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Undersökningens syfte är att få vetskap om hur rollspel används i svenska som 

andraspråksundervisning på sfi och hur lärare i ämnet ser på användandet av rollspel 

i undervisningen.  

Undersökningen är av kvalitativ karaktär och syftar till att ge inblick i det undersökta 

fallet och inte att ge någon generell bild av verkligheten. För att få svar på 

frågeställningarna som undersökningen bygger på användes den vanligaste 

datainsamlingsmetoden, nämligen intervju. Undersökningen gjordes med hjälp av 

fyra informanter som alla arbetar på sfi.  

Resultatet av undersökningen är att de intervjuade lärarna är mycket positivt 

inställda till rollspelsanvändande i undervisningen och att de använder sig av det i 

många olika moment i sin undervisning, men främst när de vill öva de olika genrerna 

som man använder språket inom i olika vardagssituationer.  

 

Nyckelord:  Rollspel, svenska som andraspråk, 

språkutveckling  
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1 Inledning 

I Lpf 94 kan man läsa att undervisning som bedrivs i skolan bör anpassas till varje 

elevs enskilda behov och förutsättningar. Undervisningen bör ta hänsyn till aspekter 

som tidigare erfarenheter, kunskaper, bakgrund och språk. För att kunna bedriva 

undervisning på det sätt som önskas i Lpf 94 måste undervisningen individanpassas. 

Alla elever ska nå samma nationellt uppsatta mål, men vägen dit kan se olika ut 

(lärarboken 2003:46–48). 

Skolan ska bidra till att alla elever i skolan ska få en beständig kunskapsbas och få de 

gemensamma referensramar som behövs i det gemensamma samhället. Skolan ska 

förankra de demokratiska värdena och eleverna ska lära sig känna medkänsla och 

visa solidaritet (Lärarboken 2003:46). 

Synen på skolans uppgift har förändrats över tid. Den lärande individen har kommit 

att komma allt mer i fokus för undervisningen då man gått från att ha haft fokus på 

undervisning till att ha fokus på lärande. Målen är nationellt satta och skolan 

handlar, som nämnts ovan, inte längre bara om konkreta ämneskunskaper utan även 

om ett allt vidare perspektiv på relationer. Målen att uppnå i olika kurser är nationellt 

styrda, men vägen att nå dem är ytterst individuell. Fokus läggs idag allt mer på hur 

vi lär oss (Boström 1998).  

Rollspel är ett arbetssätt som vunnit allt större mark inom skolans värld och det är ett 

arbetssätt som inte bara ger kunskap i det aktuella ämnet, utan även har fokus på 

relationer och därigenom fyller dubbel funktion.   

1.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är att studera hur rollspel används i svenska som 

andraspråksundervisning på sfi och hur lärare i ämnet ser på användandet av rollspel 

i undervisningen. De frågeställningar som arbetet bygger på är: 

- Hur ser svenska som andraspråkslärare på användandet av rollspel inom sfi? 

- Hur arbetar man med rollspel i andraspråksundervisning på sfi? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som för läsaren stegvis in på ämnet, därefter följer 

syftet med studien och begrepp som behöver redas ut tas också upp. Därefter åtföljer 

ett avsnitt som belyser vad tidigare forskning kommit fram till gällande vuxnas 

inlärning och andraspråksinlärning. Därefter presenteras metoden som använts för 

undersökningen och därpå följer en redovisning av de resultat som framkommit i 

undersökningen. Arbetet avslutas med en diskussion och slutreflektioner.  

1.3 Definition av begrepp  

För tydlighetens skull bör några begrepp som behandlas i texten förklaras. Det första 

som bör redas ut är vad rollspel är. Den definition som här valts att användas är att 

rollspel är ”ett sätt att under kontrollerade former på något sätt sätta sig in i en annan 

person eller särskild situation och agera utifrån det” (Axelzon, Valentin, Davidsson 

2007:8).  Det andra begreppet som kan behöva en förklaring är målspråk. Det 

innebär det språk som inläraren håller på att lära sig.  

Sfi är ett annat begrepp som behöver en förklaring. Sfi står för svenska för invandrare 

och är en grundläggande skolform för vuxna som inte har svenska som modersmål. 

Den ska ge kunskaper i det svenska språket och om hur det svenska samhället 

fungerar.  

I resultatdelen talas det om nivåer. Det som där avses med nivåer är den studieväg 

som eleven som läser sfi är placerad på. På sfi finns tre olika studievägar och varje 

studieväg är indelad i två kurser, det vill säga A/B, B/C och C/D. Kurserna 

rangordnas med A, B, C och D, där A alltså är den lägsta nivån och D är den högsta 

nivån.  

1.4 Etiska ställningstaganden  

Det är i fallet med intervjuer särskilt viktigt att följa de forskningsetiska principerna. 

Denna undersökning bedöms inte kunna leda till något etiskt dilemma vilket 

förhoppningsvis gör att ingen person i undersökningen ska komma till skada eller 

uppleva obehag som följd av att ha medverkat i undersökningen.  
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Hänsyn har i undersökningen tagits till HSFR:s forskningsetiska principer. 

Informationskravet innebär att alla som medverkar ska vara informerade om vad det 

är som ska undersökas och i vilket syfte. Alla inblandade ska även vara medvetna om 

att de när som helst kan avböja och inte längre vara med utan att motivera det. 

Informanterna som ställt upp med information till undersökningen har noga delgivits 

denna rättighet. Även konfidentialitetskravet måste tas i beaktning. Det innebär att 

man garanterar alla inblandade att de förblir anonyma i undersökningen. När det 

gäller informanternas anonymitet har den tagits i beaktning så tillvida att de i den 

transkriberade versionen av intervjun fått fiktiva namn. Data som samlats in kommer 

inte att användas i något annat syfte än det som informanterna har blivit informerade 

om, detta för att ta hänsyn till nyttjandekravet (Stukát 2005:132). 

2 Forskningsbakgrund 

2.1 Styrdokument 

Den verksamhet som bedrivs på sfi ska följa läroplanen för de frivilliga skolformerna, 

Lpf 94. Enligt denna läroplan ska skolan förankra de värden som samhället vilar på. 

Detta betyder bland annat att skolan ska handla efter att alla människor är lika 

mycket värda oberoende av ifall man är man eller kvinna, oberoende av om man är 

handikappad eller inte, oberoende av vilken etnisk tillhörighet man har och 

oberoende av vilken religion man har. Man ska också i skolan förbereda eleven för att 

i samhällslivet kunna förstå andra människors situation och visa medkänsla med 

svaga och utsatta. Eleverna ska också få kännedom om vilket värde som ligger i den 

kulturella mångfalden som vi har i dagens samhälle beroende på växande rörlighet 

över nationsgränserna (Lärarboken 2003:46). Utbildningen som bedrivs enligt denna 

läroplan ska utveckla eleverna till att bli ansvarskännande människor som aktivt 

deltar i samhällslivet. Skolan ska förmedla beständig kunskap som utgör den 

gemensamma referensram som alla i vårt samhälle behöver (lärarboken 2003:48). 

Enligt kursplanen för svenskundervisningen för invandrare ska utbildningen ge 

språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i samhällslivet. 

Utbildningen ska planeras tillsammans med eleverna och hänsyn ska tas till varje 

enskild individs situation (Skolverket/kursplaner).   
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2.2 Rollspel 

Människor har i alla tider använt sig av rollspel i olika syften. Drama har sitt 

ursprung i att människor i alla tider försökt komma i kontakt med sådant som ansågs 

vara övernaturligt, genom olika ritualer och ceremonier försökte man komma i 

kontakt med det övernaturliga. Drama har dock inte bara använts för att komma i 

kontakt med gudar och andra övernaturliga fenomen, utan också i utbildningssyfte, 

uppfostringssyfte och i det vardagliga livet för att överföra normer och värderingar 

och som ett sätt att skapa underhållning (Ekstrand & Janzon 1995:7). Att använda sig 

av rollspel är att komma i djupare kontakt med sig själv och sin omgivning med ett 

språk anpassat utifrån en själv (Järleby 2005:55).  

Rollspel kan ha ofantligt många olika former. Det kan vara allt från teater, bordsspel, 

dataspel till enkla övningar i klassrummet där man har fått en roll att spela. Det finns 

dock något som alla rollspel har gemensamt och det är lyhördhet, kreativitet och 

improvisation (Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:75). Berättelser är ett 

grundläggande medium genom vilket människor lär sig tala, känna, tänka och 

framför allt, förstå sin omvärld.  Det är ett medium genom vilket människor sedan 

begynnelsen fört sin kultur, kunskap och sina värderingar vidare, generation efter 

generation (Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:7).  

Att använda sig av rollspel där man är en del i undervisningen gör att man minns hela 

60 procent mer än om man bara är där och lyssnar på en lärare som håller föredrag. 

Detta beror på att traditionell undervisning bara kräver att vi använder oss av ett av 

hjärnans minnessystem, medan aktivt deltagande i form av rollspel kräver att vi 

använder fler av hjärnans minnessystem och på så vis ökar inlärningsförmågan. När 

vi arbetar med rollspel behöver vi använda oss både av det semantiska minnet där vi 

samlar fakta, och också av procedurminnet och av det episodiska minnet. 

Procedurminnet är det minne vi använder oss av när vi ska lära oss någonting med 

kroppen, till exempel att simma. Det episodiska minnet är det vi använder för att 

lagra episoder, eller berättelser som vi varit med om i våra liv. Genom att i rollspelet 

också involvera känslocentrat genom upplevelsen i situationen når vi kraftfull 

inlärning eftersom vi använder oss av tre minnessystem och dessutom kommer i 
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kontakt med känslorna som är så viktiga för att vi ska komma ihåg något för lång tid 

framöver (Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:9–10).  

Det är naturligtvis inte bara användandet av minnessystemen som är grunden till att 

man kommer ihåg det man lärt sig. Även motivationen spelar en avgörande roll i 

inlärningsprocessen. Enligt Ahl (2004) finns det två olika typer av motivation, den 

inre motivationen och den yttre motivationen. Den yttre motivationen är den typ av 

motivation som skapas i samband med en belöning i form av materiella ting, den inre 

motivationen skapas i samband med att man i sitt lärande upplever att det man gör 

är meningsfullt och att man finner njutning i det man gör. Då vill man lära sig för att 

få uppleva den känslan och inte för att få belöning av annan karaktär än att känna 

njutning. För att eleverna ska nå till den inre motivationen krävs att de är delaktiga i 

undervisningen (Ahl (2004:46–47). Genom att använda sig av rollspel får man 

eleverna delaktiga och därigenom har man en större chans att skapa inre motivation 

och därigenom bättre resultat.   

Genom rollspel kan man få möjlighet att komma närmare andra människor, inte bara 

fysiskt utan även psykiskt i den fiktiva värld som rollspel utspelar sig i. På det sättet 

kan man få en djupare förståelse för andra människor och deras sätt att tänka. Man 

stärker sin känsla för empati och medmänsklighet och detta är någonting som enligt 

Lpf 94 bör främjas i skolan (Järleby 2005:69). Att använda sig av rollspel när man 

undervisar vuxna innebär att de måste frångå det som ses som mest ansett i dagens 

samhälle, nämligen det skrivna ordet och istället hitta nya sätt att arbeta på. Det 

krävs att man inte bara uttrycker sig i tal, utan även av sitt kroppsspråk, som är den 

största delen av kommunikation människor emellan och som är mycket utvecklande 

för att komma i kontakt med sig själv och även andra på ett djupare plan än man gör 

genom bara den verbala kommunikationen (Järleby 2005: 70). Det finns en 

ytterligare faktor i rollspelsanvändandet som författaren hävdar är mycket positiv, 

och det är det faktum att det stereotypa manliga och kvinnliga suddas ut. Han 

nämner att alla, oavsett kön, besitter känslor som ses som typiska för det motsatta 

könet och genom att arbeta med rollspel kan alla få möjlighet att komma i kontakt 

med dessa känslor trots att det i det vardagliga livet anses vara opassande. Kvinnor 

tillskrivs egenskaper som snäll, omtänksam och omhändertagande medan män 

tillskrivs egenskaper som stark och aggressiv. Genom att arbeta med rollspel får alltså 
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såväl män som kvinnor möjlighet att frångå sin typiska könsroll och för stunden leva 

ut en annan identitet (Järleby 2005:130–131).  

Det har visat sig vara mycket bra för självkänslan att arbeta med rollspel. Att inta en 

roll gör att man vågar sådant som man annars inte skulle våga göra eller säga. Rollen 

blir som ett slags skydd mot omvärlden. Eftersom man befinner sig i rollen behöver 

man inte på samma sätt stå tillsvars för det man gör och säger eftersom det inte är 

säkert att det är ens egna åsikter och manér man framför. Att arbeta med 

värderingsövningar i form av rollspel är nyttigt för vuxna eftersom man då skapar 

respekt för varandra genom att lyssna och tillgodogöra sig andras åsikter. Därigenom 

blir man också mer öppen i sitt eget sätt att tänka och handla. Det är nyttigt även så 

till vida att man blir medveten om eventuella fördomar och först när man blir 

medveten om dem kan man börja bearbeta dem (Byréus 2001:37–38). Berättandet 

handlar om kommunikation och förståelse. Genom att berätta om egna erfarenheter 

som den övriga gruppen kan känna igen sig i skapas en större förståelse deltagarna 

emellan och gruppkänslan och samhörigheten blir större (Järleby 2005:55).  

Som tidigare nämnts handlar inte rollspel enbart om att spela teater. Det kan också 

vara att spela vanligt bordsspel eller leka kull. Detta kan te sig märkligt att göra i sin 

undervisning med vuxna människor, men ”man är aldrig för gammal för att leka. 

Man blir gammal när man slutar leka” har någon sagt (Byréus 2001:115). Att leka i 

undervisningen har visat sig ha goda effekter på den stämning som råder i klassen. 

När man leker tillsammans skapas en uppsluppen stämning som ger utrymme för 

skratt och känslor som annars kanske inte skulle komma fram. Att ha ett gott 

klassrumsklimat ger positiva effekter på inlärningen (Byréus 2001:115–116). Leken 

har en naturlig plats i människans liv. Den är grundläggande i människans natur. Det 

ligger utanför det sociala och materiella liv som människan idag lever i och därför är 

det positivt att använda sig av leken i undervisning (Järleby 2005:60–61).  

 Att arbeta med rollspel och lekar av olika slag gör att man kan komma i kontakt med 

det som brukar kallas för tyst kunskap. Tyst kunskap kan representera sinnesintryck, 

sociala regler och värderingar som tas för givet i människors handlande. Det kan även 

vara sådant som eleverna vet utan att de har kännedom om att de redan vet det. Det 

är lärarens uppgift att försöka locka fram denna kunskap hos eleverna. I den 

traditionella undervisningen handlar mycket om resultatet och inte vägen dit. Men i 
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rollspel lägger man fokus på vägen till målet istället för bara målet och detta har visat 

sig ha positiva effekter på inlärningen (Järleby 2005:31f).  

2.3 Inlärning hos vuxna  

Enligt Cummings (2001) kan prestationen hos elever höjas med hjälp av den relation 

man skapar till dem. Han diskuterar begreppet empowerment som handlar om att 

det är relationen till läraren som påvverkar vad eleven presterar. Författaren hävdar 

att goda relationer är nyckeln till inlärning. Eleven måste bli bekräftad, inte bara som 

individ utan dennes kultur, värderingar och åsikter behöver också bekräftas för att 

framgång skall nås. Lärarens uppgift är att stärka elevernas självkänsla och bygga 

upp deras självförtroende. Arbetet i skolan bör enligt Cummings ha sin utgångspunkt 

i elevernas verklighet och utgå från deras tidigare erfarenheter.  

Att arbeta med vuxnas lärande skiljer sig något från att arbeta med barns och 

ungdomars lärande. Den största skillnaden ligger i elevernas förkunskaper och 

erfarenheter. Elever som studerar i vuxen ålder har mycket erfarenhet vilket gör att 

man till än större grad bör ta vara på den och använda den i undervisningen. Att lära 

sig någonting nytt i vuxen ålder kan skapa negativa tankar inom en eftersom man har 

ett anseende att upprätthålla och man känner oro inför att inte lyckas med 

inlärningen. Många förknippar skolgång med barndomen vilket gör att negativa 

attityder kan slå rot. Minnen från skolåren som barn kan härledas till känslor så som 

underlägsenhet vilket även det gör att man kan känna sig illa till mots inför uppgiften 

att studera som vuxen. Som vuxen bär man redan på en rad olika föreställningar om 

hur saker och ting förhåller sig, vilket gör att man inte längre har samma öppna 

förhållningssätt till det man lär sig (Rogers 2003:15f).   

Att lära sig svenska i vuxen ålder handlar inte bara om att lära sig språket svenska, 

utan även om att lära sig hur samhället fungerar och knäcka de koder som finns i 

samhället för att underlätta integrationsprocessen.  

 

Rogers (2003) menar att rollspel är ett mycket effektivt sätt för vuxna att lära sig nya 

saker på eftersom de ges möjlighet att använda sig av de livserfarenheter de har. 

Genom att använda sig av tidigare kunskaper och därtill addera nya så får de en 
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bättre bas att arbeta utifrån. Att låta eleverna arbeta med rollspel är inte bara 

utvecklande både för elevens sociala färdigheter som för dennes kommunikativa 

färdigheter. Genom att arbeta med rollspel menar författaren att eleverna tvingas att 

prestera i en situation som de inte kan rå över, vilket gör att spänningarna inför 

uppgiften blir mindre (Rogers 2003:129ff).  

Att arbeta med vuxna invandrare handlar som redan nämnts inte bara om språket, 

utan även om miljön. Det man som pedagog i detta sammanhang måste ha i åtanke 

är att man har en grupp individer med olika bakgrund både kulturellt många gånger 

även kunskapsmässigt. Man måste ha en nivå på undervisningen så att den är en 

utmaning för alla, men ändå inte så att den upplevs som för svår. Om man bedriver 

undervisning som ligger på en nivå som deltagarna inte kan relatera till riskerar man 

att de tappar motivationen och ger upp (Gibbons 2006:101).  

Att arbeta på ett sätt så att eleven känner sig motiverad att studera är någonting som 

gäller all typ av inlärning. Det kan vara än viktigare att få vuxna studerande att känna 

sig motiverade eftersom de har en helt annan levnadssituation än barn. Detta gör att 

man som pedagog måste vara extra noga med att arbeta på ett sätt som motiverar 

eleven att komma till undervisningen (Ahl 2004:56f).  Att få eleverna att bli 

motiverade och prestera handlar om att skapa relationer. Nyckeln till inlärning är 

enligt Vygotskij att skapa meningsfull interaktion. Han ansåg att samtalet, alltså 

kommunikationen är den sanna vägen till att utveckla sina kunskaper eftersom man 

genom att tala även lär sig att tänka. Autentiska frågor leder till att eleverna tvingas 

reflektera och därigenom utvecklas de (Vygotskij 1999).  

För att ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med något som 

intresserar oss, med något som redan är känt och därtill innehålla några nya 

verklighetsformer, ty annars blir det resultatlöst. Det alldeles nya liksom det 

gamla kan inte intressera oss eller väcka intresse för något ämne eller någon 

företeelse. Följaktligen måste vi för att sätta detta ämne eller denna företeelse i 

ett personligt förhållande till eleven, göra studiet av detta till elevens personliga 

angelägenhet. Då kan vi vara säkra på framgång (Lindqvist 1999:58). 
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2.4 Två stora pedagoger 

”Det finns inget som motsäger att teorier om barns och ungdomars lärande också 

skulle kunna användas på vuxna” (Ahl 2004:56).  

2.4.1 John Dewey 

Det var Dewey som på 1920- talet lade grunden för den progressiva pedagogiken. 

Han ville se en pedagogik som var antiauktoritär och hade fokus på praktiska 

övningar i undervisningen. Hans grundfilosofi var att individer lär sig genom eget 

handlande och tänkande. Han förespråkade att undervisningen skulle vara konkret. 

Han ville väva samman teori, praktik, reflektion och handling. Allt för att man skulle 

lära utifrån upplevelsen. Dewey ville att människan skulle tänka fritt och förhålla sig 

kritisk. Han menade att skolan skulle påminna om det verkliga livet och att man 

alltså skulle lära sig utifrån att göra. Lärande skulle, enligt honom, ses som en social 

praktik där uppgifterna skulle vara av sådan karaktär att eleverna skulle stärka sitt 

sätt att tänka (Dewey 1997).   

2.4.2 Lev S Vygotskij 

Ett nyckelbegrepp i Vygotskijs teori var det som han kallade för ” den närmaste 

utvecklingszonen”. Detta var den zon mellan det som eleven kan prestera på egen 

hand och vad samma elev kan prestera med hjälp av någon. Hans åsikt var att om 

eleven kan prestera detta tillsammans med någon nu, så kan denne snart prestera det 

på egen hand. Att arbeta tillsammans med andra innebär alltså att eleven styrs mot 

nästa zon och på så sätt har samarbetet med andra en positiv effekt på ens inlärning. 

Samarbete och samtal bör vara kärnan i undervisningen. enligt Vygotskij är alla 

människor skapande, kreativa varelser och detta måste tillgodoses i undervisningen. 

Han menade även att fantasi och verklighet är nära förknippade då ens fantasi bygger 

på ens verkliga erfarenheter. Ju mer erfarenheter man har desto mer material har 

man att skapa fantasier av (Bråten 1998:103–118).  
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2.5 Andraspråksinlärning  

Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett innehåll. För att 

ett språk skall bli väl befäst och utvecklas krävs att språket används i olika 

sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll (Skolverket 2000:2). 

 

Vuxna andraspråksinlärare har ett redan fungerande språk, nämligen modersmålet. 

Detta gör att man har en viss förståelse för hur språk är uppbyggda även om inte 

modersmålets och målspråkets strukturer liknar varandra. Vuxna 

andraspråksinlärare har ett redan utvecklat tankesystem vilket gör att deras kognitiva 

nivå i regel överstiger vad de kan säga på målspråket. Det kan till exempel yttra sig i 

att man inte hittar orden för den tanke man tänkt på modersmålet. Detta kan leda till 

frustration hos den som ska lära sig ett nytt språk eftersom man upplever att man 

inte kan uttrycka sig på det sätt som man skulle vilja för att uppfattas på det sätt som 

man önskar (Viberg 1993:41). 

Ett bra sätt att råda bot på den typen av problematik är att i undervisningen rikta in 

sig på kommunikation som är situationsberoende. Detta innebär att båda 

samtalsparterna har samma utgångspunkt i samtalet. Det kan vara sådant som 

personer och föremål som man talar om. Båda parterna har tillgång till dessa och kan 

iaktta dem medan man samtalar vilket gör att samtalet blir konkret istället för 

abstrakt. Det finns i denna typ av samtal även möjlighet att ställa frågor och utläsa 

vissa budskap med hjälp av mimik, ansiktsuttryck och andra typer av kroppsspråk, 

och inte bara det talade språket. Om man har ett situationsoberoende samtal ställs 

det genast högre krav på de språkliga färdigheterna hos de som samtalar eftersom de 

inte har någon förförståelse eller ledtrådar till det fenomen som samtalet handlar om. 

Exempel på situationsberoende samtal kan vara att man spelar spel, deltar i samtal 

om vardagliga saker och svarar på enkla frågor (Viberg 1993:69–71).  

Det har visat sig att människors andraspråksutveckling är beroende av var man bor. 

Forskning har visat att om man bor på ställen där det är invandrartätt har man inte 

samma möjlighet att få input på svenska som man har om man bor i ett område där 

det till störst del bor svenskar. Forskning visar att input på målspråket har stor 

betydelse för vilken typ av output man formulerar. Detta beror på att om man har en 



15 

 

riklig input från infödda talare så har man möjlighet att lyssna och lära genom att 

revidera sina egna idéer om hur språkets struktur är uppbyggd. Det är nämligen 

mycket vanligt med övergeneraliseringar som man kan arbeta bort genom att man får 

en riklig, korrekt input (Viberg 1993:72–78).  

Man brukar skilja på två typer av inlärning, nämligen implicit och explicit. Den 

explicita är den inlärning som sker under strukturerade former. Det är den typen av 

inlärning som sker i skolan. Den implicita inlärningen är den typ av inlärning som är 

ständigt närvarande i allt vi gör. Vi lär oss varje dag så länge vi lever. Det är det 

spontana mötet med kunskapen. Allt talar för att båda dessa typer av inlärning 

behövs för at man ska lära sig ett andraspråk, men det är ändå den implicita 

inlärningen som ger de snabbaste resultaten eftersom den är ständigt närvarande i 

allt vi gör (Viberg 1993). 

3 Metod och material 

3.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt att använda mig av det vanligaste redskapet inom 

utbildningsvetenskaplig forskning, nämligen intervjuer. Intervjuer kan användas 

både för kvantitativa och kvalitativa studier. I kvantitativa undersökningar används 

intervjuer av de slag att frågorna i förväg är bestämda och därför styrs intervjun till 

störst del av den som intervjuar. I den kvalitativa intervjun har man bestämt vilket 

fokus man vill lägga på intervjun med hjälp av öppna frågor, och sedan ställer man 

följdfrågor utifrån vilket svar man får från informanten. Det är i utformandet av 

intervjun av stor vikt att man kopplar bort eventuella fördomar och förhåller sig så 

objektiv man kan till ämnet (Kihlström 2007).  

Eftersom min studie är av kvalitativ art där jag inte är ute efter att generalisera utan 

snarare se på ett par exempel ur verkligheten och utifrån dem dra min slutsats har jag 

valt att använda mig av den kvalitativa intervju metoden för att finna svar på mina 

frågeställningar.  
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3.2 Urval 

Urvalet i denna studie har gjort enligt vad Denscombe (2000) kallar det subjektiva 

urvalet. Detta innebär att kännedom finns om de personer som valts ut och att de 

valts för att de har de kvalitéer som undersökningen förutsätter. Personerna har valts 

ut med ett speciellt syfte i åtanke (Denscombe 2000:23). I detta fall har personerna 

valts ut för att jag haft kännedom om att de alla använder sig av någon form av 

rollspel i sin undervisning. Det andra som alla informanterna har gemensamt är att 

de alla är relativt nyutexaminerade.  Att lärarna var relativt nya i sin yrkesroll hade 

ingen betydelse i undersökningen, utan informanterna valdes därför att jag hade 

kännedom om att de alla använde sig av rollspel i sin undervisning och därför 

lämpade de sig som informanter i min undersökning.  

Jag har valt att kalla informanterna för Sara, Anna, Lina och Oskar. De arbetar alla 

inom sfi men inte på samma arbetsplats. Alla informanterna är behöriga både som 

lärare och inom ämnet svenska som andraspråk.  

3.3 Genomförande 

Intervjuerna är genomförda på respektive lärares arbetsplats i enskildhet. Jag valde 

att inte spela in intervjuerna eftersom jag inte planerat att transkribera intervjuerna 

utan bara sammanfatta dem och därför gjordes bedömningen att skriva ner vad 

informanterna sa skulle räcka för att få tillräcklig information. Varje intervju 

påbörjades med att berätta för informanten om dennes rättigheter enligt de 

forskningsetiska principerna. Jag berättade även kortfattat vad min uppsats skulle 

handla om och på vilket sätt deras svar skulle komma att behandlas.  

För att ge informanterna möjlighet att fundera på frågorna och därigenom 

förhoppningsvis kunna ge bättre svar fick de intervjufrågorna mejlade till sig innan 

intervjun genomfördes. Utöver de frågorna som skickades informerade jag även 

informanterna om att det skulle förekomma följdfrågor om jag ansåg att det 

behövdes.  
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Varje intervju bestod av sex fasta frågor och därutöver ett individuellt antal 

följdfrågor beroende på hur informanten svarat på huvudfrågan. Varje intervju tog 

30-60 minuter.  

Informanternas svar sammanfattades sedan och presenteras i resultatet i form av en 

sammanfattning och inte som transkription.  

 3.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att man undersöker det man tänkt undersöka. Det innebär att man 

hållit sig till det relevanta inom undersökningen och att man svarat på sina 

frågeställningar (Denscombe 2000:283). 

 Reliabilitet handlar om att mätningar man gjort är korrekta. I Kvalitativa studier blir 

detta svårt att kontrollera eftersom man med sin underökning inte avser att ge någon 

generell bild av ett fenomen, utan snarare ge en bild av ett visst specifikt fall. Det är 

då bättre att tala om tillförlitlighet när det gäller kvalitativa studier. Att ha en hög 

tillförlitlighet på en kvalitativ studie handlar om att möjligöra för andra att ta del av 

hur man gått tillväga genom att noggrant redogöra för vad man gjort, och hur man 

har gått till väga när man samlat in sitt material (Denscombe 2000:250).  

Jag anser att denna underökning har hög validitet och tillförlitlighet eftersom jag 

undersökt det jag ämnat undersöka och jag har redogjort för undersökningsprocessen 

och tillvägagångssättet.  

4 Resultat  

I detta avsnitt redovisas det resultat som framkommit med hjälp av de intervjuer som 

gjorts. Jag har valt att redovisa en sammanfattning av resultatet där jag redogör för 

frågorna, följdfrågorna och sedan en sammanfattning av de svar jag fått från mina 

informanter. För att säkerställa informanternas anonymitet används i 

resultatredovisningen fiktiva namn. Resultatet kommer sedan i diskussionen att 

ställas mot vad som framkommit under den teoretiska ramen under stycket 

forskningsbakgrund.  
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4.1 Intervju 1 (Sara) 

1. Använder du dig av rollspel? 

På den här frågan svarade Sara att hon alltid använder sig av rollspel i sin 

undervisning. För att få reda på hur, ställdes följdfrågan: 

– På vilket sätt? 

Eftersom Sara arbetar med elever som är på C och D nivå arbetar hon ofta med 

värderingsövningar. Hon delar då ut åsikter som eleverna ska argumentera för. Sara 

har valt att arbeta på detta sätt för att eleverna ska känna att de spelar en roll och att 

vitsen med övningen är att de ska läras sig argumentera och inte att alla i klassen ska 

få reda på vilka ståndpunkter de har.  

2. Hur länge har du arbetat med rollspel? 

Sara svarade att hon arbetat med rollspel under hela sin tid som lärare i svenska som 

andraspråk. Hon har arbetat i drygt ett år. Jag ville veta varför hon valt att ta in 

rollspelet som en del i sin undervisning och därför ställdes följdfrågan: 

– Varför har du valt att jobba med det?  

Sara förklarade att hon använde sig av det vid något tillfälle för att hon tyckte det 

verkade spännande. Det visade sig att det mottogs mycket bra av eleverna och hon 

valde därför att fortsätta arbeta med det. Efter en kort tid kunde hon se att 

stämningen i klassen blev ”finare” och hon valde därför att behålla rollspel som en 

naturlig del i sin undervisning. Hon nämner att hon tror att det gynnar elevernas 

utveckling eftersom de på så sätt själva får vara med och påverka undervisningen. 

Hon menar att eleverna blir glada och stolta över vad de presterar och att det leder till 

en positiv stämning. Saras egen inställning till inlärningsprocessen ligger naturligtvis 

också till grund för valet. Hon är av åsikten att inlärning ska vara roligt och lustfyllt. 

Hon vill att eleverna ska känna att det är roligt och lärorikt att komma till hennes 

lektioner. Hon nämnde också att det blir viktigt för eleverna att prestera bra då de 

inte bara ska förmedla sitt budskap till läraren, utan till hela klassen och därför blir 

det viktigare att kunna utrycka sig på ett sätt som alla i klassen kan tillgodogöra sig.  
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3. Vilka är fördelarna med att använda rollspel? 

Sara svarade att det är ett sätt att göra undervisningen rolig och motiverande för 

eleverna. Hon anser också att det är ett sätt för eleverna att öppna upp sig eftersom 

de inte behöver stå för allt på samma sätt då de inträder i en roll. Hon tror att det är 

extra positivt för elever som annars inte vågar ta så mycket plats.  

4. Passar rollspel att använda i alla grupper? 

Sara ansåg att hon hade svårt att uttala sig om detta eftersom hon bara undervisat på 

högre nivåer. Men hon trodde ändå att det är användbart på alla nivåer. Det hon 

ansåg vara viktigt är att man medvetandegör för eleverna att det är språkutvecklande 

för att de inte ska tro att det bara är ”lek och skoj”. Hon tror att dialoger är bra att 

arbeta med på lägre nivåer. Hon påtalar även att allt går att genomföra, men att det i 

vissa fall kan kräva mer av läraren. 

5. Vilka reaktioner skapar rollspel hos eleverna?  

De skapar positiva reaktioner, menar Sara. Ännu mer positiva blir eleverna när de 

faktiskt förstår att det är väldigt språkutvecklande att arbeta på ett sådant sätt. Hon 

hävdar att eleverna blir mer medvetna om sitt sätt att använda språket eftersom de 

ska använda det till någonting som alla i klassen ska ta del av. Arbetet med rollspel 

har lett till att eleverna pratar mer om sin språkutveckling, menar Sara.  

6. Vilka moment i undervisningen anser du vara lämpliga för rollspelsanvändande?  

Framför allt diskussionsövningar. När man arbetar med teman, viket Sara ofta gör, är 

det till stor hjälp eftersom man får ett bra tillfälla att öva sig i att argumentera och 

väga för och nackdelar av olika ting. Sara nämnde att även grammatik går att arbeta 

med i rollspel eftersom det är någonting som är ständigt närvarande i språket.  

Jag blev nyfiken på hur Sara arbetar med rollspel i grammatik och ställde därför en 

följdfråga.  

– Hur arbetar du med grammatik när du använder dig av rollspel? 

Sara svarade att man till exempel kan låta eleverna spela upp någonting de varit med 

om och sedan göra samma sak men i ett annat tempus. Det blir då väldigt 
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verklighetsanpassat och det blir därför en konkret situation för eleverna att lära sig 

på.  

4.2 Intervju 2 (Anna) 

1. Använder du dig av rollspel? 

Anna svarade att hon brukar använda sig av rollspel i sin undervisning eftersom det 

är ett bra sätt att göra undervisningen konkret på. Jag ställde följdfrågan: 

– Vilken typ av rollspel använder du? 

Anna svarade då att det oftast rör sig om dialoger, men att hon ibland använder det 

om hon ska jobba med värderingsövningar. Hon sa även att hon ibland använder sig 

av spel som är språkutvecklande.  

2. Hur länge har du arbetat med rollspel? 

Anna har arbetat med rollspel i sin undervisning under den korta tid hon arbetat som 

lärare, nämligen ett halvår. Hon nämnde också att anledningen till att hon valt att 

arbeta med rollspe är för att hon privat hållit på mycket med drama och teater och att 

hon därför vet att det har väldigt positiva effekter på gruppdynamiken.  

3. Vilka är fördelarna med att använda rollspel? 

”Fördelarna är många”, utbrast Anna. Hon menar att man kommer varandra 

närmare i gruppen, vilket i sin tur skapar ett positivt och behagligt klimat i klassen. 

Man blir också mer medveten om sitt språk och sättet att använda det i en viss 

kontext. Just i andraspråksundervisning är det positivt att hålla 

inlärningssituationerna väldigt konkreta och kontextbundna, det är därför bra att 

jobba med rollspel menar Anna.  

4. Passar rollspel att använda i alla grupper? 

Anna har bara arbetat på A- och B- nivå, alltså de lägre nivåerna och vet därför inte 

hur det är att jobba med elever som är på högre nivå. Men hon kan tänka sig att det är 

lättare på högre nivå eftersom eleverna där besitter ett bredare språk. Anna brukar på 
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sin undervisning spela spel för att utveckla ordförrådet hos eleverna men även spela 

dialoger i en konkret situation.  

5. Vilka reaktioner skapar rollspel hos eleverna?  

Anna svarade att de flesta eleverna är positivt inställda till rollspel. Hon nämner även 

att det finns de elever som tycker att det är ”töntigt”, men överlag har hon upplevt att 

eleverna har en positiv inställning.  

6. Vilka moment i undervisningen anser du vara lämpliga för rollspelsanvändande?  

”Alla, men kanske framför allt för den kommunikativa delen”, svarade Anna. 

”Naturligtvis kan man även arbeta med det inom områden som grammatik”. När det 

gäller den kommunikativa delen använder sig Anna av teater, medan inom 

grammatiken brukar hon använda sig av vanliga spel anpassade för det.  

4.3 Intervju 3 (Lina) 

1. Använder du dig av rollspel? 

Lina svarade att hon brukar använda sig av rollspel, men inte så ofta. Hon använder 

det mest när hon arbetar med konkreta vardagssituationer.  

2. Hur länge har du arbetat med rollspel? 

Lina svarade att hon gjort det under hela sin tid som lärare. Hon har arbetet i cirka 

två år.  

3. Vilka är fördelarna med att använda rollspel? 

”Eleverna tycker att de lär sig bättre”, svarade Lina. Hon påtalade även att hon någon 

gång fått som tips av en elev att arbeta på det sättet. Lina brukar, som tidigare 

nämnts, arbeta med rollspel då hon arbetar med konkreta vardagssituationer. Hon 

gör detta för att hon vill att eleverna ska kunna sätta sig in i den givna situationen och 

lära sig använda de olika fraser som är tänkbara i den aktuella situationen.  

4. Passar rollspel att använda i alla grupper? 

Hennes åsikt är att det är givande för alla grupper. Min följdfråga här blev: 
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– Finns det någon grupp det passar bättre för? 

Lina menar att det passar bra på alla nivåer eftersom det är ett så brett begrepp. 

Vilken sorts rollspel man väljer beror naturligtvis på vilken nivå man arbetar på. På 

lägre nivåer kan spel och givna dialoger vara bra, medan på de högre nivåerna kan 

fria dramatiseringar och värderingsövningar passa bra.  

5. Vilka reaktioner skapar rollspel hos eleverna?  

Reaktionerna hos Linas elever har varit positiva. Hon påtalade vikten av att variera 

sin undervisning och att detta är ett bra sätt att göra det på vilket eleverna 

uppskattar.  

6. Vilka moment i undervisningen anser du vara lämpliga för rollspelsanvändande? 

När man vill koppla sin undervisning till vardagen. Lina vill att hennes elever ska 

behärska olika sätt att tala på i olika situationer som kan uppstå i vardagen och för att 

de ska få möjlighet att öva sig på det brukar hon använda rollspel som verktyg.  

4.4 Intervju 4 (Oskar) 

1. Använder du dig av rollspel? 

”Ja!” 

– Vilken typ av rollspel använder du dig av? 

På den här frågan svarade Oskar att han brukar använda sig av alla möjliga typer av 

rollspel för att öva kommunikativa färdigheter. Han gav som exempel att han brukar 

använda sig av situationer som förekommer i ens liv så som arbetsintervjuer, 

vägbeskrivningar och andra liknande situationer.  

2. Hur länge har du arbetat med rollspel? 

Oskar är alldeles nyutexaminerad och har bara arbetat i 3 månader. Han nämnde 

dock att han använt sig av rollspel redan under sina praktikperioder under 

utbildningen.  

3. Vilka är fördelarna med att använda rollspel? 
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Eleverna får tillfälle att använda språket i funktionella sammanhang. Tanken är att de 

ska kunna känna sig tryga i den givna situationen och veta hur de ska bete sig när den 

väl dyker upp i deras vardagliga liv.  

4. Passar rollspel att använda i alla grupper? 

”Ja, definitivt!” 

– Skiljer sig uppgifterna mellan gruppnivåerna?  

Oskar svarade att man kan använda sig av mer öppna rollspel på de högre nivåerna 

medan man på de lägre nivåerna behöver vara mer kontextbunden. Oskar påtalar 

även att han under sin utbildning kommit i kontakt med forskning som påtalar att det 

i andraspråksundervisning är mycket viktigt att vara kontextbunden på nybörjarnivå.  

5. Vilka reaktioner skapar rollspel hos eleverna?  

Oskar menar att han mött mestadels positiva reaktioner. Han anser att det kan vara 

svårt att gå in i en annan roll. Han påtalar att det i hans uppdrag åligger att hjälpa 

eleverna att förstå, uppleva och använda sig av sin empatiska förmåga. Att arbeta 

med rollspel anser han är ett bra sätt att göra detta på.  

6. Vilka moment i undervisningen anser du vara lämpliga för rollspelsanvändande? 

”Alla!”  

– Något som lämpar sig bättre än annat? 

Oskar svarade att genrekunskap över lag är det absolut mest givande ämnet att 

använda rollspel i. Att lära sig hur man samtalar i en viss situation är av stor vikt. Det 

handlar om att lära sig samhällets koder och detta har också visat sig ha stor 

betydelse för integrationsprocessen. Oskar anser att rollspel borde användas mer. 

Detta uttalande ledde till min sista följdfråga. 

– Varför tror du att det inte gör det? 

Oskar anser att det beror på rädsla för att eleverna ska tycka det är löjligt eller att de 

inte ska förstår uppgiften. Man är rädd för att det faller platt och blir ytligt och inte 

ger den djupa kunskap man tänkt sig när man planerat momentet.  
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5 Diskussion  

Syftet med denna underökning var att få vetskap om hur rollspel används i svenska 

som andraspråksundervisning på sfi och hur lärare i ämnet ser på användandet av 

rollspel i undervisningen. De frågeställningar som legat till grund för arbetet är: Hur 

ser svenska som andraspråkslärare på användandet av rollspel inom sfi? Och hur 

arbetar man med rollspel i andraspråksundervisning på sfi?  

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har jag valt att sortera diskussionen efter de två 

frågeställningar jag arbetat utifrån.  

5.1.1 Hur ser svenska som andraspråkslärare på 

användandet av rollspel inom sfi? 

Samtliga informanter har haft en mycket positiv inställning till att använda rollspel i 

sin undervisning. Informanterna har alla varit medvetna om de positiva effekter som 

rollspelsanvändandet medför. De tyckte alla att det är ett bra sätt för att hålla 

undervisningen kontextbunden. Viberg (1993) förespråkar just kontextbundet 

lärande eftersom det ger eleverna en bättre chans att faktiskt kunna uttrycka sig om 

det aktuella ämnet eftersom alla vet vad det handlar om och alla har samma referens. 

Man kan då prata om sådant även om man inte behärskar alla ord kring fenomenet, 

eftersom alla har samma referens till fenomenet och vet vad det handlar om. 

Informanterna i denna studie var väl medvetna om det som skolverket menar, 

nämligen att språket måste användas i olika sammanhang kring ett meningsfullt 

innehåll. De försökte skapa meningsfulla sammanhang utifrån ett rollspel istället för 

att till exempel enbart följa en lärobok.  

En av informanterna, Oskar, påtalade att i hans uppdrag som lärare ingår att hjälpa 

eleven att känna empati och lära eleven de koder som finns i samhället för att 

eleverna ska ha en möjlighet till integration i det svenska samhället. Att lära sig förstå 

andra och känna empati för andra är någonting som finns med i Lpf 94 och ska alltså 

eftersträvas av alla som är verksamma i den skolformen. Oskar har kommit ett stort 

steg på väg och är medveten om att rollspel är en bra inkörsport för att få människor 
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att förstå varandra på ett bättre sätt genom att man blir mer öppen i sin roll. Järleby 

(2005:55ff) menar att genom att använda sig av rollspel kommer man varandra 

närmare, inte bara fysiskt, utan även psykiskt. Och jag anser att det är först när man 

kommer varandra psykiskt nära som man kan börja skapa sig en äkta förståelse och 

empati för en annan människa. Genom att man kommer varandra närmare skapas 

även förståelse för kulturella olikheter. Rogers (2003) hävdar att med åren blir det 

allt svårare för människor att ändra sina uppfattningar eftersom de blir så fast rotade. 

Det kan då också bli svårt att skapa en äkta förståelse för andra, men genom rollspel 

menar hon att det blir lättare att ändra på sitt förhållningssätt eftersom man intar en 

roll och får se saker ur ett annat perspektiv.  

Flera av informanterna nämnde att de fått höra från eleverna att de tycker de lärt sig 

bättre i rollspelssituationer. Att de lär sig mycket bättre är mycket möjligt eftersom 

Dewey redan på 1920-talet upptäckte att man lär sig bättre genom att man använder 

flera minnessystem i hjärnan och att man kombinerar teoretisk kunskap med 

praktisk kunskap. Det inte bara leder till att man lär sig bättre, utan det leder även till 

att man lär sig att bli en fritt, kritiskt tänkande person. Detta är en del av den 

demokratsyn som även den enligt Lpf 94 ska förmedlas av alla som är verksamma i 

skolan. Det är relativt vanligt att skolsystem i andra länder bygger på en auktoritär 

ledarstil där utantillkunskap är det som premieras, men den svenska skolan är dess 

motsats. Detta gör att man kan stöta på elever som behöver ”skolas om” till det 

svenska sättet att se på kunskap. Det kan vara ett bra sätt att göra detta genom att 

låta dem ingå i ett rollspel där de får uttrycka sig på ett spontant och fritänkande vis.  

Informanten Sara nämnde att rollspel kan vara bra i synnerhet för de elever som 

normalt sett inte vågar ta så mycket plats i klassrummet. Detta på grund av att man 

inte är sig själv i situationen, utan man har inträtt i en roll som gör det lättare att 

framträda. Rogers (2003) skriver att det kan vara förknippat med negativa känslor 

att gå i skolan i vuxen ålder, och detta måste man råda bot på för att eleverna ska bli 

motiverade och prestera bra. Ett sätt att göra det på är just att arbeta med rollspel 

eftersom man då agerar i en situation som egentligen ingen har övertag i eftersom 

alla är lika inför uppdraget.  
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5.1.2 Hur arbetar man med rollspel i 

andraspråksundervisningen på sfi? 

Det som var genomgående för alla informanterna var att de alla tyckte att man skulle 

arbeta med rollspel för att det är ett kontextbundet sätt att arbeta på. Genom att 

arbeta kontextbundet ges fler möjlighet att uttrycka sig. Även de elever som inte har 

så stort ordförråd kan vara med och prata om någonting kontextbundet eftersom alla 

i samtalet har samma referens till det aktuella fenomenet. Informanterna hade lite 

olika syn på i vilka moment man kan använda sig av rollspel, men Oskar menade att 

alla moment kan användas i rollspel, det som egentligen sätter gränserna tycks vara 

lärarens fantasi. 

Alla informanterna var överens om att rollspel är ytterst tacksamt att använda sig av i 

de situationer där eleven behöver lära sig att byta till en annan varietet av språket. 

Detta är en del i att integreras i samhället och lära sig samhällets koder, och det är en 

viktig del att förmedla både enligt Lpf 94, men även enligt kursplanen för sfi. Det är 

viktigt att medvetandegöra för eleverna att man behöver behärska en rad olika genrer 

av tal för att klara sig väl i samhället. Alla informanterna tyckte att rollspel är ett 

mycket bra sätt att öva sådana situationer på. Genom att jämföra och tala om olika 

sätt att utrycka sig och vilka signaler olika sorters ”språk” sänder hjälper man 

eleverna att komma ett steg närmare de svenska samhällskoderna vilket är en del av 

lärarens uppdrag.  

Informanten Sara sa att hon använder sig mycket av rollspel i form av 

värderingsövningar. Detta ansåg hon vara ett bra sätt att lyfta fram olika sidor av 

samma sak utan att göra det obehagligt för personerna som framför åsikterna. Byréus 

(2001:37-38) menar att det är bra att arbeta med värderingsövningar eftersom det 

gör att man blir medveten om sina fördomar. Järleby (2005:60f) skriver att rollspel 

leder till en djupare förståelse för andra människor och detta kan vara positivt i 

frågor som jämställdhet och allas lika värde som även det är en av skolans uppgifter 

att förmedla enligt Lpf 94.  
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5.2 Metoddiskussion 

Min undersökning har byggt på fyra ostrukturerade intervjuer för att ha möjlighet att 

ställa följdfrågor och därigenom få en ännu djupare inblick i lärarnas arbete och 

tankar kring sitt arbete. För att få en ännu bättre och vidare bild och för att ytterligare 

höja tillförlitligheten i undersökningen hade jag kunnat använda mig av 

observationer som ett komplement till mina intervjuer för att också på egen hand få 

se att lärarna verkligen arbetar på det sätt de uppgav under intervjun.  

Man kan inte vara helt säker på att informanterna ger helt sanningsenliga svar. Av 

olika skäl kan informanten, medvetet eller omedvetet undanhålla delar av sanningen 

(Stukát 2005:49). Jag valde ändå att inte göra detta eftersom jag avsåg att det skulle 

vara alldeles för tidskrävande för en underökning av denna karaktär. Jag betvivlar att 

mina resultat hade förefallit sig annorlunda om jag valt att komplettera min metod 

med ytterligare en, men det hade med stor sannolikhet höjt undersökningens 

tillförlitlighet. Sättet att göra urvalet på har naturligtvis spelat stor roll för hur 

undersökningen fallit ut. Jag har gjort ett medvetet val när jag gjort mitt urval och 

där har jag frångått min ställning som objektiv forskare. Hade man varit helt objektiv 

hade man snarare slumpat fram informanterna. Men eftersom jag inte var ute efter 

att generalisera i denna undersökning, utan snarare försöka få en ökad förståelse 

valde jag att göra urvalet på ett mer selektivt och därigenom naturligtvis även på ett 

subjektivt vis. Jag har dock varit medveten om detta när jag behandlat informanterna 

för att ändå få studien att vara tillförlitlig och så objektiv den nu kan vara med ett 

subjektivt urval av informanter.  

6 Avslutning 

Enligt Lpf 94 ska undervisningen anpassas utifrån varje enskild individ. Att arbeta 

med rollspel ter sig, enligt mig, vara ett bra sätt att göra det på eftersom man 

presterar utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter vilket gör att alla hamnar 

olika i de olika situationerna.  

Samtal och samarbete bör, precis som Vygotskij (1999) menar vara det som utgör 

stommen i undervisningen. Genom samtalet lär vi oss tänka och genom samarbete 

blir vi hjälpta att nå nästa utvecklingszon. Att samarbeta och skapa dialog i 
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klassrummet ter sig vara det optimala sättet att uppnå resultat på. Och vad kan väl 

vara mer tillfredsställande för mig som lärare än att se elever nå de mål som satts 

upp? Läraren finns i skolan för eleven och denne ska hjälpa eleven att ta sig till 

målen. Men som lärare i svenska som andraspråk handlar det inte bara om att få 

eleven att uppnå de nationellt uppsatta målen som krävs för att bli godkänd på 

kursen, det krävs även att läraren hjälper eleven att introduceras i det svenska 

samhället på ett sätt som gör att eleven kan känna: ”här kan jag komma att känna 

mig hemma även om det inte är mitt land”.  

6.1 Nya forskningsfrågor 

När studien nu är genomförd och mina forskningsfrågor är besvarade har det, inte 

helt oväntat, dykt upp nya forskningsfrågor som kunde vara intressanta att fördjupa 

sig i. Det som jag ser som mest intressant är att göra samma typ av undersökning på 

en urvalsgrupp som har en lärarutbildning som är äldre än fem år. Mina informanter 

var alla relativt nyutexaminerade och därför tror jag att de har en annan syn på hur 

undervisning ska se ut eftersom de gått dagens lärarutbildning i vilken man lägger 

mer vikt på lärande snarare än undervisning.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Använder du dig av rollspel? 

2. Hur länge har du gjort det? 

3. Vilka är fördelarna med att använda rollspel? 

4. Passar rollspel att använda i alla grupper? 

5. Vilka reaktioner skapar rollspel hos eleverna? 

6. Vilka moment i undervisningen anser du vara lämpliga för 

rollspelsanvändande? 

 

 

 

 

 

 

 


