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immigrants 

Ht 2014    Antal sidor:57 

 

 

Uppsatsens syfte är att studera inlärarinflytandet vid utformningen av 

klassrumsaktiviteter i fyra klassrum på SFI, vad lärarna tycker om inlärarinflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteterna, vad inlärarna själva tycker om möjligheten att 

kunna utöva sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna och om 

inlärarinflytande skiljer sig mellan de olika klasserna och studievägarna på SFI. Tre 

metoder har använts – klassrumsobservationer, lärarintervjuer och inlärarenkäter. 

Resultatet grundar sig i en jämförelse mellan resultaten från de tre olika 

datainsamlingsmetoderna. Då studien grundar sig på fyra klasser, en introklass och 

kurser A studieväg 1, B studieväg 2 och D studieväg 3 på bara en skola är det inte 

generaliseringsbart. Utifrån insamlade data drar jag flera slutsatser. För det första visar 

resultatet att inlärarinflytande på utformningen av klassrumsaktiviteter är något som hör 

hemma i klassrummet på SFI men att det finns vissa faktorer som försvårar det. För det 

andra visar resultatet att inlärarna utövar inflytande på utformningen av undervisningen 

på olika sätt. För det tredje visar resultatet att inlärarna har olika uppfattningar om i 

vilken utsträckning de utövar sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna. 

Majoriteten av inlärarna säger att det finns en dialog mellan dem och läraren om 

klassrumsaktiviteterna och deras utformning. 
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1.Inledning 
Sievers (2014, 17 sep) upplyser läsarna till tidningen Östgöta korrespondenten om en 

avhandling skriven av Mozghan Zachrison (2014) beträffande undervisningen på SFI. I artikeln 

står det att ”när Zachrison följde undervisningen och intervjuade inlärare och lärare såg hon en 

traditionell katederundervisning där lärarna ägnade stor tid åt att berätta att ’i Sverige gör vi så 

här’!” ”Svenskhet” är ett begrepp som ofta diskuteras på lektionerna och den litteratur som 

används i undervisningen ofta kretsar kring ”how Swedes eat, what Swedes do in their spare 

time, and similar issues which creates a dichotomy based on a ‘we’-and-‘they’ kind of thinking” 

(2014:109). Det saknas relevant interaktion mellan lärare och inlärare gällande utformningen 

av klassrumsaktiviteterna genom att säga att ” the participants become less motivated to take 

active part in a subject when they cannot use it in practical situations or relate it to their own 

social reality.” (2014:235). Med det som bakgrund kommer detta examensarbete att ta upp 

huruvida inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteter förekommer på SFI eller 

inte.  

¨ 

 

1.1 Syfte 

SFI är uppdelad i tre studievägar utifrån inlärarens utbildningsbakgrund. Mitt syfte är, först, att 

få en överblick över inlärarinflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna i fyra klasser, 

en introduktionskurs och kurs A – sv. 1, kurs B – sv. 2 och D – sv. 3. Sedan vill jag ta reda på 

vad fyra lärare på SFI anser om inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteter. Sist 

vill jag jämföra hur inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteterna skiljer sig 

mellan de tre studievägarna.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

Uppmärksamheten i detta arbete riktas mot undervisningen i SFI med utgångspunkt i: 

1. Hur utformas inlärarinflytandet vid utformningen av klassrumsaktiviteter i fyra 

klassrum på SFI? 

2. Vad tycker lärarna om inlärarinflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna?  

3. Vad tycker inlärarna om möjligheten att utöva sitt inflytande på utformningen av 

klassrumsaktiviteterna? 

4. Hur skiljer det sig mellan de olika kurserna på SFI när det gäller inlärarinflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteterna? 
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2.Bakgrund 
Enligt Skolverket kan inlärare påverka undervisningen vad det gäller vilket läromedel som 

används, studietakt, i vilken ordning uppgifter ska göras, arbetsform och redovisningsform 

(Skolverket, 2015).  

I ett PM publicerat av Skolverket där statistik om utbildning i SFI förtydligas, förklaras det kort 

att SFI är avsedd för vuxna som vill lära sig svenska som sitt andraspråk. År 2013 studerade 

närmare 114 000 nationellt. Av samtliga inlärare är det 20 procent som har högst 6 års 

utbildning från hemlandet och 35 procent som har 13 års utbildning från hemlandet eller mer 

(2014:2). Kommunen är huvudman för SFI. SFI är organiserad i tre studievägar, 1-3. Studieväg 

1 vänder sig till inlärare som har mycket kort eller ingen formell studiebakgrund. Studieväg 2 

vänder sig till inlärare som har mer formell skolbakgrund än studieväg 1 men mindre än 

studieväg 3. Studieväg 3 vänder sig till inlärare som är vana att studera och har en akademisk 

bakgrund (SKOLFS: 2009:2). Då SFI är ytterligare indelad i olika kurser beroende på inlärarnas 

progression i det svenska språket kan vägen igenom SFI se annorlunda ut för en del. Diagram 

1 förklarar strukturen inom SFI i den kommun jag har valt: 

  

  

 

 

    

 

 

 

                 Alfa 2                         Studieväg 2              Studieväg 3                  

                   Alfa 1                              

         

                Studieväg 1          

 

      

 

 

 

  

 

Introduktionssamtal med de sökande till SFI som kallas till kursstart (var 5:e vecka) 
 

Diagram 1 Uppdelningen av SFI i en kommun i Södermanlands län 

 

 

Kurs A 20 veckor               

 

  

Kurs B 20 veckor 

Introduktionskurs i 5 
veckor för de som har 

behov av 
grundläggande läs- och 

skrivutbildning 

Kurs B 20 veckor 

Kurs C 20 veckor 

Kurs C 20 veckor 

Kurs D 15 veckor 

Introduktionskurs i 5 

veckor för de som har 

grundläggande läs- 

och skrivfärdighet  
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3. Litteratur 
Skolverket (2015) understryker att inlärare har rätt till att utöva inflytande på undervisningen 

vad det gäller, exempelvis, vilket läromedel som används, studietakt, i vilken ordning uppgifter 

ska göras, arbetsform och redovisningsform. Förutom att det är en stärkande faktor för 

inlärarens studiemotivation ges denne möjlighet att öva upp sin demokratiska kompetens vilket 

är ett viktigt led i att fostra en framtida demokratisk samhällsmedborgare.  

Skolinspektionen har i en rapport slagit fast att ”kommunernas samarbete med 

Arbetsförmedlingen syftar till att stärka individens framtida etablering på arbetsmarknaden. När 

undervisningen inte organiseras på ett flexibelt sätt försvåras möjligheten att få del av insatser 

som instegsjobb, nystartsjobb och praktik” (2011, s. 11). Undervisningen på SFI visar sig vara 

svår att kombinera med förvärvsarbete och praktik trots att specifika arbetsmarknadsinsatser 

har utformats just för att kunna kombinera arbete och sfi. Scheman och bristande flexibilitet i 

undervisningen försvårar validering av tidigare yrkeskunskaper och försenar annan 

kartläggning (2011, s, 11). 

Att inlärning främjas av att inlärare1 får utöva inflytande på undervisningen är något som har 

forskats i en hel del. I en bok skriven just för att öka vetande om lärande med utgångspunkt i 

elevinflytande skriver Selberg (2001) bland annat om en undersökning i år åtta i en grundskola. 

Hon tar upp att det är lärarens förhållningssätt som antingen främjar eller försvårar 

elevinflytande. Hennes iakttagelser har visat att det finns flera avgörande verktyg för ett lyckat 

elevinflytande. Det första av dessa verktyg är lärarens dialog med eleverna – en dialog som leds 

på ett sätt som främjar inlärarnas valfrihet och rätt att fritt samarbeta med klasskamraterna. Det 

andra verktyget är elevernas interagerande med klasskamraterna. Det tredje verktyget är hur 

elevernas arbetsdag i skolan ser ut.  Arbetsdagen påverkar om de får tillräckligt med tid eller 

inte för att kunna utöva inlärarinflytande (Selberg 2001:9f).  

De elever med minst erfarenhet av elevinflytande i klassrumsaktiviteter menar att de uppfattade 

lärarens förväntningar på lärandet som om de bara skulle ge instruktioner och eleverna följer 

instruktionerna. De elever som hade större erfarenhet därav beskriver att de uppfattade lärarens 

förväntningar på lärandet som om de ville att eleverna skulle försöka att agera självständigt i 

lärandet. De elever som hade störst erfarenhet uppfattade att de hade ett öppet och nära 

förhållande till läraren. Ju mer förtroende eleverna kände att de fick från läraren och ju mer 

ansvar eleverna kände att de fick ta för sitt lärande desto bättre relation var det mellan lärare 

och elev (Selberg 2001:105f). 

Selberg har observerat olika elevgrupper med varierande vana av elevinflytande i 

klassrumsaktiviteter och beskriver hur det kommer till uttryck. De elever som inte har stor 

erfarenhet av elevinflytande vid klassrumsaktiviteter väljer arbetsinnehåll och redovisningssätt 

men är inriktade på att genomföra arbetet som en uppgift. Eleverna skriver från olika böcker 

                                                           
1 Begreppet elev används ofta för att beteckna de yngre eleverna på grundskolan. Jag använder 

begreppet inlärare för att förtydliga att det handlar om de vuxna som läser på SFI. 
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men ingen diskuterar eller ställer frågor. Öppenheten börjar öka mellan pojkarna och flickorna 

vartefter. Eleverna redovisar sitt arbete på olika sätt (Selberg 2001:110ff). 

De elever som har ganska stor erfarenhet av elevinflytande vid klassrumsaktiviteter väljer 

arbetsinnehållet och redovisningssättet (Selberg 2001:116f). De väljer innehåll och verktyg 

själva. Ingen i gruppen gör någon synlig planering. Inget samarbete sker. Var och en hittar 

arbetsmaterial som de sedan bearbetar. Öppenheten ökar mellan eleverna vartefter de blir klara 

och alla har som mål att redovisa vad de har hittat. Eleverna gör sin redovisning, reflekterar 

över innehållet och ger varandra konstruktiv feedback (Selberg 2001:116ff).  

De elever som har stor erfarenhet av elevinflytande vid klassrumsaktiviteter väljer innehållet 

och hur de vill redovisa resultatet. Dialogen mellan eleverna börjar tidigt i arbetet. De ordnar 

sina grupper och frågar varandra om arbetsinnehållet, arbetssättet och arbetsredovisningen. 

Eleverna söker och får stöd av varandra. De pratar konstant med varandra om val av innehåll. 

Det är en hög grad av engagemang i arbetet. De använder uppslagsverk, varandras kunskaper 

och andras kunskaper för att få stöd i sitt lärande. De stödjer varandra i redovisningen och det 

märks att de kan varandras fakta. Det än ett positivt klimat. Eleverna berömmer varandra efteråt 

och ställer några frågor. Selberg poängterar att de är avslappnade och glada samtidigt som de 

är engagerade i sitt arbete (Selberg 2001:122ff). 

Selbergs observationer visar att de elever som har ganska stor erfarenhet av elevinflytande i 

lärandet har en fungerande strategi eller ett fungerande arbetssätt för att bearbeta en uppgift 

eller ett visst arbetsmaterial. De stödjer varandra i sitt lärande och kan diskutera sitt lärande 

med varandra och läraren. De lär samtidigt som de lär varandra. Med tanke på det hittar jag en 

koppling till ett ämne som till och från väcker uppmärksamhet i samhället nämligen om 

invandrarna lär sig svenska eller inte. Många menar att invandrare inte kan kommunicera på 

svenska och kritiserar SFI för det. Tolv år efter att Selberg har skrivit sin bok hävdar Kenneth 

Hyltenstam och Tomasso M. Milani (2012) i en vetenskapsrapportserie att samhällsdebatten 

om brister i SFI egentligen är en diskurs om vad som kan vara orsaken till att en del invandrare 

inte lär sig så bra svenska. Hyltenstam och Milani (2012) poängterar att SFI ständigt har varit 

utsatt för kritik både i den allmänna och partipolitiska debatten. De är av den åsikten att det som 

samhället har kallat för ett misslyckande med SFI antingen kan beror på individens bristande 

vilja eller motivation och/ eller på samhällets oförmåga att erbjuda de goda villkor som behövs 

för att lyckas med inlärning av svenska som andraspråk. Denna oförmåga från samhällets sida 

kan vara manifesterad i en dåligt fungerande SFI-utbildning. (2012:88). Vidare menar de att en 

del kritik som har riktats mot SFI har varit att många lärare använder sig av förlegade arbetssätt 

i klassrummen, olämpliga läromedel och att deltagarinflytandet har varit bristande (2012:87). 

Zachrison (2014) knyter an till denna kritik när hon bekräftar att hon såg en väldigt traditionell 

katederundervisning på SFI där läraren dominerar.  

Med tanke på att SFI- undervisningen har fått kritik för bristande inlärarinflytande i stort i 

kombination med att undervisningssättet har kallats förlegat är det intressant för mig att ta reda 

på inlärarna på SFI själva säger. Gustavsson (2007) har intervjuat 11 vuxna inlärare som gått 

utbildning i SFI. En av hans forskningsfrågor som också har anknytning till min forskningsfråga 

om vad inlärarna själva tycker om möjligheten att kunna utöva sitt inflytande på utformningen 

av klassrumsaktiviteterna är ”Vilka erfarenheter, uppfattningar, förhållningssätt, förmågor och 

pedagogiska förhållanden relaterade till tanken om skolkulturella referensramar som skulle 

kunna vara av betydelse för lärararbetet i SFI går att urskilja?” (2007:14). Han nämner att alla 
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dessa inlärare, trots att de hade skiftande bakgrund, nämner att undervisningen var lärarstyrd 

med fasta pedagogiska ramar. Aktiviteterna och utformningen av undervisningen baserades på 

en specifik övningsbok. Ofta blev inlärarna testade på vad de hade lärt sig. Det var viktigt att 

nå ett högt resultat nämner de också. De förklarade klassrumsaktiviteterna som ett 

reproducerande av det de arbetsmoment läraren hade delat ut och gått igenom (2007:287f). 

Ingen inlärare nämner att de fick tillfälle att påverka utformningen av klassrumsaktiviteterna.   

Med tanke på det som Selberg (2001), Zachrison (2014), Hyltenstam och Milani (2012) och 

Gustavsson (2007) tar upp verkar det vara så att undervisningen i SFI anses brista i och med att 

lärarna inte ger inlärarna tillfälle att påverka utformningen av undervisningen i stort.  

Lindberg och Sandwall (2012) menar att den kommunikation som förekommer i klassrummet 

på SFI domineras strikt av läraren. Det leder till att möjligheterna för inlärarna att komma till 

tals eller uttrycka sina tankar kring utformningen av en klassrumsaktivitet är starkt begränsade. 

De nämner att smågruppsaktiviteter ger inlärarna möjlighet att bearbeta språket samt att 

reflektera på sin egen inlärning och varandras. Det förekommer ofta i smågruppsaktiviteter att 

inlärarna kan rätta varandra i en miljö där alla kan komma till tals och visa vad de kan. Det 

visade sig vara ovanligt att inlärarna ställde frågor under lärarledda lektioner. Lindberg och 

Sandwall (2012: 427f) förklarar det som en följd av den rollfördelning som kännetecknar 

interaktion mellan lärare och elever i traditionell lärarstyrd undervisning. De här tankarna 

intresserar mig för att jag kan koppla dem till min frågeställning ”Hur det ser ut i fyra klassrum 

på SFI när det gäller inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteterna?” 

Franker (2007:116 f) behandlar en studie på drygt femtio alfabetiseringslärare och deras 

användning av bilder i undervisning. Det lyfts fram att lärarna styr bildvalen och att den 

bildtolkning som lärarna ger uttryck för kan leda till både ett infantiliserande och andrafierande 

av inlärarna.  

 

Rosén (2013) nämner att en del lärare på SFI uppmanar inlärarna att använda sig av ett språk 

annat än svenska för att förklara eller förtydliga något för varandra. Utifrån den här frågan vill 

jag se hur det ser ut i klassrummen på SFI i den kommun jag har valt, om inlärarna uppmuntras 

till att använda sig att de andra språk som de har gemensamt eller om de enbart ska prata svenska 

i klassrummet. 

Majlesi (2014) behandlar användningen av förkroppsligade praxis i en klassrumssituation och 

säger att kroppsspråk och omformuleringar är medel för att uppnå och bibehålla 

intersubjektivitet; ett sätt för inlärare att utöva inflytandet över sin inlärningsmiljö. Vidare 

skriver Majlesi (2014) att när läraren härmar kroppsspråket och omformuleringarna blir dessa  

pedagogiska verktyg interaktiva. De främjar inlärning och är ett medel för inlärarna att utöva 

sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteten. Denna interaktion bidrar till att 

inlärarna i klassen delar en likvärdig förståelse av det som läraren lär ut (Majlesi 2014:72).  
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4. Metod och material 
I det här kapitlet beskriver jag den datainsamlingsmetod samt analysmetod som använts i 

studien. Urval, presentation av informanter, genomförande av studien, etiska ställningstagande 

samt studiens tillförlitlighet tas upp här.  

 

4.1 Datainsamlingsmetoden 

Jag använder mig i denna studie både av kvantitativa och kvalitativa data i form av en så kallad 

metodologisk triangulering. Metodkombinationen består av: 

 

Tabell 1 Datainsamlingsmetod 

Kurs Material 1 Material 2 Material 3 
Introkurs              Enkelt observations-             Lärarintervju                            Inlärarenkät 

              schema 

Kurs A                ”         ”  ” 

Kurs B                ”         ”  ” 

Kurs D                ”         ”  ” 

 

Enligt Denscombe finns det både fördelar och nackdelar med systematisk observation som 

datainsamlingsmetod. Genom att använda ett observationsschema erbjuds studien mer 

objektiva observationer. Ytterligare en fördel med systematisk observation är att de möjliggör 

en insamling av en avsevärd mängd information, effektivt och tillförlitligt. Vid systematisk 

observation läggs fokus vid det som inträffar, inte avsikten bakom beteendet vilket gör det 

lämpligt för min studie (Denscombe 2009:280). 

Att insamlade data är lätta att arrangera, mer specificerade och exakta är bara några av 

fördelarna med enkäter samt att de gör det möjligt att samla in större mängder information 

menar Denscombe. Svarsalternativen i enkäterna kan uppfattas som begränsande och 

frustrerande, men med tanke på att de som ska besvara enkäterna fortfarande utvecklar sin 

svenska, kan det vara bra att inte ha för många svarsalternativ (Denscombe 2009:225). 

Vid kvalitativa intervjuer säger Denscombe att värdefulla insikter och åsikter som 

intervjupersonerna bär på lättare kan samlas in. Direktkontakt under själva intervjun innebär att 

data kan kontrolleras beträffande riktighet under tiden som de samlas in (Denscombe 2009:267 

f).  

 

4.2  Urval 

Jag tillämpade ett subjektivt urval vid val av två skolor som erbjuder SFI i en kommun i mellan 

Sverige. Jag tog kontakt med den kommunala skolan och en privatanordnare som agerar på 

uppdrag av den kommunala skolan. En fördel vid subjektivt urval är att forskaren tillåts närma 
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sig de människor som han eller hon anser vara relevanta för undersökningen, (Denscombe 

2009:37). 

Jag tog kontakt med både chefen på den skola som drevs av en privatanordnare och den 

pedagogiskt ansvariga på den kommunala skolan. Kontakten skedde per e-post då jag också 

bifogade informationsbrevet. Chefen på den privata skolan nekade till att ta del i arbetet med 

orden ” Vi tycker inte att vår arbetsplats är rätt forum för ditt arbete”. Den pedagogiskt ansvarige 

på kommunens skola gav ett jakande svar. 

Den ansvariga hörde av sig till mig med namn på lärare som brukar ställa upp när lärarstudenter 

behöver material inför ett examensarbete. Från början ämnade jag ha medverkan från fem lärare 

och respektive klasser för då kunde varje nivå representeras men arbetet skulle vara för 

tidskrävande. Jag tog kontakt med fyra av de hänvisade lärarna per e-post. Två av fyra hörde 

inte av sig så jag fick leta upp ersättare som gav ett jakande svar på en gång. Jag skickade 

intervjufrågorna, inlärarenkäten och informationsbrevet med e-post senare samma vecka. 

Anledningen till att jag använder mig av fyra lärare på fyra olika kurser är för att representera 

de tre olika studievägarna (sv 1- 3) och introduktionskursen som ligger utanför studievägarna 

på SFI för att säkerställa att ett brett spektrum av uppfattningar kommer fram.  

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Samtliga informanter informerades om att deras medverkan var frivillig och att insamlade data 

skulle behandlas konfidentiellt och anonymt. Lärarna informerades i informationsbrevet även 

om att intervjun kunde avbrytas när som helst. 

Den första principen jag har följt för att säkerställa att undersökningen är etiskt försvarbart är 

konfidentialitetskravet vilket innebär att skydda deltagarnas intressen. Den andra är att jag 

måste undvika falska förespeglingar. Den tredje är samtyckeskravet vilket innebär att 

informanternas medverkan sker utifrån informerade samtycke (Denscombe 2009:195 f). 

Vetenskapsrådet har ytterligare två principer som ska genomsyra en undersökning nämligen 

informationskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som medverkar i 

undersökningen informeras kring syftet med undersökningen. Nyttjandekravet handlar om att 

all insamlade data används enbart i undervisningens syfte (Vetenskapsrådet 2002).  

Alla de här principerna har jag följt. De medverkande lärarna samt den pedagogiskt ansvariga 

på skolan har erbjudits att få en utskrift av resultatet.  

 

4.4 Genomförande 

Lärarna fick välja intervjulokal. Hälften av lärarintervjuerna ägde rum på lärarnas arbetsrum 

och hälften ägde rum i fikarummet. Intervjuerna tog mellan 35 och 45 minuter var då lärarna 

redan hade fått frågorna innan och visste var och när vi skulle träffas. Jag hade intervjuguiden 

utskriven och förde anteckningar i den. Tre av fyra lärare tyckte att det kändes mer avslappnat 

att inte ha samtalet inspelat. De förberedde sina svar väl och gav mig tid att nedteckna deras 

utsagor ordagrant. En genomgång av inlärarenkäten ägde rum i klassrummet. 

Enkätgenomgången i introklassen tog en timme. På introkursen skedde det med hjälp av 

ytterligare en person, modersmålsläraren. Det krävdes att jag gick till klassrummet tre gånger 
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för att samla tillräckligt med data från inlärarna som studerar på kurs D. När det gäller kurserna 

A och B fick jag ta hjälp av översättare på tre olika språk, arabiska, somaliska och tigrinja. De 

fick var sin kopia av den på svenska och översatte enkäten till det andra språket. Den översatta 

inlärarenkäten skickades till mig med e-post. Därefter bad jag någon korrekturläsa den. Sedan 

bokade jag ett lektionspass i respektive lärares klass, skrev ut tillräckligt med kopior och gick 

dit. I klassrummet förklarade jag tydligt att inlärarnas samverkan var frivillig och att det 

insamlade data skulle behandlas anonymt och konfidentiellt. 

Ett enkelt observationsschema med tvåfaldigt syfte skapades och användes för att höja min 

uppmärksamhet på aktiviteterna i klassrummet samt registrera data logiskt, grundligt och 

systematiskt. Observationsschemat bestod av sju frågor nämligen om det var ordinarie läraren 

eller en vikarie som ansvarade för undervisningen, hur klassrumsaktiviteterna introduceras, hur 

klassrumsaktiviteterna utformas, om en eller flera inlärare säger att hen/de håller med om 

utformningen av klassrumsaktiviteterna, om en eller flera inläraren säger att hen/de inte håller 

med om utformningen av klassrumsaktiviteterna och om en eller flera inlärare kommer med 

förslag när det gäller utformningen av klassrumsaktiviteterna. Dessa frågor är direkt kopplade 

till två av forskningsfrågorna, nämligen, hur det ser ut i fyra klassrum på SFI när det gäller 

inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteterna och om det skiljer sig mellan de 

olika spåren på SFI när det gäller i vilken grad inläraren utövar inflytande på 

klassrumsaktiviteterna. Med hjälp av dessa frågor och kompletterande och förtydligande 

anteckningar som skrivits ner i ett separat skrivhäfte, har en helhetsbild kunna återskapats. Det 

ena syftet med observationsschemat var att mäta frekvensen av inlärarinflytande vid 

utformningen av klassrumsaktiviteter och det andra var att uppmärksamma och nedteckna 

samspelet bland inlärarna och mellan inlärarna och lärare t.ex. om inlärarna ger förslag på hur 

de kan jobba med lektionsmaterialet. De systematiska observationerna ägde rum i den naturliga 

miljön efter det att jag fick tillåtelse från läraren. 

Introduktionskursen hade lektioner på förmiddagarna mellan kl. 08:00 och kl. 12:00. A- B- och 

D-kurserna hade lektioner på eftermiddagarna mellan kl. 13:00 och kl. 16:30. Lärarna 

informerade klassen den första dagen att jag bara skulle vara med och samla information kring 

aktiviteterna i klassrummet. De verkade acceptera detta och hälsade mig välkommen. Jag letade 

upp en diskret position som gjorde det tydligt för inlärarna att jag undvek interaktion under den 

tid jag var i klassrummet som observatör. Lärarna tyckte att min närvaro varken störde den 

vanliga rutinen eller stämningen på något vis. 

 

4.5 Material 

Materialet består av observationer, inlärarenkäter och lärarintervjuer. 

 

4.5.1 Observationer 

Vid observationstillfällena på Introkurs är det inget bortfall på inlärare.  

Vid observationstillfällen på kurs A, studieväg 1, är 14 av 16 närvarande. Det blir ett bortfall 

på 12,5%. 
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Vid observationstillfällena på kurs B, studieväg 2, är det inget bortfall. Det är värt att notera att 

jag blev informerad om att en tid innan jag skulle genomföra min studie på kurs B, studieväg 

2, hade läraren och klassen kommit överens om att användningen av modersmål på lektionstid 

skulle begränsas. 

Vid observationstillfällen på kurs D, studieväg 3, är det olika många elever närvarande. Att 

inlärarna har andra aktiviteter, som praktik, medför att de kommer till skolan oregelbundet. Det 

är svårt att räkna bortfallet för det är oklart hur många elever av de elever som är inskrivna 

faktiskt går kursen här. 

 

4.5.2 Inlärarenkäterna 

Då inlärarna på Introkursen är analfabeter, är det nästintill omöjligt att genomföra en enkät utan 

hjälp. Enkäten genomförs med hjälp av modersmålsläraren. Sju av nio är närvarande vid 

enkätgenomgången, ett bortfall på 22,22 %. Genomgången av enkäten ägde rum i klassrummet 

på lektionstid och det tog ungefär en timme. 

Vad det gäller kurs A, studieväg 1, har enkäterna översatts till de språk som talas i klassrummet 

och 11 av 16 är närvarande. Det är ett bortfall på 31,25 %. Enkäterna besvarades i klassrummet, 

på lektionstid. 

Vad det gäller kurs B, studieväg 2, genomförs enkäterna på svenska och besvaras i 

klassrummet, på lektionstid. Alla inlärare är närvarande vid enkätgenomgången. 

Vad det gäller kurs D, studieväg 3, har fem inlärare på kurs D besvarat enkäten. Att inlärarna 

också har andra aktiviteter medför att de kommer till skolan oregelbundet. Data insamlades vid 

minst tre olika tillfällen. Det är svårt att räkna bortfallet för det är oklart hur många elever av 

de elever som är inskrivna faktiskt går kursen här. 

 

4.5.3 Presentation av intervjupersonerna 

Intervjupersonerna presenteras under pseudonymer. De är lärare i de klasser som jag 

observerade i. Det var också dessa lärares klasser som svarade i enkäterna.  

Stefani 

Stefani undervisar i introduktionskursen och har 6 års arbetslivserfarenhet inom svenska som 

andraspråk. Hon har inte lärarexamen inom svenska som andraspråk men håller på att läsa in 

behörigheten. Hon har en klass på 18 inlärare. 

 

Stellani  

Stellani undervisar i kurs A och har 1½ års arbetslivserfarenhet inom svenska som andraspråk. 

Hon har arbetat inom andra skolformer större delen av sitt arbetsliv, i omkring 30 år. Hon 

arbetar i team med en lärare som är expert inom alfabetisering. Hon har en klass på 16 inlärare. 

Hon är legitimerad lärare. 
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Stannel   

Stannel undervisar i kurs B, spår 2 och har 41 års arbetslivserfarenhet inom svenska som 

andraspråk. Stannel delar sin grupp med en annan lärare dock är det hon som har huvudansvaret 

för gruppen. Hon har en klass på 18 inlärare. Hon är legitimerad lärare.  

 

Stanetta 

Stanetta undervisar i kurs D och har 15 års arbetslivserfarenhet inom svenska som andraspråk. 

Hon arbetar med andra lärare med en klass som består av inlärare som studerar på kurs B, C 

och D. Hon är legitimerad lärare. 

 

 

 

4.6  Bearbetning av data 

Steg 1 innebär att den lärarintervju som spelades in transkriberades några dagar efter 

genomförandet. Steg 2 innebär att svaren från de andra tre intervjuerna har jag skrivit rent. Steg 

3 innebär att jag har klippt itu svaret på varje enskild fråga. Observationerna bearbetades 

omgående. Samma dag som observationerna gjordes skrev jag in observationerna på datorn. 

Enkäterna bearbetades utifrån de fyra viktigaste frågorna för att få fram inlärarnas syn på att 

kunna utöva inflytande på klassrumsaktiviteterna. Jag använde mig av Excel för att skapa 

fraktionsstaplar som förtydligar insamlade data vilket medförde att jag räknade andel svar i de 

olika kategorierna. Lärarna informerades kring syftet med intervjuarna och inlärarna 

informerades kring syftet med observationerna.  

 

4.7  Trovärdighet 

Verkligheten kan uppfattas på många olika sätt. Det är komplicerat att hitta en objektiv sanning. 

Därför har jag använt mig av tre olika forskningsinstrument för att säkerställa ett så objektivt 

resultat som möjligt utifrån en undervisning som studeras av en enda observatör.  

Lärarintervjuerna - Öppna frågor har jag använt mig av för att få fram vad informanterna tycker. 

Insamlade data är lämpliga beträffande forskningsfrågorna. Frågorna i den här undersökningen 

är direkt knutna till de tre forskningsfrågorna och kretsar kring syftet med undersökningen. Inga 

ledande frågor har använts. Då utsagorna från lärarintervjuerna har haft en bärande roll i 

utformningen av undersökningens skrivna rapportering har de noggrant analyserats och 

bearbetats för att få fram huvudtanken. Några lämpliga citat har valts ut för att styrka 

huvudtankarna. Tillförlitligheten i en undersökning hänvisar till huruvida ett 

forskningsinstrument är ”neutralt till sin verkan” menar Denscombe (2009:378, 379).  

Alla datainsamlingsinstrument är bifogade för att läsaren ska kunna granska dem. 

Undersökningen har byggts på tre datainsamlingsmetoder: Ett observationsschema (bilaga 1) 

som har använts på 16 observationspass där jag har observerat båda lärare och inlärare i fyra 

klasser på de tre olika studievägarna. Där skulle jag anteckna hur klassrumsaktiviteterna 

introduceras och utformas, om en eller flera inlärare säger att hen/de håller med om 

utformningen av klassrumsaktiviteterna eller inte och om de kommer med förslag kring 

utformningen av klassrumsaktiviteterna. På observationsschemat finns det gott om utrymme 
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där många extra anteckningar som kompletterar observationerna har nedtecknats. Jag har också 

använt fyra lärarintervjuer (se bilaga 2) som består av åtta öppna frågor samt ett frågeformulär 

(bilaga 3) för inlärarna.  

För att få fram ett likvärdigt och jämförbart resultat har jag i inlärarenkäterna avstått från öppna 

frågor.  

Inlärarenkäterna - Jag valde att göra inlärarenkäter för att kunna på ett tillförlitligt sätt kunna få 

fram trovärdiga och anonyma svar direkt kopplade till följande tre första forskningsfrågor, ”Hur 

ser verkligheten ut i fyra klassrum på SFI när det gäller inlärarinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteterna”, ”Vad tycker inlärarna om möjligheten att utöva sitt inflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteterna” och ”Skiljer det sig mellan de olika studievägarna på 

SFI när det gäller i vilken grad inläraren utövar inflytande på klassrumsaktiviteterna”. Att 

inlärarna kunde säga sin mening i form av att svara på en anonym enkät med vetskapen att det 

insamlade data behandlas konfidentiellt försäkrade inlärarna om att risken att läraren skulle få 

reda på hur den enskilde individen har svarat eliminerats. Att inlärarna fick var sin enkät att 

svara på i stället för att göra det i grupp eliminerar risken för att svaren påverkas av grupptryck. 

Jag har valt att ta med svar som visar både samstämmighet och motsägelsefullhet.  

Tillförlitligheten hos forskningsinstrumenten som har valts i den här undersökningen kan dock 

ifrågasättas då det inte är säkert att det skulle ge samma resultat vid andra tillfällen. Det händer 

att inlärarsammansättningen i klasserna ändras var femte vecka. Resultatet kan påverkas i hög 

grad av var den enskilde inläraren befinner sig i sin inlärningsprocess i klassen. 

Generaliserbarheten innebär att resultaten kan tillämpas på andra exempel av företeelsen. 

Undersökningen gällde bara några enstaka lärare och några enstaka klasser på en stor skola i en 

enda kommun. Det kan hända att resultaten som kommer fram i undersökningen inte är fullt 

tillämpbara på andra lärare och andra klasser på andra skolor i andra kommuner i Sverige. Ett 

sätt att kontrollera generaliserbarheten och tillförlitligheten är att jämföra resultatet med en 

liknande undersökning på en annan eller fler andra skolor.  
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5. Resultat 
Studiens resultat presenteras datainsamlingsmetodsvis. Varje kurs presenteras för sig där 

observationerna, lärarintervjuerna och inlärarenkäterna tas med i ordning. Varje kurs avslutas 

med en sammanfattning. 

  

 

5.1 Introduktionskurs 

Denna kurs är på 5 veckor. Inlärarna i den här klassen har 15 lektionstimmar i veckan, uppdelad 

på 4 dagar i veckan. Timmarna är uppdelade från kl. 08 – kl. 12 med en rast på 30 minuter. 

Inlärarna kunde absolut ingen svenska alls när de började kursen. Det här är den sista veckan 

för inlärarna på kursen. Det är ordinarie läraren som både planerar lektionerna och är i 

klassrummet på lektionstid. 11 inlärare är närvarande.  

 

5.1.1 Observation 

Dag 1 

Läraren kommer in i klassrummet med en ask som innehåller bilder relaterat till ett tema, 

nämligen verb. Läraren introducerar lektionen genom att plocka fram en bild i taget och be 

inlärarna säga efter vad aktiviteten på kortet heter. Klassen följer lärarens instruktion. Läraren 

ber dem översätta ordet till arabiska för att försäkra att alla hänger med. Därefter delar läraren 

upp klassen i mindre grupper på två och ber dem repetera medan hon går runt mellan grupperna 

och assisterar vid behov. Det är en inlärare som uttrycker att farten på kursen är alldeles för 

hög. De vill först lära sig alfabetet utantill innan de lär sig ord och uttryck. Läraren förklarar att 

syftet med kursen inte är att stanna upp vid enskilda företeelser utan att inlärarna ska möta så 

många olika aspekter av språket som möjligt. På fem veckor tas inte mindre än 22 teman upp. 

Läraren ber inlärarna att komma med flera tankar och tar hjälp av en anställd som tolkar i 

klassrummet. Inga flera synpunkter kring klassrumsaktiviteterna kommer fram. 

Efter fikarasten har klassen ett pass i en stor aula tillsammans med andra klasser. De kommer 

att sjunga olika sånger där de tränar grammatik, ord och uttryck.  

 

Dag 2 

Läraren kommer in i klassrummet med en ask som innehåller verbkort. Hon har också med sig 

två klockor och tar ner den klocka som hänger på väggen. Dagens teman är verb och klockan. 

Efter att läraren ber dem repetera verb arbetar de i par enligt lärarens anvisningar. De jobbar i 

grupper av två och tränar på klockan. Någon säger att det är för svårt men resten av klassen 

uppmuntrar honom till att fortsätta. En tycker att uppgiften är för lätt och får en mer krävande 

uppgift att arbeta med, han får para ihop färdiga meningar med rätt verbkort. Han försjunker i 

uppgiften och en till klasskamrat ställer sig nyfiket bredvid honom och tittar på. En annan 

inlärare säger ifrån om hur aktiviteten utformas men den andra övertygar henne att fortsätta. 

Läraren iakttar detta och säger ingenting. 
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Läraren lämnar klassrummet för att se om inlärarna tar eget ansvar över sin egen inlärning. När 

hon kommer tillbaks efter en kort stund på 15 minuter, ser hon att en har plockat upp verbkorten 

och har anammat rollen som lärare. De andra verkar gilla aktiviteten och svarar med rätt verb 

så fort som han plockar upp ett verbkort. Han ber om ursäkt så fort läraren kommer in i 

klassrummet men hon säger: ”Varsågoda” och gestikulerar att de ska fortsätta med aktiviteten. 

Hon tillägger ett ord på arabiska som betyder duktig och sätter sig längst bak i klassrummet och 

iakttar.  

 

Dag 3 

Läraren kommer in med en papperskasse. Efter att ha hälsat introducerar hon lektionen med att 

plocka upp olika klädesplagg, vilket är dagens tema. Hon börjar med att ropa fram varje 

inlärare. De ställer sig framför klassen och hon börjar namnge de olika klädesplaggen de har på 

sig. Alla är delaktiga. De använder sig av det gemensamma språket, arabiska, för att säkerställa 

att alla förstår. Efter helklassgenomgången delar läraren upp klassen i par och de får hjälpa 

varandra namnge de olika klädesplaggen. Inlärarna växlar mellan att arbeta i par och att ta hjälp 

av de andra paren. I ett par uttrycker en inlärare sin önskan att vilja jobba enskilt och då 

förflyttar hans parhäst sig till en annan grupp. Läraren lämnar klassrummet. 

Efter rasten är det ett pass i datasalen. En del vill inte och säger att de inte har rört vid en dator 

tidigare men läraren säger att alla ska vara delaktiga. Det ingår i kursen att träna på olika teman 

med hjälp av olika specialiserade program. Läraren har redan tänkt ut att de ska träna tema 

kläder på datorn.  

 

Dag 4 

Denna dag kommer det en lärare som också fungerar som språkstöd. Hon har planerat för är att 

underlätta för inlärarna att utöva inflytande på sin egen inlärning då hon översätter deras tankar 

från arabiska till svenska. Vid detta tillfälle passar jag på att låta henne översätta enkäten 

muntligt då ingen i klassen kan läsa. De har informerats om att det är frivilligt, anonymt och 

konfidentiellt. Efter enkätgenomgången är det rast. Läraren tar hjälp av tolken och förklarar för 

inlärarna att det är en demokratisk rättighet att kunna båda kommunicera sina önskemål relaterat 

till undervisningen såväl som utöva sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna.  

Efter rasten delar läraren upp klassen i mindre grupper. De säger att de vill repetera vissa 

moment men de säger ingenting om utformningen av klassrumsaktiviteterna. När läraren frågar 

hur de vill jobba, svarar ingen. Läraren delar upp klassen i mindre grupper och de går fram till 

tavlan, pekar på ord och uttalar dem. Läraren låter dem jobba på de sätt de vill.  
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5.1.2 Lärarintervju 

Undervisningsgruppen som läraren baserar sina svar på består av nio inlärare för närvarande. 

Två har flyttat. 

Stefani tycker att de fyra följande förutsättningarna måste läraren säkerställa för att få till eller 

få ökat inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteterna: 

 

 God förberedelser 

 Tålamod 

 Aktivt främja inlärarinflytande 

 Trygghet i sin roll  

 

Hon säger att det enda sättet läraren kan främja inlärarinflytande över huvud taget är att göra 

inlärarna medvetna om att de kan utöva sitt inflytande på utformningen av 

klassrumsaktiviteterna med hjälp av en pågående dialog. Hon tycker att följande företeelser 

försvårar inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteterna: 

 Inlärarna måste vänja sig vid att kunna utöva inlärarinflytande 

på utformningen av klassrumsaktiviteterna 

 Inlärarna har svårt att formulera sig, saknar ordförråd 

 Alla inlärarnas individuella önskemål 

 Att hitta ett arbetssätt utifrån inlärarnas behov                                                          

 

 

Stefani anser att en fördel med inlärarinflytande är att det engagerar alla. Få andra fördelar 

kommer på tal. En svårighet med inlärarinflytande, tycker hon, är att det är svårt att 

tillfredsställa allas önskemål. När inlärarna med hjälp av språkstödet ombeds att berätta vilka 

klassrumsaktiviteter de gärna skulle vilja ha mer av i klassrummet svarade de att läraren fick 

bestämma det. Inlärarna behöver vänja sig vid möjligheten att kunna vara med och påverka sin 

inlärning genom att utöva inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteterna. Under 

den här kursens gång, börjar inlärarna förstå att en sådan möjlighet finns men att det är svårt 

för dem att använda det fullt ut dels för att det är nytt för dem och dels för att de saknar ordförråd 

för att kunna uttrycka sina tankar. Hon nämner också att det är svårt att få till det med 

inlärarinflytande över huvud taget eftersom deras ordförråd är begränsat. Hon säger:  

 ”Det [inlärarinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteterna] hör hemma i klassrummet, men det 

är så svårt. Inlärarna saknar ord förråd och är inte så specifika 

när det gäller hur de vill lära sig… Det tar tid för dem att 

vänja sig vid att ta ansvar för sin egen inlärning på det sättet”. 
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5.1.3 Inlärarenkät 

Här följer det en sammanställning på inlärarnas svar på fyra bärande frågor: 

 

  

Diagram 2.1 Inlärarenkät, förekommande av inlärarinflytande på           Diagram 2.2 Ett annat sätt? 

introduktionskurs 

 

Diagram 2.1 visar att inlärarna tycker att läraren ger dem möjlighet att utöva inflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteterna genom att fråga dem hur de vill jobba. De flesta 

inlärarna delade svaren lika mellan sällan och ibland på frågan om hur ofta läraren frågar dem 

hur de vill jobba i klassrummet, 42,86 % (3 av 7) respektive 42,86 % (3 av 7). Drygt 57,14 % 

(4 av 7) svarar att de ibland pratar med läraren om vilka aktiviteter som behövs i klassrummet. 

28,57 % (2 av 7) svarar att de alltid pratar med läraren om vilka klassrumsaktiviteter som 

behövs. Drygt 14,28 % (1 av 7) svarar att de aldrig gör det. Drygt 14,28% (1 av 7) svarar att de 

ibland kommer med egna förslag självmant när det gäller aktiviteterna i klassrummet. 71,43 % 

(5 av 7) säger att de aldrig kommer med egna förslag när det gäller aktiviteterna i klassrummet. 

14,28 % (1 av 7) svarar att de alltid kommer med egna förslag när det gäller utformningen av 

klassrumsaktiviteterna.  

Diagram 2.2 visar också att majoriteten (5 av 7=71,43%) heller inte säger sin mening kring 

utformningen av klassrumsaktiviteterna om det redan har bestämts av läraren. Däremot svarar 

28,57 % (2 av 7) att de berättar för läraren som de vill jobba på ett annat sätt än läraren har 

planerat. När läraren redan har planerat aktiviteten är inlärarna restriktiva med att berättar sin 

åsikt gällande utformningen av klassrumsaktiviteten.  

 

5.1.4 Sammanfattning Introduktionskurs 

På de fyra dagarna jag har utfört mina observationer på Introduktionskursen, har jag observerat 

att inlärarna i denna klass har utövat sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna 

på olika sätt. Några exempel är när en inlärare säger att en viss uppgift är för svår, en annan 
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säger att en viss uppgift är för lätt, några säger att de vill jobba med alfabetet i stället, en annan 

visar att han vill jobba ensam och ytterligare några säger att de inte vill gå på datalektionen. Det 

förekommer också vid flera tillfällen att inlärarna följer de instruktioner som de får av läraren. 

De utformar den klassrumsaktivitet som läraren vill att de utformar. 

Följande förutsättningar nämner Stefani för att påbörja, fortsätta eller öka inlärarinflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteter - god förberedelse, tålamod, att läraren ska vara trygg i 

sin roll och att inlärarinflytande aktivt ska främjas, alltså att man hela tiden ska arbeta med det 

i form av dialog, till exempel.  

Faktorer som Stefani tycker försvårar inlärarinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteterna, är att inlärarna måste vänja sig vid att göra det, att det är svårt för läraren 

att tillgodose allas individuella behov och att det är svårt att hitta ett arbetssätt som passar 

inlärarnas behov i stort.  

Diagram 2.1 visar att inlärarna till viss del utövar sitt inflytande på utformningen av 

klassrumsaktiviteterna när läraren ber dem säga vad de tycker. Majoriteten kommer aldrig 

självmant med egna förslag i denna fråga.  

Diagram 2.2 visar att inlärarna är restriktiva med att berättar sin åsikt gällande utformningen av 

klassrumsaktiviteten när läraren redan har planerat aktiviteten. 

 

5.2 Kurs A Studieväg 1  

Kursen är på 20 veckor. De 16 Inlärarna i klassen har 15 lektionstimmar i veckan. Var femte 

vecka får de påfyllning i gruppen. Det innebär att en del i klassen är nybörjare och resten har 

läst olika länge, en del har läst i fem veckor, andra i tio veckor, andra i 15 veckor och ytterligare 

andra har läst i 15 veckor upp mot 20 veckor. Det är ordinarie läraren som har planerat lektionen 

och som genomför lektionen i klassrummet.  

 

5.2.1 Observation 

Dag 1 

Läraren börjar med att fråga var och en ”Hur mår du? Vad är det för väder? Vad har du gjort i 

helgen?” De besvarar frågorna. Läraren introducerar aktiviteterna genom att visa bilder i en 

PowerPoint presentation. Inlärarna får ett papper var som innehåller frågor som de får svara på 

med hjälp av bilderna. De pratar med varandra på ett språk annat än svenska. 

Klassrumsaktiviteterna sker i helklass. Inlärarna vänder sig först till varandra och när de inte 

förstår frågar de läraren. Ibland uppfattar läraren att en del elever inte har förstått och hittar 

olika sätt att hjälpa dem att förstå. När de har jobbat färdigt med bilderna säger läraren: ”Nu 

vill ni säkert skriva diktamen”. Hon plockar fram skrivhäften och klassen skriver diktamen. En 

del av klassen följer sedan med den andra läraren och har en pratstund och återkommer efter en 

stund. 

Efter rasten delar läraren ut den rättade diktamenstexten. En visar upp sin text och läraren 

korrigerar ett rättningsfel. De får nästa diktamensläxa och läser igenom det högt. Läraren ger 
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dem förslaget att jobba med texten på nästa datalektion. ”Vi ska börja prata om lägenheter” 

säger läraren och därmed introduceras nästa moment. Många bilder visas med hjälp av 

projektorn. Läraren ber inlärarna ställa frågor till varandra kring boendet. De får i uppgift att 

jobba 2 och 2. Läraren delar ut en uppgift och förklarar att de ska fylla i svaren. 

Dag 2 

Idag är det den andra ordinarie läraren som har klassen. Hon börjar med att fråga ”Vad är det 

för datum på måndag?” Inlärarna pratar väldigt mycket sinsemellan och läraren ber dem ofta 

att vara tysta så de kan lyssna på varandra. Läraren delar ut bilder på kungafamiljen och ställer 

frågor som klassen besvarar. Läraren styr in samtalet på olika typer av boende och har olika 

inplastade bilder uppsatta på tavlan. De tränar på prepositioner. De kommer in på namn på olika 

föremål och när de möter nya ord som ”cerat” ber de läraren skriva upp det på tavlan. Därefter 

delar läraren ut bilder som inlärarna ska para ihop med rätt rum i huset. När aktiviteten är 

avklarad ber läraren dem redogöra för vad de har för möbler hemma hos sig. De får en 

skrivuppgift. Läraren går runt och förklarar för varje inlärare.  

Efter fikat säger läraren att uppgiften ska avslutas om 10 minuter. Sedan använder hon sig av 

PowerPoint och visar bilder, ställer frågor och klassen svarar. En ”Säg-efter-mig” 

klassrumsaktivitet påbörjas. Inlärarna härmar lärarens uttal. Därefter delar läraren ut ett häfte 

och ber inlärarna fylla i svaren.  

 

Dag 3 

En ordinarie lärare är i klassrummet. Hon börjar dagens aktivitet med att säga: ”Idag ska vi 

prata om efternamn”. Hon ber klassen säga vilka svenska efternamn de är bekanta med. Det 

visar sig att många efternamn som de ropar ut innehåller namn på trädsorter. Hon hämtar och 

delar ut ett antal bildböcker som innehåller bilder på olika slags träd. När de får bildboken 

studerar de bilderna noggrant.  

Efter fikat är det dags för dem att jobba datasalen. Klassen går till datasalen och jobbar där. 

 

Dag 4 

Den timanställde läraren tar hand om klassen idag. Han introducerar uppgiften med att säga: 

”Idag ska vi träna siffror”. De fortsätter att jobba med ett häfte som de fick tidigare i veckan. 

När inlärarna inte förstår vänder de sig till varandra och pratar på ett språk annat än svenska. 

De frågor klassen ställer skriver läraren upp på tavlan för att korrigera grammatiken och uttalet. 

Alla får inte möjlighet att göra sin röst hörd. Därefter delar läraren ut ett papper till varje. De 

har diktamen. Klassrumsaktiviteterna är i form av helklassundervisning. Läraren går runt och 

hjälper de som inte förstår. Läraren ber två inlärare gå fram till tavlan och skriva ner de siffror 

som de andra ropar ut. ”Nu ska vi läsa en stund”, säger läraren och inlärarna lyder. ”Nu ska vi 

titta på mitt kök”, säger läraren när nästa moment introduceras.  

Efter fikat börjar läraren direkt med att dela ut läshäften. ”Ni ska läsa i 5 minuter”, säger läraren. 

De läser. Därefter får de en hörförståelseuppgift. Första gången säger läraren ”Ni ska inte 

skriva, bara läsa och lyssna”. Andra gången dialogerna spelas upp säger läraren ”Nu får ni 

skriva”.  
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5.2.2 Lärarintervju 

Undervisningsgruppen som läraren baserar sina svar på består av sexton inlärare.  

Stellani tycker att de följande förutsättningarna måste läraren bidra med för att få till eller få 

ökat inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteterna: 

 Lyssna på alla inlärarna                       

 Uppmuntra inlärarna till att utöva inlärarinflytande på klassrumsaktiviteter 

 Var lyhörd 

 Lägg märke till utövandet av inlärarinflytande på klassrumsaktiviteter 

  

 

 

Hon förtydligar nyttan med att lyssna på alla inlärarna genom att säga: 

”Som lärare, nästan allt bra jag har gjort, är baserat på tips 

från inlärarna.” 

 

Hon förtydligar vad hon menar med att vara lyhörd, förutom att lyssna på alla inlärana genom 

att säga: 
”Man är försiktig med att fråga inlärarna att ta med egna 

saker… De har varit med om hemska saker…” 

 

Stellani använder sig mycket av bilder i sin undervisning. Alla bilderna har läraren valt ut något 

som Stellani menar är lämpliga då hon tar hänsyn till inlärarnas bakgrund och erfarenheter. 

Stellani förklarar ytterligare att läraren måste lyssna på alla inlärare på olika sätt. Förutom att 

lyssna på de talade yttranden, nämner hon också att läraren måste lägga märke till allt annat. 

Kroppsspråk och ansiktsuttryck hos inlärarna återspeglar deras tankar och kan således vara ett 

(icke-verbalt) sätt att utöva sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna i 

klassrummet menar Stellani. Stellani tycker att följande företeelser försvårar inlärarinflytande 

vid utformningen av klassrumsaktiviteterna: 

 

 Inlärarna är vana vid ett annat undervisningssätt.                

 Inlärarna har svårt att formulera sig.  

 

Att klassen inte är van vid ett undervisningssätt som tar hänsyn till deras önskemål kring 

utformningen av klassrumsaktiviteterna samt att deras ordförråd sviker dem är de två faktorer 

som försvårar inlärarinflytande i klassrummet menar Stellani. 
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5.2.3 Inlärarenkät 

Här följer en sammanställning på inlärarnas svar på fyra bärande frågor: 

 

  

Diagram 3.1 Inlärarenkäter, förekommande av inlärarinflytande      Diagram 3.2 Ett annat sätt? 

på kurs A 

 

Diagram 3.1 visar att inlärarna aldrig självmant kommer med förslag när det gäller aktiviteterna 

i klassrummet. Dock visar samma diagram att 81,81 % (9 av 11) säger att de alltid pratar med 

läraren om vilka aktiviteter de tycker att de behöver i klassrummet. Nästan alla (90,90 %=10 

av 11) svarar att läraren ibland frågar dem hur de vill jobba i klassrummet.  

Diagram 3.2 visar att de flesta svarar att de inte säger sin mening kring utformningen av 

klassrumsaktiviteterna om det redan har bestämts av läraren. Nästan alla (90,90%=10 av 11) 

svarar att de inte berättar för lärare om de vill jobba på ett annat sätt än läraren har planerat. En 

kontrast till detta är att 9,09 % (1 av 11) svarar att de berättar för läraren om de vill jobba på ett 

annat sätt än har planerats av läraren. 

 

5.2.4 Sammanfattning Kurs A Studieväg 1 

Mina observationer visar att det förekommer att inlärarna utövar sitt inflytande på utformningen 

av klassrumsaktiviteterna på olika sätt. De använder sig av kroppsspråk, ansiktsuttryck och 

gester bland annat. Några exempel på detta är när inlärarna vänder sig till varandra och använder 

sig av ett annat gemensamt språk när de ska påbörja en uppgift. Lärarens reaktion visar att hon 

tolkar deras beteende som en reaktion på deras bristande förståelse av uppgiften. Det händer 

ofta i den här gruppen att inlärarna vänder sig till varandra och tar till ett annat språk än svenska. 

Vid ett annat tillfälle ber en inlärare att läraren rättar till ett rättningsfel. Vid ett annat tillfälle 

då klassen ska träna siffror, ställer de frågor som läraren skriver upp på tavlan. Läraren använder 

det som ett tillfälle att justera deras uttal samtidigt som han förklarar svenskans grammatiska 
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strukturer. Det förekommer också vid flera tillfällen att inlärarna följer de instruktioner som de 

får av läraren. De utformar den klassrumsaktivitet som läraren vill att de utformar. 

Stellani nämner vilka förutsättningar hon anser att läraren måste bidra med för att påbörja, 

fortsätta eller öka inlärarinflytande på utformningen av klassrumsaktiviteter: att lyssna på alla 

inlärare, att vara lyhörd och att uppmuntra alla inlärare till att utöva sitt inflytande på 

klassrumsaktiviteterna. 

Stellani säger att det är svårt att arbeta med inlärarinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteterna dels på grund inlärarnas brist på ord och dels på grund av deras tidigare 

utbildningsbakgrund där lärarna är en fullständig auktoritet i skolan. Inlärarna utövar sitt 

inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna genom. Stellani är lyhörd för ickeverbala 

kommunikationsstrategier som kroppsspråk och ansiktsuttryck. Hon använder bilder som hon 

väljer ut och anser vara lämpliga utifrån inlärarnas bakgrund och erfarenheter. 

Diagram 3.1 och 3.2 som summerar enkätsvaren, visar att inlärarna svarar att de aldrig 

självmant kommer med förslag när det gäller aktiviteterna i klassrummet men att majoriteten 

däremot svarar att de alltid pratar med läraren om vilka aktiviteter de tycker att de behöver i 

klassrummet. Vad som är orsaken till denna motsägelse är oklart. De flesta inlärarna svarar 

också att de inte säger sin mening kring utformningen av klassrumsaktiviteterna om det redan 

har bestämts av läraren. En majoritet svarar att läraren ibland frågar dem hur de vill jobba i 

klassrummet. 

 

 

5.3 Kurs B Studieväg 2  

Denna kurs är på 20 veckor. De 17 inlärarna i den här klassen har 15 lektionstimmar i veckan. 

Två lärare delar på klassen och en vikarie kommer in en dag i veckan. Var femte vecka får 

gruppen påfyllning. Det innebär att en del i klassen är nybörjare och resten har läst olika länge, 

en del har läst i fem veckor, andra i tio veckor, andra i 15 veckor och ytterligare andra har läst 

i 15 veckor upp mot 20 veckor. Det är ordinarie läraren som har planerat lektionen och som 

genomför lektionen i klassrummet. 

 

5.3.1 Observation 

Dag 1 

Läraren och stödläraren kommer till klassrummet samtidigt. Inlärarna brukar få möjlighet till 

att delta i mindre samtalsgrupper på måndag eftermiddagar. Läraren väljer ut de som får vara 

med och förklarar att samtalsgruppen inte får blir för stor så alla där kan få komma till tals. 

Helgruppsundervisning gäller. Läraren börjar med att ställa frågor och klassen svarar. Läraren 

har förberett olika bilder kopplade till ett resmål. Hon har också förberett bilder på olika 

aktiviteter för att introducera verb. Inlärarna är engagerade och försöker gissa sig fram till rätt 

svar. En gång i veckan får inlärare som har behov av att träna mer på en viss färdighet (läsning, 

skrivning, samtal eller hörförståelse) möjlighet att få hjälp av ytterligare en lärare som kommer 

till klassrummet. Dessa inlärare går ifrån lektionen när stödläraren hämtar dem och tar med sig 
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dem till ett annat rum där de jobbar med andra uppgifter som hjälper inlärarna bli starkare i den 

färdighet de behöver träna upp. Därefter får inlärarna komma tillbaks till lektionssalen där 

resten av gruppen fr sin undervisning. När samtalsstödet går ut frågar en i gruppen om han 

också kommer att få kunna vara med i en samtalsgrupp efter rast, men svaret är nekande då 

läraren tycker att det räcker. 

 

Dag 2 

Läraren har precis börjat prata om namnsdagar när jag kommer. Hon introducerar nästa 

aktivitet. De kommer att få jobba med nyheter. Läraren har tagit fram bilder och ett kort 

filmklipp som hon visar på sin smartboard. Nyhetsgenomgången introducerar nästa aktivitet 

där läraren delar ut uppgifter kopplat till ett nyhetshäfte. Det är den enda aktiviteten klassen får 

idag då de kommer att få skriva test efter fikarasten.  

 

Dag 3 

En vikarie tar hand om klassen. Klassrumsaktiviteterna introduceras inte utan läraren börjar 

med att skriva upp olika hälsningsfraser på tavlan. Inlärarna är aktiva och ställer frågor när de 

inte förstår. Klassrumsaktiviteterna sker i form av helklass-undervisning. Läraren ställer frågor 

eller ger en instruktion och inlärarna lyder. Läraren ber dem skriva upp en del saker. Efter några 

minuter ber han dem läsa upp vad de har skrivit. Alla får möjlighet att svara. Läraren ber att de 

inte använder sig av något annat språk än svenska. Spontana dialoger uppstår mellan läraren 

och enstaka inlärare.  

 

Dag 4 

Den vikarierande läraren är i klassen och inleder dagens aktivitet genom att säga: ”Idag ska vi 

prata om …” Inlärarna är aktiva och ställer frågor när de inte förstår. Undervisningen sker i 

helklass. Läraren ställer frågor och ger instruktioner som inlärarna lyder. Alla får möjlighet att 

svara. Spontana dialoger uppstår mellan lärare och enstaka inlärare.  

Efter fikat ber läraren att inlärarna ska komma med olika förslag på vad begreppet ”lagom” 

betyder. Läraren har med sig en flaska alkoholfri glögg och pepparkakor att bjuda klassen på. 

Han tar vara på tillfället att ytterligare förklara vad ”lagom mycket” betyder när han ber en 

inlärare hälla upp glögg.  

 

 

5.3.2 Lärarintervju 

Stannel tycker att de följande fyra förutsättningarna måste läraren bidra med för att få till, 

fortsätta med eller få ökat inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteterna:    

 Vara lyhörd                                            

 En pågående kommunikation mellan lärare och inlärare 
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 Ett positivt inlärningsklimat                 

 Locka fram vad inlärarna vill                  
     
 

 

Konstant kommunikation, att vara lyhörd, en positiv stämning hjälper, att läraren lockar fram 

vad inlärarna tycker är de förutsättningar som Stannel tycker behövs. Hon säger också att det 

finns en viktig sak att göra för att få igång något slags inlärarinflytande. Hon säger: 
 

”En sak som är nummer ett och som är tufft för läraren är att 

inlärarna kommer från olika utbildningskulturer. … Man måste 

sudda ut bilden av läraren på ett podium. … och försöka förklara 

att det bara är en sak som jag är bättre på och det är ”att kunna 

svenska”… Då de känner att de kan skoja och säga vad de tycker 

o tänker … då vågar de.” 

 

 

 

Stannel ingår i en grupp lärare som har gått utbildning i specialpedagogik där man lär ut svenska 

med hjälp av lekar och mycket rollspel, något som klassen gillar, menar hon. Hon anser följande 

företeelser försvåra inlärarinflytande vid utformningen av klassrumsaktiviteterna:     

 Inlärarna måste lära sig att uttrycka sina åsikter. 

 Inlärarna måste vänja sig vid att utöva inflytande på aktiviteter i 

klassrummet.                                                                                                    

 Man kan inte alltid ställa upp på vad inlärarna vill.                           

 Alltid vill inlärarna ha grammatik. Det är tråkigt att bara använda 

sig av det. 
 

 

Att klassen inte är vana vid att säga vad de tycker och heller inte vid en undervisning som tar 

hänsyn till deras önskemål samt att de alltid vill ha grammatik försvårar inlärarinflytande i 

klassrummet menar Stannel. När det gäller att inlärarna utövar inflytande i utformningen av 

klassrumsaktiviteterna så anser läraren att det inte förekommer ofta för att det är svårt på grund 

av att inlärarna inte är vana vid det. Hon säger: 

 ”Varje gång man frågar svarar de: ’Du bestämmer’.” 
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5.3.3 Inlärarenkät 

Här följer en sammanställning på inlärarnas svar på fyra bärande frågor: 

 

 
Diagram 4.1 Inlärarenkäter, förekommande av inlärarinflytande     Diagram 4.2 Ett annat sätt? 

på kurs B 

 

Diagram 4.1 visar att inlärarna har en dialog med läraren när det gäller aktiviteterna i 

klassrummet. De flesta (43,75 %=7 av 16) svarar att de ibland blir tillfrågad av läraren om hur 

de vill jobba. Resten av svaren är uppdelat mellan de som svarar ofta (37,5 %=6 av 16) 

respektive sällan (18,75 %= 3 av 16) på denna fråga. På frågan om hur ofta inlärarna pratar 

med läraren om vilka aktiviteter som behövs i klassrummet svarar 31,25 % (5 av 16) ofta, 25 

% (4 av 16) alltid och 43,75 % (7 av 16) ibland. På frågan om hur ofta inlärarna självmant 

kommer med förslag om klassrumsaktiviteter svarar 25 % (4 av 16) ofta, 43,75 % (7 av 16) 

ibland, 18,75 % (3 av 16) sällan och 12,5 % (2 av 16) aldrig.  

Diagram 4.2 visar att 37,5 % (6 av 10) berättar för läraren om de vill jobba på ett annat sätt än 

det som läraren har planerat medan 62,5 % (10 av 16) inte gör det.  

 

5.3.4 Sammanfattning Kurs B Studieväg 2 

Mina observationer visar att det förekommer att inlärarna utövar sitt inflytande på utformningen 

av klassrumsaktiviteterna på olika sätt. Några exempel är när en inlärare frågar om han får vara 

med i en annan klassrumsaktivitet. Ett annat exempel är när inlärarna ställer frågor för att få en 

bättre förståelse av en viss uppgift. Spontana dialoger uppstår mellan dem och läraren som en 

följd av att läraren ber dem att varken vända sig till varandra eller använda sig av ett annat språk 

än svenska i klassrummet. Det förekommer också vid flera tillfällen att inlärarna följer de 

instruktioner som de får av läraren. De utformar den klassrumsaktivitet som läraren vill att de 

utformar. 
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Stannel, läraren, ingår i en arbetsgrupp som har gått utbildning i specialpedagogik där man lär 

ut svenska med hjälp av lekar och mycket rollspel. Hon lyfter fram fyra förutsättningar som 

läraren måste bidra med för att få till, fortsätta med eller öka inlärarnas inflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteterna: att vara lyhörd, att ha ett positivt inlärningsklimat i 

klassrummet, en pågående kommunikation mellan lärare och inlärare och att locka fram vad 

inlärarna vill.  

Hon lyfter fram vilka företeelser hon anser försvårar inlärarinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteterna, nämligen att inlärarna måste lära sig att kommunicera sina åsikter och 

vänja sig vid att utöva inflytande på aktiviteterna i klassrummet, att läraren inte alltid kan ställa 

upp på det inlärarna vill och att inlärarna ofta väljer att få jobba med grammatiska övningar. 

Enligt enkätsvaren i diagrammen 4.1 svarar de flesta inlärarna att de blir tillfrågad av läraren 

om hur de vill jobba. Enkätsvaren visar också att inlärarna uppfattar att det finns en dialog 

mellan dem och läraren kring klassrumsaktiviteterna och att de flesta svarar att de självmant 

kommer med förslag om klassrumsaktiviteter. Däremot visar diagram 4.2 att en stor del av 

inlärarna svarar Nej på frågan om de berättar för läraren om de vill jobba på ett annat sätt än 

planerats. Orsaken till denna motsägelse är oklar. 

 

 

5.4 Kurs D Studieväg 3  

Denna kurs är på 20 veckor. Inlärarna i den här klassen har 15 lektionstimmar i veckan. Klassen 

består av inlärare som läser kurserna B till D. De inlärare som placeras här har antingen praktik, 

jobb eller en annan aktivitet som gör att de inte kan närvara på lektionen varje dag. Andra är 

här för att de har bedömts av en tidigare lärare som tillräcklig självgående i sina studier för att 

kunna tillgodogöra sig det svenska språket på ett självständigt arbetssätt. Var femte vecka får 

de påfyllning i grupperna. Det innebär att en del i klassen är nybörjare och resten har läst olika 

länge, en del har läst i fem veckor, andra i tio veckor, andra i 15 veckor och ytterligare andra 

har läst i 15 veckor upp mot 20 veckor. Det är ordinarieläraren som har planerat lektionen och 

som genomför lektionen i klassrummet.  

 

5.4.1 Observation 

Dag 1  

En av ordinarie lärarna är i klassrummet. Inlärarna kommer in och vet vad de ska göra. De tar 

fram sin studiebok och jobbar i den. Några skriver ett nationellt prov i den kurs de går så de 

väntar på läraren. När de har fått hjälp går läraren runt i klassen och hjälper till vid behov. 

Klassen jobbar självständigt.  
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Dag 2 

Båda ordinarie lärarna är i klassen. Inlärarna kommer in, sätter sig och börjar jobba. En lärare 

tar en liten grupp och går igenom ett grammatiskt moment. Läraren introducerar uppgiften med 

att säga: ” Nu ska vi gå igenom huvudsatser och frågor”.  

 

Dag 3 

Ordinarie läraren är i klassen. Flera inlärare ska göra prov och går till ett litet rum. Läraren ber 

resten av klassen sätta sig runt ett bord och diskutera nyheterna. Varje inlärare får sin tur att 

läsa ett stycke högt. Klassen ställer frågor om ord som de inte förstår.  

 

Dag 4 

En av ordinarie lärarna är i klassrummet. Inlärarna kommer in och vet vad de ska göra. De tar 

fram sin studiebok och jobbar i den. De jobbar i sin egen takt. Efter fikat är det skolavslutning 

i kyrkan. De som vill följa med får göra det, de som inte vill följa med får stanna kvar och 

studera och en lärare stannar kvar med dem. 

 

5.4.2 Lärarintervju 

Jag får information av Stanetta att inlärarna har efterlyst att ha mer grammatikundervisning - 

ett förslag från inlärarna som lärarna har tagit med sig och verkställt i klassen. Detta, menar 

Stanetta, är ett exempel på att inlärarna utövar inflytande på utformningen av 

klassrumsaktiviteterna genom att komma med förslag självmant. Stanetta tycker att de sex 

följande förutsättningarna måste läraren bidra med för att få till eller få ökat inlärarinflytande 

vid utformningen av klassrumsaktiviteterna: 

 Inlärarna måste medvetandegöras om sin egen språkutveckling                            

 Vara flexibel 

 Läraren måste ha koll på alla inlärare.                                                                         

 Ha en bra lärandemiljö                                                            

 

    

Stanetta tycker att följande företeelser försvårar inlärarinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteterna: 

 Inlärarna måste vänja sig vid att ta eget ansvar och påverka sin inlärning.           

 Inlärarna är vana vid och förväntar sig att läraren styr.           

 Det tar tid för inlärarna att lära sig att ta ansvar för sin egen språkutveckling. 

 Inlärarna väljer oftast övningar som de tycker är roliga inte, lärorika t.ex. 

grammatikövningar. 

 Det krävs mycket tid för läraren att dokumentera den enskildes språkutveckling  

och inlärningsbehov. 

 Det är svårt att tillfredsställa varje inlärares önskemål när de jobbar individuellt. 
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En god lärandemiljö, att vara lyhörd och flexibilitet från lärarens sida är ett måste enligt 

Stanetta. Hon lägger till att läraren måste se alla inlärare och vara medveten om att utvecklingen 

sker individuellt. Läraren behöver också göra den enskilde inläraren medveten om sin 

språkutveckling. Att klassen inte är vana vid att ta eget ansvar och förväntar sig att läraren styr 

samt att de oftast vill ha grammatik om de får välja, försvårar inlärarinflytande i klassrummet 

menar Stanetta. Hon nämner också att på grund av efterfrågan har det för närvarande planerats 

en grammatikgenomgång en gång i veckan. Läraren bör vara medveten om att 

språkutvecklingen tar tid och att det ska dokumenteras. Stanetta tycker att dessa faktorer gör 

det svårt för läraren att individualisera och tillfredsställa varje enskild inlärares önskemål och 

språkliga behov.  

 

 

5.4.3 Inlärarenkät 

Den här klassen har lektioner åtta timmar om dagen. Inlärarna i den här klassen arbetar oftast 

självständigt. Här följer en sammanfattning på inlärarnas svar på tre av frågorna:  

 

    

Diagram 5.1 Inlärarenkäter, förekommande av inlärarinflytande      Diagram 5.2 Ett annat sätt? 

på kurs D 

 

Diagram 5.1 visar att 20 % (1 av 5) uppfattar att läraren ofta frågar de om hur de vill jobba 

medan 60 % (3 av 5) svarar ibland, 20 % (1 av 5) svarar sällan och 20 % (1 av 5) svarar alltid 

på denna fråga. På frågan om hur ofta inlärarna pratar med läraren om klassrumsaktiviteterna 

svarar 60 % (3 av 5) ofta medan 40 % (2 av 5) svarar ibland. Lika många inlärare (40 % = 2 av 

5) svarar alltid som aldrig på frågan om de självmant kommer med förslag på 

klassrumsaktiviteter. 

Diagram 5.2 visar att 80 % (4 av 5) av inlärarna svarar att de inte berättar för läraren om de vill 

jobba på ett annat sätt än har planerats medan 20 % (1 av 5) svarar att de gör det.  
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5.4.4 Sammanfattning Kurs D Studieväg 3 

Mina observationer visar att det förekommer att inlärarna utövar sitt inflytande på utformningen 

av klassrumsaktiviteterna på olika sätt. Några exempel på detta är när inlärarna jobbar 

självständigt, när de ställer frågor på ord som de inte förstår. Lärarna har en 

grammatikgenomgång med en mindre grupp en gång i veckan som ett svar på inlärarnas 

önskemål. Det förekommer också att några inlärare inte vill följa med till kyrkan och väljer att 

stanna kvar i klassrummet och studera. Det förekommer också vid flera tillfällen att inlärarna 

följer de instruktioner som de får av läraren. De utformar den klassrumsaktivitet som läraren 

vill att de utformar inbegripet att var och en av inlärarna i den här gruppen arbetar självständigt 

med sitt eget arbetsmaterial. 

Stanetta tycker att både läraren och inläraren måste bidra med för att få till, fortsätta med eller 

öka inlärarnas utövande av sitt inflytande på klassrumsaktiviteterna. Hon tycker att läraren inte 

ska vara fyrkantig utan ska vara flexibel. Hon tycker också att läraren måste ha uppsikt på alla 

inlärare, ha vetskap om att inlärarna utvecklas på olika sätt och göra inlärarna medvetna om sin 

egen språkinlärning. 

Den här kursen är den högsta nivån på SFI. Trots att inlärarna har kommit långt i sin 

språkutveckling på den här nivån, anser läraren att inlärarna fortfarande väntar sig att läraren 

ska styra. 

De företeelser som Stanetta tycker försvårar inlärarnas utövande av sitt inflytande på 

klassrumsaktiviteterna är att inlärarna måste vänja sig vid att ta eget ansvar för sin 

språkinlärning, någonting som tar tid. Hon säger att inlärarna är vana vid och förväntar sig att 

läraren styr det som händer i klassrummet. Om inlärarna får möjlighet att utöva inflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteterna, väljer de helst att få jobba med grammatikövningar, 

menar Stanetta. Vidare säger hon att det är tidskrävande för läraren att dokumentera den 

enskilde individens språkutveckling och inlärningsbehov. Det är svårt att tillfredsställa varje 

inlärares behov när de jobbar utifrån sin egen studietakt i den här klassen. 

Inlärarnas enkätsvar i diagram 5.1 visar att inlärarna uppfattar att läraren skapar tillfällen för de 

att uttrycka sin åsikt om klassrumsaktiviteten, dock svarar de i varierande grad. Enkätsvaren 

visar ytterligare att inlärarna uppfattar att de delger läraren sin åsikt om klassrumsaktiviteterna, 

dock i varierande grad. Men vad det gäller att inlärarna självmant kommer med förslag om 

klassrumsaktiviteterna är det lika många som svarar alltid som aldrig. 

Enligt diagram 5.2 svarar de flesta inlärarna att de inte kommer med förslag på 

klassrumsaktiviteterna om det redan har planerats av läraren.  

 

5.4.5 Sammanställning av inlärarenkätsvaren - Introduktionskurs – 

kurs D studieväg 3 

För att lättare få en översikt på inlärarenkätsvaren har jag gjort fyra diagram som sammanfattar 

de fyra kurserna och de tre studievägarna. Varje diagram är baserad på en av de fyra enkätfrågor 

som jag direkt kopplar till mina forskningsfrågor om dels hur verkligheten ser ut, enligt 

inlärarna, och dels vad inlärarna själva tycker om möjligheten att kunna utöva sitt inflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteterna: 
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Diagram 6 Hur ofta frågar läraren dig? Sammanställning från introduktionskurs – kurs D  

och studieväg 1 - 4  

 

Enligt diagram 6 svarar inlärarna uppfattar att de blir tillfrågad av läraren om hur de vill jobba 

i klassrummet vilket betyder att de menar att det finns en diskussion mellan dem och läraren 

om deras inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteter men denna diskussion initieras av 

läraren. Det är värt att notera att 1) ingen svarar aldrig på denna fråga, 2) det är endast på Kurs 

D som svaret alltid förekommer och 3) svaret ibland förekommer både på varje kurs och även 

mest. Av alla de 39 inlärarenkätsvaren på denna fråga svarar 2,56 % alltid (1 av 39), 20,51 % 

(8 av 39) svarar ofta, 58,97 % (23 av 39) svarar ibland och 17,95 % (7 av 39) svarar sällan. 

 

  

Diagram 7 Pratar inlärarna med läraren om klassrumsaktiviteterna utifrån eget behov? 

Sammanställning från introduktionskurs till kurs D och studieväg 1 – 4 

 

Enligt inlärarenkätsvaren i diagram 7 brukar inlärarna prata med läraren om vilka aktiviteter 

som behövs i klassrummet. Det är värt att notera att 1) det endast är på kurs A som svaret aldrig 

förekommer, 2) svaret sällan förekommer inte. Av alla de 39 enkätsvaren på denna fråga svarar 
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38,46 % (15 av 39) alltid, 25,64 % (10 av 39) svarar ofta, 33,33 % (13 av 39) svarar ibland och 

2,56 % (1 av 39) svarar aldrig. 

 

 

 

Diagram 8 Ett annat sätt? Sammanställning från introduktionskurs till kurs D och studieväg 1 - 4 

 

Enligt diagram 8 svarar inlärarna mestadels att de inte berättar för läraren om de vill jobba på 

ett annat sätt än det sätt som läraren har planerat. Det är värt att notera att 1) de flesta som svarar 

ja är på Kurs B, 2) på kurs A förekommer det minst antal ja svar och 3) både ja och nej svar 

förekommer på alla kurserna. Av alla de 39 inlärarsvaren på denna fråga svarar 74,36 % (29 av 

39) nej respektive 25,64 % (10 av 39) som svarar ja.   

 

 

Diagram 9 Hur ofta inlärarna självmant kommer med förslag. Sammanställning från 

introduktionskurs till kurs D och studieväg 1 - 4 

 

Enligt diagram 9 visar inlärarenkätsvaren att det rent generellt inte är vanligt att inlärarna 

kommer med egna förslag på SFI vad det gäller klassrumsaktiviteterna. Det är värt att notera 

att 1) svaret aldrig förekommer på alla kurserna, 2) den enda helklassen som enhetligt svarar 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Introduktionskurs Ingen
studieväg

Kurs A Studieväg 1 Kurs B Studieväg 2 Kurs D Studieväg 3

Berättar du för läraren om du vill jobba på ett annat sätt än 
planerats av läraren?

Ja Nej

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Introduktionskurs Ingen
studieväg

Kurs A Studieväg 1 Kurs B Studieväg 2 Kurs D Studieväg 3

Hur ofta kommer du självmant med förslag när det gäller 
aktiviteterna i klassrummet?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig



 

34 
 

aldrig är på Kurs A, 3) på kurs D förekommer de flesta alltid-svaren, 4) kurs B är den enda 

kursen där svaren ofta och sällan förekommer; förutom svaren aldrig och ibland. Av alla de 39 

enkätsvaren på denna fråga svarar 7,69 % (3 av 39) alltid, 12,82 % (5 av 39) svarar ofta, 20,51 

% (8 av 39) svarar ibland, 7,69 % (3 av 39) svarar sällan och sist men inte minst 5,13 % (20 av 

39) svarar aldrig. 

 

 

6. Avslutande analys och diskussion  
Jag kommer att börja med att diskutera min utvalda metod. Därefter analyserar jag kurserna i 

följande ordning: Introduktionskursen, Kurs A studieväg 1, Kurs B studieväg 2 och avslutar 

med kurs D studieväg 3. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Den metod som ligger till grund för datainsamlingen är metodologisk triangulering vilken i det 

här fallet består av en kombination av två vetenskapsteoretiska synsätt nämligen positivism och 

hermeneutik. Metodkombinationen består av: 

 Observationer som gjorts på åtta lektionspass i fyra klasser. 

 Fyra lärarintervjuer med de ordinarie lärarna till klasserna jag observerade. 

 En inlärarenkät som översattes till arabiska, somaliska och tigrinja. De översatta 

enkäterna användes i klasserna på kurs A studieväg 1 och kurs B studieväg 2. På 

introduktionskursen fick jag ta hjälp av modersmålsläraren då inlärarna var 

analfabeter. Inlärarenkäten bestod av fjorton fasta frågor och tio frågor med 

flervalsalternativ. 

 

Enligt Martyn Denscombe (2009) finns det både fördelar och nackdelar med systematisk 

observation som datainsamlingsmetod. Genom att använda ett observationsschema erbjuds 

studien mer objektiva observationer. Ytterligare en fördel med systematisk observation är att 

de möjliggör en insamling av en avsevärd mängd information, effektivt och tillförlitligt. Vid 

systematisk observation läggs fokus vid det som inträffar, inte avsikten bakom beteendet vilket 

gör det lämpligt för min studie (Denscombe 2009:280). Mina observationer i varje klassrum 

gjordes på en vecka. Jag introducerades den första dagen. Jag fick förklara syftet med mitt besök 

och att jag skulle vara där veckan ut. Alla var medvetna om min närvaro oavsett att jag intog 

en position längst bak i klassrummet. Min närvaro kunde ha påverkat resultatet – lärarna och 

inlärarna visste ju att jag iakttog aktiviteterna i klassrummet. Jag förde också anteckningar på 

mitt observationsschema samtidigt som jag iakttog. Sammanlagt tog observationerna en vecka. 

En längre observationsperiod hade säkert gett mycket mer data att bearbeta vilket i sin tur 

eventuellt skulle kunna leda till ett annat resultat.  

Vid kvalitativa intervjuer säger Denscombe (2009) att värdefulla insikter och åsikter som 

intervjupersonerna bär på lättare kan samlas in. Direktkontakt under själva intervjun innebär att 
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data kan kontrolleras beträffande riktighet under tiden som de samlas in (Denscombe 2009:267 

f). Lärarna fick frågorna flera dagar före intervjun. De hade tid att gå igenom frågorna och tänka 

igenom sina svar. Om de hade varit oförberedda för intervjun hade de troligen inte återgett sina 

svar med exakt samma ord. I så fall hade utsagorna genererat andra data vilket i sin tur kunde 

påverka resultat annorlunda än de utsagor som jag har samlat in.  

Svarsalternativen i enkäterna kan uppfattas som begränsande och frustrerande för den som vill 

uttrycka eller förtydliga sina tankar och reflektioner med egna ord (Denscombe 2009:225). Men 

med tanke på att de som skulle besvara enkäterna fortfarande utvecklar sin svenska tog jag inte 

med mer än fem svarsalternativ på de flesta flervalsfrågorna. De inlärarna som inte kunde de 

språk som enkäterna översattes till nämligen arabiska, tigrinja och somaliska, fick enkäten på 

svenska. Med hjälp av lexikon och enkla förklaringar från mig besvarade de frågorna. Det kan 

ha påverkat resultatet att inte varenda inlärare fick besvara enkäten på sitt modersmål eller första 

språk.  

I den grupp där modersmålsläraren fick tolka enkätfrågorna och återge svaren till mig muntligt 

i klassrummet i inlärarnas närvaro kunde inlärarna har känt en viss nervositet. Det var deras 

femte vecka i en skola i Sverige. En del hade aldrig gått i skolan tidigare. Det kan ha påverkat 

resultatet. Bortfallet av inlärarna har sannolikt påverkar resultatet, dock är det oklart på vilket 

sätt. 

 

6.2 Introduktionskursen 

Enligt Selberg (2001) utövar elever med stor erfarenhet av elevinflytande sitt inflytande på 

såväl uppgiftsinnehåll som –metod. På Introduktionskursen förekommer det flera händelser 

som kännetecknar elevgrupper med stor, ganska stor och även liten vana av inflytande (Selberg 

2001).  

Zachrison (2014) förklarar att det ofta förekommer traditionell undervisning på SFI. I den här 

gruppen förekom det mycket katederundervisning. Det kan bero på deltagarnas bristande 

förståelse av det svenska språket. Läraren är deras viktigaste verktyg för att lära sig svenska på 

den här nivån som analfabeter. Det förekommer nästan varje dag att inlärarna får arbeta i mindre 

grupper. Det är någonting som Lindberg och Sandwall (2012) diskuterar. 

Smågruppsaktiviteterna ger inlärarna möjlighet att reflektera över sin egen inlärning och 

varandras. Det är ett viktigt verktyg i klassrummet som hjälper inlärarna att utöva inflytande på 

sin egen och varandras inlärning. Några inlärare i klassen väljer att skapa nya strukturer när de 

får möjlighet att arbeta i mindre grupper. Flera förflyttar sig och skapar nya 

gruppkonstellationer. De utövar inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna. Majlesi 

(2014) tar upp att kroppsspråk, gester och omformuleringar fungerar som ett medel för inlärare 

som utövar sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna. I den här klassen 

använder inlärarna sig av kroppsspråk, gester och omformuleringar hela tiden. De är fungerande 

kommunikationsmedel som de använder för att utöva sitt inflytande på utformningen av 

klassrumsaktiviteterna.  

Lärarens goda förberedelse, tålamod och trygghet i sin roll främjar inlärarinflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteter.  
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Sammanfattningsvis konstaterar jag att inlärarna på Introduktionskursen utövar inflytande på 

klassrumsaktiviteter, något som kan kopplas till inlärarenkätsvaren på frågan ”Brukar du prata 

med läraren om vilka aktiviteter du tycker att du behöver i klassrummet?” De flesta (6 av 7) 

svarar ibland respektive alltid. Det tyder på att inlärarna är medvetna om att de kommunicerar 

med läraren kring klassrumsaktiviteterna. Även på frågan ”Hur ofta frågar läraren dig hur du 

vill jobba i klassrummet?” varierar svaren mellan sällan, ibland och ofta. Ingen svarar aldrig 

vilket också tyder på att inlärarna uppfattar att läraren skapar tillfällen för inlärarna att 

kommunicera kring och utöva inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna. Däremot 

svarar en övervägande stor del (5 av 7) Nej på frågan ”Brukar du berätta för läraren om du vill 

jobba på ett annat sätt än planerats av läraren?” och på frågan ”Hur ofta kommer du självmant 

med förslag när de gäller aktiviteter i klassrummet?” svarar de flesta (5 av 7) också Nej. 

Ytterligare en annan motsägelse är när inlärarenkätsvaren visar att 5 av 7 svarar att de aldrig 

självmant kommer med förslag på klassrumsaktiviteter när det av mina observationer framgår 

att inlärarna till och med utformar en egen klassrumsaktivitet vid ett tillfälle.  Detta skedde i 

lärarens frånvaro dock, men är icke desto mindre en klassrumsaktivitet utformat av dem själva. 

Det framgår också av mina observationer att inlärarna grupperar om sig vid behov i klassen, 

något som enligt mig också är ett sätt att utöva inflytande på klassrumsaktiviteterna. Min 

tolkning på de motsägelsefulla enkätsvaren är att inlärarna uppfattar att de får kommunicera 

kring och utöva inflytande på klassrumsaktiviteterna om de blir tillfrågade av läraren. Men när 

de har uppfattat att läraren redan har bestämt klassrumsaktiviteten väljer de flesta inlärarna att 

avstå från att självmant komma med egna förslag på utformningen av klassrumsaktiviteten. En 

annan tolkning är att inlärarna inte är helt införstådda med vad deras utövande av inflytande på 

klassrumsaktiviteter innebär till fullo. 

 

6.3 Kurs A Studieväg 1 
 

På kurs A, studieväg 1, förekommer det flera händelser som kännetecknar elevgrupper med 

både ganska stor och liten vana av elevinflytande (Selberg, 2001). Det händer vid flera tillfällen 

att inlärarna genom sitt agerande i form av kroppsspråk och gester utövar inflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteter (Majlesi, 2014).  

Lärarna som jag observerar i klassrummet visar att de är lyhörda och uppmuntrar inlärarna till 

att utöva inflytande på klassrumsaktiviteter. Den bästa lektionen, menar en av lärarna, är den 

lektion där inlärarna har varit med och påverkat klassrumsaktiviteterna. 

En lärare säger att en del inlärare har varit med om hemska saker så att i stället för att inlärarna 

tar med egna bilder hemifrån, väljer läraren att själv välja vilka bilder hon vill använda i sin 

undervisning. Hon menar att hon tar hänsyn till inlärarnas erfarenheter. Franker (2007) 

problematiserar att många alfabetiseringslärare väljer bilder själva. Hon menar att många av 

bilderna lärarna väljer och hur bilderna tolkas i undervisningen kan leda till en andrafiering och 

infantilisering av inlärarna. Under den tid jag observerade användes bilder ifrån en bildordbok. 

Bilderna handlade om den svenska naturen, olika typer av träd och löv. Det ligger nära till hands 

att läraren skulle kunna be inlärarna att ta kort på de träd som finns i närheten av deras bostad. 

I så fall skulle det eliminera risken för en andrafiering av inlärarna. Det skulle öka deras 

inflytande på sin inlärning och på klassrumsaktiviteterna, menar jag. Lindberg och Sandwall 

(2012) tar upp smågruppsaktiviteter som ett medel för inlärarna att kunna på verka sin inlärning 
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och klassrumsaktiviteterna i var sin grupp. I den här klassen förekommer det 

smågruppsaktiviteter. Inlärarna vänder sig ofta till varandra och pratar. Jag konstaterar att jag 

inte vet exakt vad de pratade om. Men i de flesta fallen vände de sig till läraren igen för att få 

förklaringar och ställa frågor. Därför antar jag att de småpratade om arbetsinnehållet och 

instruktionerna. Gustavsson (2007) slår fast att alla de vuxna inlärarna han intervjuade pratade 

om att läraren styrde undervisningen inom fasta ramar. I den här klassen som på 

introduktionskursen och B-kursen förekommer det mycket mer lärarledd undervisning där 

läraren redan har förberett arbetsmaterialet och arbetsinnehåll än smågruppsaktiviteter där 

inlärarna får välja bland olika arbetsmaterial för att arbeta med sin inlärning och på så sätt utöva 

inflytande i klassrummet.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera från inlärarenkätsvaren att inlärarna uppfattar att det 

finns kommunikation mellan dem och läraren vad det gäller utformningen av 

klassrumsaktiviteterna. På frågan ”Hur ofta frågar läraren dig om hur du vill jobba i 

klassrummet?” svarar majoriteten (10 av 11) ibland och på frågan ”Brukar du prata med läraren 

om vilka aktiviteter du tycker att du behöver i klassrummet?” svarar majoriteten (9 av 10) ofta. 

Enligt mina observationer signalerar inlärarna i denna klass tydligt när de inte har uppfattat 

lärarens instruktioner helt och fullt. Ofta vänder de sig till varandra först och pratar på språk 

annat än svenska. Även deras kroppsspråk och gester signalerar att de inte förstår. Efter att ha 

vänt sig till varandra vänder de sig till läraren igen. Ibland väljer läraren själv att omförklara 

arbetsuppgift, -metod och –innehåll. På enkätfrågan ”Hur ofta kommer du självmant med 

förslag när de gäller aktiviteter i klassrummet?” svarar alla aldrig. Detta svar kan i min mening 

tyckas vara motsägelsefullt men min tolkning är att inlärarna inte anser sitt agerande vara ett 

redskap som faktiskt påverkar klassrumsaktiviteterna. Ytterligare en tolkning jag har är att 

inlärarinflytandet på utformningen av klassrumsaktiviteterna också skulle utökas om inlärarna 

fick utöva inflytande på arbetsinnehållet genom att ta med sig egna bilder av sin aktuella 

närmiljö i stället för att läraren själv väljer ut arbetsmaterialet, i detta fall bilder på träd. En sista 

tolkning jag har är att läraren redan har bestämt arbetsmaterial, -form (ofta i form av 

smågruppsaktiviteter) och –metod. Enligt mina observationer är det ingen som tar initiativet till 

att kommunicera med läraren om att de vill jobba på ett annat sätt, som enskilt eller i helklass 

eller i par, vilket kan kopplas till frågan ”Berättar du för läraren om du vill jobba på ett annat 

sätt än planerats av läraren?” varpå majoriteten (10 av 11) svarar Nej.   

 

6.4 Kurs B Studieväg 2 

Hyltenstam och Milani (2012) är av den åsikten att kritiken som riktats mot SFI kan bero på 

individens bristande vilja eller oförmåga att bland annat påverka sin inlärning och utöva sitt 

inflytande på undervisningen. I den här klassen, liksom på Introduktionskursen, består 

klassrumsaktiviteterna mestadels av lärarledda lektioner. Smågruppsaktiviteter som Lindberg 

och Sandwall (2012) förespråkar som ett medel för inlärning som underlättar inlärarinflytande 

på utformningen av klassrumsaktiviteterna, förekommer också. När den vikarierande läraren 

undervisar i den här klassen uppstår det många spontana frågor kring arbetsinnehållet och 

material, dock inte mellan inlärarna utan mellan enstaka inlärare och läraren. Läraren ber 

inlärarna ofta att tysta ner sig så att han kan tala och ber dem att hellre ställa frågor till honom 

i stället för till varandra. Lärarleddundervisning inom strikta ramar är någonting som 

Gustavsson tar upp och det är någonting som också märks i denna klass. Det framgår att läraren 
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ber inlärarna att använda bara svenska i klassrummet, någonting som Rosén (2013) 

problematiserar och tar ställning emot för Rosén (2013) är av den åsikt att de andra språk som 

också finns representerade i klassrummet kan användas som ett medel för att öka förståelse. 

Det är också ett sätt för inlärarna att påverka sin inlärning och underlätta att de utövar sitt 

inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteter. I den här klassen avråds inlärarna från att 

ta till ett språk annat än svenska. Jag har fått information om att läraren och klassen har kommit 

överens om att användningen av modersmål på lektionstid ska begränsas.  

En inlärare i klassen utövar inflytande på utformningen av en klassrumsaktivitet när han önskar 

vara med i en annan gruppuppgift som utspelar sig parallellt med undervisningen i klassrummet. 

I lärarintervjun kommer det fram att en av de företeelser som försvårar inlärarinflytande i 

klassrummet är att läraren inte alltid kan ställa upp på vad inlärarna vill. En del aktiviteter som 

inlärarna vill ha är inte alltid aktuella, förklarar läraren. Enligt inlärarenkätsvaren tycker de 

flesta inlärarna att de ofta kommer med förslag kring utformningen av klassrumsaktiviteterna 

och att läraren frågar dem hur de vill jobba.  

Det händer ofta under mina observationer att inlärarna tar emot de uppgifter läraren delar ut 

och följer de instruktioner som läraren ger. Här ser jag också en koppling mellan dagens 

aktiviteter och i inlärarenkäten svarar de flesta att de inte berättar för läraren om de vill jobba 

på ett annat sätt än planerats av läraren. När den vikarierande läraren är i klassrummet vänder 

sig inlärarna direkt till denne i de fall där de inte förstår den tilldelade uppgiften. De vänder sig 

inte till varandra för att få stöd i genomförandet av sitt arbete. Detta kan antingen bero på att 

läraren och inlärarna har kommit överens om att svenska är det språk som gäller i klassrummet. 

Som en parentes kan jag nämna att när inlärarna i alla de grupper som jag har observerat vänder 

sig till varandra, kommunicerar de på språk annat än svenska. I grupper med ganska stor 

erfarenhet av inlärarinflytande händer det att inlärarna ställer frågor, reflekterar och söker sig 

till svaren (Selberg, 2001). Eller så kan det beror på ytterligare en förutsättning som läraren 

anser sig kunna bidra med – att främja en öppen och pågående kommunikation mellan lärare 

och inlärarna.   

Sammanfattningsvis visar inlärarenkätsvaren att inlärarna uppfattar att det finns en dialog 

mellan dem och läraren vad det gäller utformningen av klassrumsaktiviteter. På frågan ”Hur 

ofta frågar läraren dig hur du vill jobba i klassrummet svarar ingen aldrig. På frågan ”Brukar 

du prata med läraren om vilka aktiviteter du tycker att du behöver i klassrummet?” varierar 

svaren mellan ofta, alltid och ibland. Enligt mina observationer framgår det att inlärarna ställer 

frågor till läraren när de inte förstår. Min slutsats är att inlärarna eventuellt har svårt för att be 

varandra om klarhet i uppgiften på det svenska språket och med anledning av 

överenskommelsen om att begränsa användningen av modersmål på lektionstid vänder de sig 

hellre till läraren vid behov av förtydliganden. De flesta (10 av 16) svarar att Nej på frågan 

”Berättar du för läraren om du vill jobba på ett annat sätt än planerats av läraren?” Min tolkning 

är att inlärarna känner sig friare att utöva inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna 

om de blir tillfrågad av läraren. På frågan ”Hur ofta kommer du självmant med förslag på 

utformningen av klassrumsaktiviteterna svarar majoriteten (7 av 16) ibland, respektive sällan 

(3 av 16) och aldrig (2 av 16). 
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6.5 Kurs D Studieväg 3 

Av mina observationer framgår det att inlärarna kommer in i klassrummet, tar fram sin 

studiebok och jobbar självständigt. Inlärarna kan gå fram till skåpen i klassrummet och plocka 

det som de vill jobba med. Det här upplägget i klassrummet kan kopplas till två företeelser som 

försvårar inlärarinflytande, enligt en lärare, nämligen att inlärarna måste lära sig att ansvara för 

sin egen inlärning och att det är svårt för läraren att tillfredsställa varje inlärares behov och 

önskemål. Den här gruppen visar att den har stor erfarenhet av inlärarinflytande då inlärarna 

reflekterar över informationskällorna, arbetsinnehåll, arbetsmiljö, redovisningen av arbetet och 

diskuterar sin reflektion och sin inlärning med varandra och läraren (Selberg, 2001). 

De som ska skriva prov vet vart de ska ta vägen och väntar in läraren. I grupper med ganska 

stor erfarenhet och stor erfarenhet av inlärarinflytande händer det att inlärarna planerar sitt 

arbete, sitt genomförande och gör en egen tidsplan (Selberg, 2001).  

I lärarintervjun kommer det fram ytterligare en företeelse som försvårar inlärarinflytande i 

klassrummet – inlärarna väljer oftast grammatikövningar när de får möjlighet att utöva sitt 

inflytande på klassrumsaktiviteterna. Lärarna visar att de inte är fyrkantiga utan flexibla, något 

som i lärarintervjun nämns som en förutsättning för att stimulera inlärarinflytande, och har 

ordnat så att inlärarna har en grammatikgenomgång en gång i veckan. Här finns det också en 

koppling till ett av inlärarenkätsvaren där mer än hälften svarar att de kommer med förslag 

kring klassrumsaktiviteterna. Tolkningen utifrån Zachrissons (2012) resultat är att det 

traditionella undervisningssättet inte dominerar i den här klassen. Arbetsinnehållet består av att 

inlärarna väljer ut vilka häften eller böcker de vill jobba med. Det är väldigt fritt samtidigt som 

arbetsmomenten utgår ifrån det som Gustavsson (2007) nämner, nämligen att reproducera ett 

kunskapsmoment. Grammatikövningar och fylla-i övningar har oftast bara ett rätt svar. Jag 

konstaterar att övningarna är styrda inom fasta pedagogiska ramar. Inlärarinflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteter har resulterat i att lärarna har ändrat sin planering av 

klassrumsaktiviteter för att kunna erbjuda den enskilda gruppen den grammatik som de har 

frågat efter. Hyltenstam och Milani (2012) förklarar att det bristande deltagarinflytande som 

SFI kritiserats för kan bero på att de som studerar på SFI har bristande motivation. Jag 

konstaterar att det inte visar sig vara fallet i den här klassen.  

Det finns också en koppling till svaren i inlärarenkäten, nämligen att de inte berättar för läraren 

om de vill jobba på ett annat sätt än har planerats av läraren. Det händer vid ett tillfälle att en 

lärare kommer in och formar en grupp där de ska jobba med veckans nyheter. Alla får läsa högt 

och de ord som är svåra förklaras. Det är ett sätt för läraren att ha koll på inlärarnas individuella 

inlärningsprocess, något som i lärarintervjun nämns som en förutsättning för att stimulera 

inlärarinflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna.  

Vid ett tillfälle är det skolavslutning i kyrkan. Inlärarna väljer mellan att gå till kyrkan eller 

stanna och studera. Detta stämmer in på inlärarenkäten där inlärarna svarar att läraren ibland 

frågar dem hur de vill jobba samt att de ofta pratar med läraren när det gäller aktiviteterna i 

klassrummet, något som främjar och stimulerar inlärarinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteterna.  

Sammanfattningsvis visar inlärarenkätsvaren att inlärarna uppfattar att det förekommer en 

dialog mellan dem och läraren om utformningen av klassrumsaktiviteter. På frågan ”Brukar du 

prata med läraren om vilka aktiviteter du tycker att du behöver i klassrummet?” svarar 3 av 5 
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ofta medan 2 av 5 svarar ibland. På frågan ” Hur ofta frågar läraren dig om hur du vill jobba i 

klassrummet?” svarar majoriteten (3 av 5) alltid respektive 1 av 5 som svarar alltid och 1 av 5 

som svarar sällan. En koppling jag hittar mellan dessa frågor och det som framkommer av mina 

observationer är att inlärarna blir tillfrågad om de vill följa med till kyrkan för skolavslutningen. 

En del avböjer och väljer att stanna kvar och jobba. Ytterligare en tolkning jag har är att det 

enligt mina observationer framgår att inlärarna kommer in, går till skåpet, plockar fram material 

och bearbetar materialet. Alltså utövar inlärarna inflytande på klassrumsaktiviteten genom att 

välja arbetsinnehåll, -sätt och –metod.  Att några inlärare (2 av 5) svarar aldrig på frågan 

”Kommer du självmant med förslag vad det gäller utformningen av klassrumsaktiviteterna?” 

och att fler (4 av 5) svarar Nej på frågan ”Berättar du för läraren om du vill jobba på ett annat 

sätt än planerats av läraren?” finner jag dels motsägelsefullt för en av lärarna på denna kurs 

menar att ett exempel på att inlärarna utövar inflytande på utformningen av 

klassrumsaktiviteterna är att lärarna har verkställt inlärarnas begäran att ha mer 

grammatikundervisning. Och dels kan det bero på att det kanske inte var just de här inlärarna 

som har kommit med det förslaget, för gruppen är mycket större än enbart dessa fem elever 

som just under mina observationstillfällen visar sig vara de enda närvarande inlärarna.  

 

6.6 En sammanfattande analys utifrån mina 

frågeställningar 

 

1. Hur ser det ut i fyra klassrum på SFI när det gäller inlärarinflytande vid utformningen 

av klassrumsaktiviteterna? 

Mina observationer visar att inlärarna har en dialog med läraren i alla de klassrum jag besökte 

men att dialogen domineras av läraren (se även Lindberg och Sandwall, 2012). Vid flera 

tillfällen utövade inlärarna sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna på olika 

sätt. Ett begränsat ordförråd, kroppsspråk och ansiktsuttryck är några av de medel inlärarna tar 

sig till för att kommunicera sina tankar kring klassrumsaktiviteterna (se även Majlesi, 2014). 

Inlärarna reflekterar över arbetsmomentet, -innehållet och ställer frågor när de inte förstår. Vid 

behov vänder inlärarna sig till varandra och läraren för att inhämta mer information. Det kan 

bero på ett ”begränsat” ordförråd, som en lärare uttrycker det, att många oftast vänder sig till 

varandra först och tar till ett annat språk än svenska innan de vänder sig till läraren för att få 

hjälp, någonting som lärarna i de klasser jag besökte tillät (se också Rosén, 2013). Selberg 

(2001) nämner att grupper med minst erfarenhet av inlärarinflytande uppfattade lärarens 

förväntningar på lärandet som om de bara skulle ge instruktioner som inlärarna skulle lyda.  

Inlärarna på Introduktionskursen arbetade självständigt i lärarens frånvaro och utformade en 

egen aktivitet. I grupper med större erfarenhet av inlärarinflytande uppfattar inlärarna lärarens 

förväntningar på lärandet som om de ville att inlärarna skulle agera självständigt i sitt lärande 

(se också Selberg, 2001). Den aktivitet som inlärarna utformade visar sig vara en reproduktion 

av det lärarstyrda arbetsmoment som de tidigare fick bearbeta i klassrummet (se även 

Gustavsson, 2007). En intressant reflektion är att denna grupp inte har gått i skolan i Sverige i 

mer än några enstaka veckor.  
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Lärarna på Introkurs och Kurs A styrde valet av bilder i undervisningen (se Franker, 2007). 

Inlärarna på kurs B begränsades till att använda svenska så mycket som möjligt i klassrummet. 

Detta, anser jag, medförde att inlärarna helst vände sig till läraren väldigt ofta, när de behövde 

mer klarhet, i stället för att ta hjälp av varandra. Det kan eventuellt bero på att inlärarna har för 

vana att ta till sig andra språk än svenska när de kommunicerar med klasskamrater som 

dessutom kan vara landsmän. På kurs D arbetar inlärarna väldigt självständigt men tar hjälp av 

varandra såväl som läraren vid behov. Det förekommer ett tillfälle då inlärarna blir tillfrågad 

av läraren om hur de vill jobba. En klassrumsaktivitet i form av en grammatikgenomgång är ett 

följd av att inlärarna har utövat sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna. 

Selberg (2001) förklarar att grupper med ganska stor vana av inlärarinflytande väljer 

arbetsinnehåll och redovisningsform något som utspelar sig på kurs D. Utifrån de 

förutsättningar som finns visade alla klasserna att de har vana av inlärarinflytande men olika 

mycket (se även Selberg, 2001). Miljön är begränsad, många har bara sitt klassrum och ett 

förbokat pass i datasalen att förhålla sig till. Det finns ett skolbibliotek dit de kan gå för att låna 

böcker. Tolkningen är att om det fanns flera tillgängliga datorer och ett rum eller flera dit 

inlärarna kunde gå och ha tillgång till olika böcker, bilder, uppslagsverk och så vidare skulle 

inlärarinflytande på utformningen av klassrumsaktiviteter underlättas och utökas ännu mer.  

 

2. Vad tycker lärarna om inlärarinflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna?  

De flesta lärare svarar att inlärarna bäst trivs med helklassundervisning och att inlärarinflytande 

över klassrumsaktiviteter inte förekommer i större utsträckning. Lärarna förknippar alltså inte 

inlärarnas önskemål att få helklassundervisning med att de utövar sitt inflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteter. Två av de fyra intervjuade lärarna svarar att inlärarna 

ofta ber om en lektion i grammatik när de får välja klassrumsaktivitet. Alltså vill läraren att 

inlärarna ska utöva inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteter genom att arbeta på ett 

annat sätt än helklassundervisning. Det kan vara en förklaring varför Zachrison (2014) menar 

att SFI präglas av en väldigt traditionell katederundervisning. En genomgående tanke hos 

lärarna är att de förknippar inlärarinflytande på klassrumsaktiviteter med att inlärarna själva 

ansvarar för att lära sig och för att utveckla sin svenska. Selberg (2001) nämner att det är i 

elevgrupper med stor vara av inlärarinflytande som inlärarna arbetar mer självständigt och söker 

stöd av varandra. Alltså vill lärarna att inlärarna ska agera på ett sätt som kännetecknar inlärare 

med stor vana av inlärarinflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna.  

Lärarna på kurs B, studieväg 2, och kurs D, studieväg 3, anser fylla-i grammatikövningar vara 

ett dominerande alternativ när inlärarna får möjlighet att utöva inlärarinflytande på 

klassrumsaktiviteter. Skolverket (2015) är tydlig med att inlärarnas önskemål om 

undervisningsuppgifter och arbetsform är ett sätt för dem att aktivt utöva inflytande på 

klassrumsaktiviteterna. Alla lärarna säger att inlärarinflytande på utformningen av 

klassrumsaktiviteter är någonting som hör hemma oavsett vilken studieväg eller kurs man 

undervisar på.  
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3. Vad tycker inlärarna om möjligheten att utöva sitt inflytande på utformningen av 

klassrumsaktiviteterna? 

Inlärarna uppfattar att de blir tillfrågade av läraren om hur de vill jobba i klassrummet vilket 

betyder att de uppfattar att det finns en diskussion mellan dem och läraren om deras inflytande 

på utformningen av klassrumsaktiviteter men denna diskussion initieras av läraren. Det är värt 

att notera att 1) ingen svarar aldrig på denna fråga, 2) det är endast på Kurs D som svaret alltid 

förekommer och 3) svaret ibland förekommer både på varje kurs och även mest. Av alla de 39 

inlärarenkätsvaren på denna fråga svarar 2,56 % alltid (1 av 39), 20,59 % (8 av 39) svarar ofta, 

58,97 % (23 av 39) svarar ibland och 17,95 % (7 av 39) svarar sällan.  

Inlärarna pratar med läraren om vilka aktiviteter som behövs i klassrummet. Det är värt att 

notera att 1) det endast är på kurs A som svaret aldrig förekommer och 2) svaret sällan 

förekommer inte. Av alla de 39 enkätsvaren på denna fråga svarar 38,46 % (15 av 39) alltid, 

25,64 % (10 av 39) svarar ofta, 33,33 % (13 av 39) svarar ibland och 2,56 % (1 av 39) svarar 

aldrig.  

Inlärarna berättar inte för läraren om de vill jobba på ett annat sätt än det sätt som läraren har 

planerat. Det är värt att notera att 1) de flesta som svarar ja är på Kurs B, 2) på kurs A 

förekommer det minst antal ja svar och 3) både ja och nej svar förekommer på alla kurserna. 

Av alla de 39 inlärarsvaren på denna fråga svarar 74,36 % (29 av 39) nej respektive 25,64 % 

(10 av 39) som svarar ja. Att så stor del svarar nekande på denna fråga kan bero på att inlärarna 

uppfattar lärarens förväntningar att läraren ska ge instruktioner som inlärarna följer och lyder 

(Selberg, 2001). Det kan också bero på att inlärarna är vana vid en undervisning som är 

lärarstyrd med fasta pedagogiska ramar (Gustavsson, 2007). 

Dialogen mellan läraren och inlärarna domineras av läraren (Lindberg och Sandwall, 2012). 

Inlärarenkätsvaren visar att det rent generellt inte är vanligt att inlärarna kommer med egna 

förslag på SFI vad det gäller klassrumsaktiviteterna. Det är värt att notera att 1) svaret aldrig 

förekommer på alla kurserna, 2) den enda helklassen som enhetligt svarar aldrig är på Kurs A, 

3) på kurs D förekommer de flesta alltid-svaren, 4) kurs B är den enda kursen där svaren ofta 

och sällan förekommer; förutom svaren aldrig och ibland. Av alla de 39 enkätsvaren på denna 

fråga svarar 7,69 % (3 av 39) alltid, 12,82 % (5 av 39) svarar ofta, 20,51 % (8 av 39) svarar 

ibland, 7,69 % (3 av 39) svarar sällan och sist men inte minst 5,13 % (20 av 39) svarar aldrig. 

 

 

4. Utifrån inlärarenkätsvaren, lärarintervjuutsagor och mina observationer, hur skiljer det 

sig mellan de olika kurserna på SFI när det gäller inlärarinflytande på utformningen av 

klassrumsaktiviteterna?  

 

På Introduktionskursen, visar mina observationer, att inlärarna alltid använder sig av 

kroppsspråk och ansiktsuttryck när de inte förstår. Ibland vänder de sig till varandra först och 

sedan till läraren. Det kan bero på inlärarnas begränsade ordförråd, de är ju nybörjare på det 

svenska språket, något som läraren tar upp som en faktor som försvårar inlärarinflytande på 

utformningen av klassrumsaktiviteter. Ytterligare visar mina observationer att inlärarinflytande 

på denna nivå förekommer trots att inlärarna har ett begränsat ordförråd. Inlärarna är delaktiga 
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i utformningen av klassrumsaktiviteterna genom att omgruppera sig, att utforma en aktivitet i 

lärarens frånvaro, att säga ifrån en viss aktivitet, att begära en svårare uppgift.  

I likhet med Introduktionskursen framgår det av mina observationer att inlärarna på kurs A 

också har hittat strategier för att utöva inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna. 

Inlärarna i denna grupp pratar dock mycket mer sinsemellan än på någon av de andra klassen 

som jag har observerat. De vänder sig till varandra först när de inte förstår. Läraren visar sig 

främja inlärarinflytande genom att vara lyhörd och reagerar med att förklara instruktionerna en 

gång till. Det händer någon gång att inlärarna vänder sig till läraren och uttrycker att de inte har 

förstått. Då lyssnar läraren på inlärarna och hjälper dem. Inlärarna på kurs B, enligt mina 

observationer, utövar inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna på ett sätt som 

skiljer sig från det som utspelar sig på Introduktionskursen och kurs A. Kroppsspråk och 

ansiktsuttryck används flitigt även i denna klass men de är inte det huvudsakliga 

kommunikationsmedlet från inlärarna till läraren, utan det är det muntliga. En av lärarna har 

gått en utbildning i specialpedagogik. Det kan ha bidragit till att det arbetssätt läraren i den här 

klassen använder gör att inlärarna oftare kommer med förslag kring klassrumsaktiviteter. Min 

tolkning är att lärarens arbetssätt bygger en plattform som underlättar och främjar 

inlärarinflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna. Eller så kan det bero på att 

inlärarna i denna klass har kommit överens om att begränsa användningen av modersmål. I 

stället för att först vända sig till varandra och ställa frågor på ett annat språk och sedan vända 

sig till läraren vänder de sig nästan uteslutet till läraren och kommunicerar sina tankar på 

svenska, både vad det gäller den ordinarieläraren och den vikarierande.  

Till skillnad från de andra kurserna, visar mina observationer på kurs D att inlärarna har vana 

av att utöva sitt inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteterna genom att exempelvis 

välja aktivitet. Ett exempel är när en del väljer att stanna kvar och studera i klassrummet i stället 

för att gå till kyrkan på skolavslutning. Ett annat exempel är den grammatikgenomgång som 

inlärarna har bett att få. Deras önskemål har verkställts av lärarna. Ytterligare ett exempel är 

när de sätter sig i ett särskilt rum för att göra prov – utan att jag har observerat någon lärare be 

dem göra det. Det kan möjligen vara ett system lärarna har skapat som inlärarna följer efter. 

Vad det gäller att välja eller påverka aktivitet i klassrummet visar inlärarna på Introduktionskurs 

och kurs B att de i likhet med inlärarna på kurs D att de gör det. På Introduktionskursen utformar 

de en aktivitet i lärarens frånvaro och på kurs B är det enbart en inlärare som önskar påverka 

klassrumsaktiviteten.  

 

Selberg (2001) poängterar att det är lärarens förhållningssätt som antingen främjar eller 

försvårar inlärarinflytande. Till skillnad från Selbergs (2001) förklaring menar de flesta lärarna 

menar på ett eller annat sätt att faktorer som försvårar inlärarinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteterna ligger hos inlärarna. Antingen är det inlärarnas erfarenhet, 

språkbegränsning (vad det gäller svenska) eller inlärarnas behov som nämns av varje intervjuad 

lärare. De faktorer som lärarna gemensamt tycker främjar inlärarinflytande ligger hos läraren 

själv. Trygghet i sin roll, tålamod, god förberedelse, att vara lyhörd, att uppmuntra inlärarna 

och att kommunicera med dem är faktorer som nämns av de flesta lärarna. 

På Introduktionskursen förekommer det någonting som inte förekommer i de andra klasserna. 

Modersmålsläraren kommer in en gång och tolkar lärarens önskemål att inlärarna ska komma 

med förslag om hur de vill jobba väljer de att säga vad de vill jobba med. Jag tolkar det som ett 
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sätt läraren aktivt arbetar med inlärarinflytande och dessutom göra inlärarna medvetna om att 

de har möjlighet att utöva inflytande på utformningen av klassrumsaktiviteter, redan på ett tidigt 

stadium i deras studier på SFI. Till skillnad från läraren på kurs B tillåter läraren på kurs A att 

inlärarna prata sinsemellan – på språk annat än svenska. Den timanställda läraren på kurs A 

uppmuntrar inlärarna att utöva inflytande på klassrumsaktiviteterna genom att skriva upp 

många av de frågor som inlärarna ställer, på tavlan medan läraren på kurs B gör det genom att 

be inlärarna ställa frågor direkt till läraren. Lärarna på Introduktionskurs och kurs A menar att 

inläranas enskilde behov kan försvåra inlärarinflytande på klassrumsaktiviteterna medan 

lärarna på Kurs B och kurs D hänvisar till ett specifikt arbetsmoment, grammatik, som inlärarna 

säger sig vill ha mer av. Läraren på kurs D förklarar i vilken utsträckning inlärarna ha påverkat 

utformningen på klassrumsaktiviteter genom ett önskemål.  

 

Enligt inlärarens enkätsvar visar att läraren frågar inlärarna hur de vill jobba i klassrummet. 

Svaren varierar mellan ofta, ibland och sällan. Enbart på kurs D svarar några alltid vilket kan 

förklaras med att de har kommit längre i sina studier och att läraren utifrån detta visar inlärarna 

mer förtroende i inlärningssammanhanget (Selberg, 2001). Det kan också bero på att dessa 

inlärare på kurs D också har jobb eller praktik och att lärarna utifrån det vill hitta ett arbetssätt 

som är flexibelt utifrån inlärarnas förutsättning (Skolinspektionen, 2011). 

På frågan om inläraren brukar prata med läraren om vilka aktiviteter som behövs i klassrummet 

är det endast på Introduktionskursen som svaret aldrig förekommer. På kurs A svarar de flesta 

alltid och på Introduktionskursen svarar de flesta ibland. På kurs D svarar de antingen ofta eller 

ibland.  

På frågan om inläraren berättar för läraren om denne vill jobba på ett annat sätt än planerats av 

läraren svarar till övervägande del Nej, på alla kurserna. De flesta som svarar Ja är på kurs B 

kontra kurs A där minst antal Ja-svar förekommer. De flesta inlärarna på kurs A svarar att de 

alltid pratar med läraren om vilka aktiviteter som behövs samtidigt som de svarar att de inte 

berättar för läraren om de vill jobba på ett annat sätt än läraren har planerat. Att de svarar 

motsägelsefull kan bero på att de antingen inte har förstått någon frågeställning eller att de inte 

vill ge för ”negativa” svar och ifrågasätter anonymiteten i hela processen. 

På frågan om hur ofta inläraren själv självmant kommer med förslag vad det gäller 

klassrumsaktiviteterna förekommer svaret aldrig på varje kurs. På kurs A svarar inlärarna 

enhetligt aldrig kontra kurs B där en minoritet svarar aldrig. Inlärarenkätsvaren från kurs A kan 

vara ett kännetecken på en inlärargrupp som inte har stor vana av inlärarinflytande på 

klassrumsaktiviteterna (Selberg, 2001). På Introduktionskursen och kurs D förekommer även 

svaret alltid. Det kan vara ett kännetecken på en inlärargrupp som har ganska stor/stor vana av 

inlärarinflytande (Selberg, 2001).  
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7. Avslutning 
I en webbrapport publicerad av Skolinspektionen (2011, s. 11) påpekas det att det finns 

kommuner där SFI-undervisningen behöver bli mer flexibel. Det skulle underlätta validering 

av inlärarens tidigare kunskap och annan kartläggning som passar dennes behov. 

Det finns mycket som redan har forskats i om (elev-) inlärarinflytande. En framtida 

forskningsfråga i det här området skulle kunna vara hur både inlärarna och lärarna på SFI på 

bästa sätt kan arbeta fram en starkare grad av inlärarinflytande på klassrumsaktiviteterna med 

hänsyn till de korta kurstiderna.  
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Bilaga 1 

 

Lärarintervjufrågorna 

 

1. Hur länge har du arbetat på SFI? 

 

2. Vilken kurs undervisar du i för närvarande? Vilken studieväg arbetar du på? 

 

3. När det gäller klassrumsaktiviteter är elevinflytande något som hör hemma på den 

nivå du undervisar i, tycker du?  

 

4. Vad finns det för fördelar och nackdelar med elevinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteter? 

 

5. Vad finns det för nackdelar med elevinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteter? 

 

6. Vilken klassrumsaktivitet efterfrågar eleverna mest? 

 

7. Vad krävs det av läraren för att få igång, behålla eller uppmuntra inlärarinflytande vid 

utformningen av klassrumsaktiviteter? 

     

8. Vad tycker du skulle kunna försvåra inlärarinflytande vid utformningen av 

klassrumsaktiviteter? 
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Bilaga 2 

Inlärarenkät 

 

1. Hur många år har du gått i skolan i ditt hemland? 

 

_____________________________________________________________________  

 

 

2. Hur gammal är du?  

 

_____________________________________________________________________  

 

 

3. I vilket land (eller i vilka länder) gick du i skolan? 

 

_____________________________________________________________________  

 

 

4. Är du man eller kvinna? 

 

____________________________________________________________________  

 

 

5. Vilken kurs studerar du på nu? 

a) Introduktionskurs           

b) Kurs A 

c) Kurs B 

d) Kurs C 

e) Kurs D 

 

 

6. Hur aktiv är du på lektionerna? 

Mycket aktiv        mindre aktiv                                  inte aktiv  

 

7. Hur ofta frågar läraren dig om hur du vill jobba i klassrummet? 

Alltid                  ofta                ibland  sällan            aldrig 

 

 

8. Hur ofta berättar du för läraren om du tyckte att någonting var bra på lektionen? 

Alltid                  ofta                ibland  sällan            aldrig 
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9. Hur ofta berättar du för läraren om du tyckte att någonting var tråkigt på lektionen? 

Alltid                  ofta                ibland  sällan            aldrig 

 

10. Hur mycket förstår du av undervisningen du får i klassrummet? 

100%                75%                  50%    25%              0% 

 

11. Brukar du prata med läraren om vilka aktiviteter du tycker att du behöver i 

klassrummet? 

Alltid                  ofta                ibland  sällan            aldrig 

 

12. Hur ofta lyssnar läraren på dig när du pratar om vilka aktiviteter du behöver i 

klassrummet? 

Alltid                  ofta                ibland  sällan            aldrig 

 

13. Berättar du för läraren om du vill jobba på ett annat sätt än vad som har planerats? 

Ja  Nej  

 

 

14. Hur ofta kommer du självmant med förslag när det gäller aktiviteterna i klassrummet? 

Alltid                  ofta                ibland  sällan            aldrig 

 

 

 

 

 

     Tack så mycket!   
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Inlärarenkät på tigrinja. 

1. ከንዳይ ኣመት ነተምህርት ክይድካ ኣብ ኣድካ? 

 

2. ክንደይ አዩ አድምካ? 

 

3. ኣብየናይ ሃገር ወይ ኣብዮነት ሃገራት ተምሂረካ? 

 

4. ወዲ ዲካ ጋል? 

 

5. ኣብየናይ ከፈሊ ወይ ከላስ ኣለካ ህጂ? 

ሀ . ኣብ መትዊ              ለ .ኮርስ ኣ        ሀ . ኮርስ ቢ  ሰ . ኮርስ ሲ 

ከ . ኮርስ ዲ 

 

6 . ኣብ ከፍሊ ከንደይ ዝከውን ንክሃት ወይ መንፋት ኣለካ? 

ብታአሚ ጽብቅ                   ማአላይ                    ህማቅ 

 

7. ከንደይ ግዜ ህቶታት መምህር ሃቲትካ ከንደይ ድሌታት ከም ዘለካ ንኣካ ኣብ ክላስ ካመይ ከም 

ትስርሀ? 

ኩሉ ግዜ          መብዝሃተኣ ግዜ  ሃደ ሃደ ግዜ              ሰህት ስህት ኢልካ 

ብፍጽም ኣይትምጸን ኢካ 

 

8 . ከንደይ ግዜ ትዛረቦ ንመምሀርካ ንኣካ ከመይ ፍቲካዮ ኣብ ግለ ዝንብረ ጽብቅ አቲ ናይ ትምሀርቲ? 

ኩሉ ግዜ       መብዛህቱ ግዜ              ሃደሃደ ግዜ           ስህትስህት አልካ  

ብፍጽም 
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9. ክንደይ ግዜ ትዛረቦ ንመምህርካ አንተ ኣብቲ ትምህርቲግዜ ኣሰልችሃዊ ኮንይኑ 

ኩሉ ግዜ           መብዛህቱ ግዜ        ሃደሃደ ግዜ             ስህትስህት አልካ 

ብፍጽም 

 

10. ክንደይዛክል ይርዳካ ንስካ ወይንስኪ ኣብግዘትምህርቲ ኣብክላስ? 

ሜቲፐርሰንት  ሰባንሃሙስህተን ካብ ሜቲ  ሃሙሳ ካብሜቲ 

አስራን ሃሙስህተን ካብ ሜቲ ዘሮ ካብሜቲ 

 

11. ናይምዝራብ ልምዲ ኣለካ ዶ ምስ መምህርካ አንታይ ኣይነት ንትፈታት ከምዘድሊ 

ኣብክፍሊኩም 

ክሉ ግዜ      መብዝሃቱ ግዜ  ሃደሃደ ግዜ            ስህትስህት ኢልካ       

ብፍጽም 

 

12.  ከንደይ ዝኣክል መምህር ንኣካ ይስምኣካ ከትዝርብ ክለካ ብንኣካ ዘድልየካ ንትፈታት ኣብ 

ክላኣስ/ 

ክሉ ግዜ           መብዛሃኣቲኡ ግዜ ሃደሃደ ግዜ            ስህትስህት ኢልካ          

ብፍጽም 

 

13. ትዛረብ ዲካ ንመምህርካ አንተ ንስካ ክትሰርህ ደለካ ደሊካ ኣብ ካልአ መንገዲ ከመይ ውትን 

ከም ዘለካ ማለት ፕሮግራም 

ኧወ ነኖ 

 

14. ኣብ ክላስ ክትምሃር ከለካ ማአረ ክንደይ ንትፈታትን ድልየታትን ኣለካ 

ከሉ ግዜ        መብዛሃቲኡግዜ         ሃደህደ ግዜ ስህትስህት ኢልካ 

ብፍጽም 
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Inlärarenkät på somaliska 

 

1. Imisa sano ayaad iskool soo dhigatay waddankaagii hooyo? 

 

2. Imisa jir baad tahay, da´daadu waa imisa? 

 

3. Dalkee ayaad iskoolka ka soo dhigatay? 

 

4. Adiga man nin baad tahay, mise naag? 

 

5. Kooraskee (Qaybtee) ayaad dhigataa hadda? 

Kooraska bilowga ah   Kooaraska A  Kooraska B 

Kooraska C   Kooraska D 

 

6. Ma tahay qof dadaalaaya wakhtiga uu socdo casharada? 

    aad u firfircoon firfircoon ka yar ma firfircoon 

 

7. Inta badan ma ku suàalaa macalinka in aad ku shaqeyso fasalka dhexdiisa? 

   had iyo jeer  inta badan  mararka qaarkood 

   dhif  marna 

 

8. Inta badan ma kuu sheegaa macalinka, in aad ka heshay wax ka mid ah inta casharku socdo? 

   had iyo jeer  inta badan  mararka qaarkood 

   dhif  marna 

 

9. Inta badan ma ku weydiiyaa macalinka wax aadan ka helin inta uu socday casharka ? 

    had iyo jeer  inta badan  mararka qaarkood 

    dhif  marna 

 

10. Imisaad fahmeysaa casharka inta uu socda oo aad ku jirtid fasalka 

   100%                75%                  50%    25%              0% 
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11. Brukar du prata med läraren om vilka aktiviteter du tycker att du behöver i 

klassrummet? 

had iyo jeer  inta badan  mararka qaarkood 

dhif  marna 

 

12. Sidee inta badan macallinka idin marka aad la hadleyso oo ku saabsan hawlaha aad 

sameyn fasalka? 

Marna               inta badan  mararka qaarkood    dhif  

had iyo jeer 

 

13. Ma kuu sheegi macalinka haddii aad rabto in aad ka shaqayso hab ka duwan wixii la 

qorsheeyay? 

Haa  maya 

 

 

14.  Sidee inta badan waxaa aad u soo jeedinayso in fasalka 

had iyo jeer  inta badan  mararka qaarkood 

dhif  marna 
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Inlärarenkät på arabiska
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Bilaga 3 

Observationsschemat 

 

Datum: _____________________ 

Kurs: ___________________  Studieväg: _______________ Antal timmar: __________ 

 

 

1. Ordinarie läraren/ Vikarie 

2. Hur introduceras klassrumsaktiviteterna? 

 

 

 

 

 

 

3. Hur utformas klassrumsaktiviteterna? 

 

 

 

 

4. En inlärare eller flera säger (muntligt) att hen/ de håller med om utformningen av 

klassrumsaktiviteterna. 

                       

 

5. En inlärare eller flera säger (muntligt) att hen/ de inte håller med om utformningen 

av klassrumsaktiviteterna. 

 

 

6. En inlärare eller flera kommer självmant med förslag när det gäller  

      utformningen av klassrumsaktiviteterna. 


