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Sammandrag 

I studien undersöktes en metod för analys och utvärdering av språkläromedelsuppgifter 

med stöd av språkinlärningsprinciper. Forskningsfrågan var om metoden kunde vara till 

hjälp för lärare i valet av läromedel för vuxna elever på svenska för invandrare kurs D. 

Metoden hade i en tidigare studie visat på skillnader i språkinlärningspotentialen hos 

sydkoreanska läromedel avsedda för engelska som främmande språk på 

mellanstadienivå. Metoden fokuserade på de uppgifter inläraren förväntades utföra och 

strävade efter att särskilja analysen och utvärderingen. För utvärderingen användes en 

sammanställning av tio språkinlärningsprinciper som funnit brett stöd inom tidigare 

forskning. Utvalda elevuppgifter från fem läromedel undersöktes och resultatet visade 

att metoden differentierade mellan läromedlens språkinlärningspotential. Resultatet 

innebar att metoden skulle kunna vara till hjälp för läraren i valet av språkläromedel. 

Metoden visade sig dock ha begränsningar vad gäller tidsaspekten för olika 

elevuppgifters genomförande som läraren måste vara medveten om. 
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1 Inledning 

Gör alla uppgifter i boken, säger svenskläraren i förhoppning om att eleven på så sätt 

ska lära sig det nya språket. Med tanke på den arbetsinsats språkinlärning kräver vore 

det bra att veta om alla dessa uppgifter faktiskt lever upp till förväntningarna om en 

effektiv inlärning. Det finns en metod för analys och utvärdering av elevuppgifter i 

språkläromedel, som har visat sig kunna differentiera mellan olika läromedels 

språkinlärningspotential (Littlejohn, 2011). I en studie av läromedel i engelska som 

främmande språk utgivna i Sydkorea och avsedda för grundskolan kunde metoden visa 

på tydliga skillnader i språkinlärningspotentialen för elevuppgifter i olika läromedel 

(Guilloteaux, 2013). I denna studie undersöks om den metoden skulle kunna användas 

för att stödja lärares analys och utvärdering av elevuppgifter i språkläromedel avsedda 

för vuxna inlärare av svenska. 

Alla vuxna, folkbokförda i Sverige och utan grundläggande kunskaper i svenska, 

har rätt att delta i undervisning i svenska för invandrare, sfi (Skolverket, 2011). Antalet 

elever i sfi har under 2000-talet stigit och uppgick år 2016 till 150,000 personer 

(Skolverket, 2017a). Alla dessa individer vill ut i samhälls- och arbetslivet och det är, ur 

såväl ett individ- som ur ett samhällsperspektiv, angeläget att de så fort som möjligt får 

goda kunskaper i svenska.  

Det är svårt att tänka sig någon formell undervisning idag som inte använder sig 

av läromedel. Ofta utgör läromedlet ryggraden i lärarens planering och många elever 

vill också ha det så (Gustavsson, 2007). I Sverige är det ofta den enskilde läraren som 

väljer läromedel och det är angeläget att valet sker på goda grunder, inte bara för att 

läromedel och formell utbildning är kostsam, utan framförallt för att optimera 

förutsättningarna för en god språkinlärning. Det finns alltså ett behov av metoder som 

objektivt och forskningsrelaterat kan stödja läraren i valet av läromedel. 

Läromedel används i en situerad kontext och det går därför inte att genom en 

undersökning av isolerade läromedel avgöra hur mycket språk en användare tillägnar 

sig. Det är snarare så att en analys och utvärdering av det slag som fokuseras här kan ge 

en uppfattning om läromedels språkinlärningspotential. Genom att analysera 

språkläromedelsuppgifter och utvärdera dem med hjälp av språkinlärningsprinciper kan 

läraren få en tydligare bild av vilka styrkor och svagheter olika läromedel visar i sin 

inlärningspotential. Syftet med studien är att pröva följande hypoteser gällande den 

metod för uppgiftsanalys och utvärdering som Littlejohn (2011) och Guilloteaux (2013) 

beskriver:  
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A) metoden är till hjälp för läraren i valet av språkläromedel avsedda för vuxna 

inlärare av svenska på sfi kurs D 

B) metoden tar för mycket tid i anspråk för att anses praktiskt genomförbar i 

lärarens vardag. 

 

Dessa två hypoteser kan i samverkan, beroende på resultatet, visa om metoden är 

användbar så som den ser ut, om den eventuellt är användbar efter omarbetning, eller 

om den är oanvändbar för den här typen av språkläromedel. 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av forskning i ett internationellt 

perspektiv om språkläromedel specifikt inriktade på språkläromedelsuppgifter samt 

forskning om svenska språkläromedel avsedda för vuxna inlärare. Sedan följer en 

redogörelse för de språkinlärningsprinciper som det enligt Guilloteaux (2013) finns ett 

brett stöd för i andraspråksforskningen. Kapitlet avslutas med studiens forskningsfråga. 

 

2.1 Läromedelsforskning 

Läromedelsforskning sker från skilda utgångspunkter inom olika discipliners teoretiska 

perspektiv. Den didaktiskt inriktade språkläromedelsforskningen har gett upphov till 

talrika metoder för analys och utvärdering av språkläromedel (se Tomlinson, 2012 för 

en översikt och kritik av området). Många av dessa metoder är emellertid mycket lokalt 

förankrade, saknar en klar skiljelinje mellan analys och utvärdering eller är otydliga vad 

gäller de kriterier som används (Tomlinson, 2012). För att komma tillrätta med dessa 

metodologiska tillkortakommanden utarbetade Littlejohn (2011) en tredelad metod där 

analysen och utvärderingen av språkläromedelsuppgifter var tydligt åtskilda. 

Guilloteaux (2013) tog fasta på denna metod i sin studie och utvecklade den. Genom ett 

relativt enkelt förfarande gavs varje elevuppgift plus- eller minuspoäng enligt hur väl 

den svarade mot ett antal språkinlärningsprinciper. Guilloteaux studie jämförde fem 

olika språkläromedel med syftet att se om metoden kunde användas för att rangordna 

dem. Resultaten visade att metoden kunde påvisa skillnader mellan de olika läromedlen 

vilket tydde på att den kunde användas för att på vetenskaplig grund rangordna 

språkläromedels språkinlärningspotential. Detta innebar i sin tur att metoden skulle 

kunna utgöra ett hjälpmedel vid valet av språkläromedel. 
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En litteratursökning efter språkläromedel och svenska för invandrare genererar 

mycket få träffar. Av de svenska studier av läromedel som finns har endast ett fåtal 

fokuserat på vuxna inlärare. De svenska studierna har dessutom inriktats antingen mot 

användares uppfattningar av läromedel eller det språkliga och grafiska innehållet i 

läromedel (Carlson, 2002; Gustavsson, 2007; Gustavsson & Hult, 1983; Mattlar, 2008). 

Dessa studier av läromedel har oftast utgått från sociologi och intresserat sig för frågor 

som rör identitet och hur olika grupper av individer upplever sfi-undervisningen 

(Carlson, 2002; Gustavsson, 2007).  

I en tidigare studie av sfi användes ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att 

undersöka mötet mellan kvinnliga elever med kort utbildningsbakgrund och deras lärare 

(Carlson, 2002). Genom intervjuer med elever och lärare och diskursanalyser av 

läromedel och andra dokument undersöktes dessa elevers erfarenheter av sfi. Resultaten 

visade på att sfi utgjorde en social arena som kunde stärka de kvinnliga elevernas 

självförtroende samtidigt som denna elevgrupp definierades som passiv och 

gammalmodig. I en annan studie undersöktes elevernas och lärarens förväntningar på 

vad det innebär att gå i skola ur ett sociokulturellt perspektiv (Gustavsson, 2007). Även 

denna studie byggde på intervjuer med elever och lärare samt på diskursanalys av 

läromedelstexter och andra dokument. Resultaten pekade på att deltagarnas och 

skolpersonalens kulturella referensramar skiljde sig åt. Elevernas bild av formell 

undervisning var lärarstyrd klassrumsundervisning medan lärarnas bild var mer inriktad 

på samarbete och kommunikativa övningar. Även om båda dessa studier fokuserade på 

vuxna inlärare av svenska och analyserade undervisningssituationen var studiet av 

läromedlen diskursanalytiskt snarare än relaterat till språkinlärningsprinciper.  

De studier som fokuserat specifikt på språkläromedlen i sig har inte utgått från  

språkinlärningsprinciper relaterat till elevuppgifter utan har istället varit inriktade på 

olika aspekter av det språkliga inflöde som läromedelstexterna presenterat för inlärarna 

(Gustavsson & Hult, 1983; Mattlar, 2008). I en didaktisk studie av Mattlar (2008) 

undersöktes läromedelstexter i svenska som andraspråk avsedda för gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen ur ett ideologiskt perspektiv. Forskningsfrågan rörde vilka 

ideologier som kom till uttryck i läromedelstexterna. Studiens resultat pekade på att 

läromedelstexterna visade upp Sverige som ett homogent snarare än ett multikulturellt 

samhälle. Även om denna studie fokuserade på läromedelstexter så analyserades dessa 

med en textanalytisk metod som inte inkluderade språkinlärningsprinciper. På ett 

liknande sätt fokuserade sju studier av språkläromedel avsedda för vuxna på det 
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språkliga inflödet (Gustavsson & Hult, 1983). Två av studierna kopplade visserligen 

språkläromedelsuppgifter till teorier om språkinlärning men forskarna intresserade sig 

då huvudsakligen för hur uppgifterna presenterades i språkläromedlen snarare än hur 

eleven förväntades svara på uppgifterna. De övriga fem studierna fokuserade på 

inflödets textuella och bildliga form och innehåll. I de studierna tittade man till exempel 

på vilken ideologisk inriktning läromedelsbilderna uppvisade eller vilka förutfattade 

meningar läromedlen innehöll om inlärarnas förkunskaper. Inte i någon av dessa studier 

undersöktes inlärarens förväntade språkliga utflöde.  

Forskningen om undervisning i sfi är begränsad och det finns alltså behov av 

mer kunskap om hur vuxnas andraspråksinlärning sker inom sfi (Lindberg, & Sandwall, 

2012; Lundgren, Rosén, & Jahnke, 2017). Denna genomgång visar att det inte finns 

många studier av språkläromedel och att endast ett fåtal av dem har fokuserat på vuxna 

inlärare av svenska. Dessa studier av svenska språkläromedel och vuxenutbildning i 

svenska som andraspråk har i sin tur till övervägande del varit inriktade på sociala och 

kulturella aspekter snarare än språkinlärning per se. Det finns därför ett behov av att, 

med stöd av forskningsbaserade språkinlärningsprinciper, undersöka språkläromedel 

och specifikt uppgifterna i språkläromedel med fokus på vuxna inlärare av svenska som 

ett andraspråk.  

 

2.2 Språkinlärningsprinciper 

För att kunna genomföra en utvärdering av språkläromedelsuppgifter baserat på 

forskningsrön krävs att man först väljer ut evidensbaserade språkinlärningsprinciper ur 

den omfattande språkinlärningsforskning som finns. Flera försök till sammanställningar 

av språkinlärningsprinciper har genomförts tidigare (Ellis & Shintani, 2014; Tomlinson, 

2011). I sin studie sammanställde Guilloteaux (2013)  en lista med tio övergripande 

principer för vetenskapligt bevisade framgångsfaktorer för formell andraspråksinlärning 

(Cook, 1998; DeKeyser, 2010; Ellis, 2005; Wong & Van Patten, 2003). Eftersom denna 

studie är en replikation av Guilloteaux (2013) användes hennes sammanställning. 

Enligt Guilloteaux visar språkinlärningsforskning att språkinlärning stöds av att 

1) fokusera på pragmatisk betydelse, vilket innebär ett fokus på att uttrycka betydelse i 

kommunikativa sammanhang, och att inlärning stöds även av ett fokus på semantisk 

betydelse, vilket innebär att undersöka ords och frasers betydelse oberoende av 

sammanhang (Ellis, 2005). Vidare stöds språkinlärning av att 2) fokusera på form. Med 

fokus på form menas att uppmärksamma språkets grammatiska regler och struktur. 
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Detta kan till exempel ske genom korrigerande återkoppling eller genom att, med 

deduktiva eller induktiva metoder, intensivt fokusera på utvalda språkliga former (Ellis, 

2005). Språkinlärningsforskning tyder även på att det är bra att 3) öva meningsfulla 

helfraser. Detta gäller särskilt i de initiala faserna av inlärningen eftersom 

helfrasinlärning kan bidra till förmågan att använda språket flytande. Helfraser kan 

sedan analyseras i sina beståndsdelar när inläraren har nått längre i sitt andraspråk 

(Cook, 1998; DeKeyser, 2010; Ellis, 2005).  

Kommunikativa aktiviteter stödjer språkinlärning. Guilloteaux (2013) lyfter 

fram att det är bra att 4) delta i kommunikativa aktiviteter där inläraren måste använda 

språket i autentiska sammanhang vilket stärker den implicita andraspråksförmågan. Det 

innebär att använda språket i situationer där inläraren har ett genuint behov av eller 

önskan om att göra sig förstådd. Sådan språkanvändning möjliggör att inläraren blir 

flytande på det nya språket (Ellis, 2005).  Guilloteaux (2013) pekar även på 

språkinlärningsforskning som visar att 5) dessa kommunikativa aktiviteter bör ge 

tillfälle till sammanhängande fri språklig produktion om minst en skriven eller talad 

språklig sats. Längre produktion är bra men inte av den sort som produceras vid 

kontrollerade övningar (Ellis, 2005). Vidare stöds språkinlärning av att 6) arbeta par- 

och gruppvis med aktiviteter som uppmuntrar till språkanvändning. Det är då viktigt att 

övningar som genomförs i grupper där inlärarna redan har ett gemensamt språk inte 

använder det förstaspråket eftersom inlärningen av det nya språket då kan hindras (Ellis, 

2005).  

Ytterligare en princip som Guilloteaux (2013) fokuserar är att språkinlärning 

stöds av att 7) involvera inlärare i många olika kognitivt krävande aktiviteter. Dessa 

aktiviteter måste utgöras av nåbara utmaningar som tar hänsyn till alla inlärares olika 

förutsättningar och som stöttas av tydliga instruktioner (Ellis, 2005). Det är dessutom 

stödjande för språkinlärning att 8) involvera inlärare emotionellt och intellektuellt. Detta 

kan ske genom att arbeta med innehåll som är relevant för inläraren och genom att ge 

inläraren möjligheter att uttrycka egna åsikter och välja eget innehåll (Ellis, 2005). 

Guilloteaux (2013) menar också att språkinlärningsforskningen visar att 9) 

språkinlärning främjas av ett stort och varierat inflöde av autentiskt språk. Det innebär 

att inläraren behöver höra och läsa många olika saker på det nya språket för att lära sig 

hur språket används i genuina sammanhang (Ellis, 2005).  

Till sist fokuserar Guilloteaux (2013) att språkinlärningsforskning tyder på att 

10) mekaniska övningar som fokuserar enbart på form skild från betydelse verkar vara 
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av begränsad nytta för språkinlärning och vissa studier tyder på att sådana övningar till 

och med kan vara helt utan nytta. Exempel på mekaniska övningar är sammanhangslösa 

luckmeningar där ett givet ord ska sättas in enligt ett givet mönster. Det finns i sådana 

övningar endast ett korrekt svar och det är i princip möjligt att lösa uppgiften utan att 

förstå de ord som ingår i meningen (DeKeyser, 2010; Wong & Van Patten, 2003). 

Dessa tio språkinlärningsprinciper (Cook, 1998; DeKeyser, 2010; Ellis, 2005; 

Wong & Van Patten, 2003) utgör enligt Guilloteaux (2013) kärnan av vetenskapligt 

bevisade rön och de används i den här studien för att utvärdera de elevuppgifter som 

finns i de analyserade språkläromedlen. 

 

2.3 Forskningsfråga 

Med utgångspunkt i bakgrunden avser den här studien att besvara frågan om A) den 

metod för uppgiftsanalys och utvärdering som Guilloteaux (2013) använde kan vara till 

stöd för läraren i valet av språkläromedel avsedda för vuxna inlärare av svenska på sfi 

kurs D, utan att B) ta för mycket tid i anspråk för att vara användbar i lärarens vardag.  

 

3 Metod 

Kapitlet börjar med en redogörelse för de läromedel som ingår i studien, sedan följer en 

detaljerad beskrivning av metoden och kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska 

överväganden. 

 

3.1 Läromedelsurval 

Min arbetsplats var en kommunal sfi-skola med cirka 450 deltagare och 25 lärare. Efter 

en genomgång av de vanligast förekommande läromedlen på skolan valdes fem stycken 

ut för att ingå i studien. Samtliga läromedel var utformade för vuxenutbildningen i 

svenska för invandrare kurs D vilket motsvarar B1 nivå i den gemensamma europeiska 

referensramen för språk (Skolverket, 2009; Skolverket, 2017b). De fem läromedlen 

valdes utifrån tre kriterier. De var 1) utgivna under innevarande decennium, 2) av 

kommersiella förlag och 3) salufördes som basläromedel.  

Fyra av läromedlen var utgivna i bokform och samtliga bestod av en lärobok i 

fyrfärg samt ljudfiler på webben. Läromedlet Sagor och sanningar hade endast detta 

medan läromedlet Nya Språknyckeln D för senare delen av sfi förutom detta också hade 

ett begränsat övningsmaterial på webben. Digitalt webbaserat övningsmaterial hade 

även läromedlet Språkvägen – för sfi kurs D och läromedlet Mitt i Mål. Dessa två 
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läromedel hade också en lärarpärm med övningsmaterial respektive en övningsbok. Det 

femte läromedlet var det helt webbaserade Unis.  

 

3.2 Analys- och utvärderingsmetod 

Analys- och utvärderingsmetod var den modifierade version av Littlejohns metod 

(2011) som Guilloteaux (2013) använde för att analysera och utvärdera läromedel i 

engelska som främmande språk. Metoden var tredelad och bestod av en första del där 

läromedlen beskrevs i sin fysiska eller virtuella form. Del två utgjordes av en analys av 

läromedlets uppgifter där tre frågor var centrala. Den första frågan var 1) Vad ska 

inläraren göra?och den var i sin tur uppdelad i tre delfrågor: 1A) Vilken är inlärarens 

roll i interaktionen?, 1B) Vilket är inlärarens fokus under uppgiften? och 1C) Vilken är 

inlärarens aktivitet under uppgiften? Sedan följde de andra två frågorna: 2) Med vem 

ska inläraren interagera? och 3) Med vilket språkligt material ska inläraren arbeta? 

Metoden strävade efter att skilja mellan analysen och utvärderingen, och därför fanns i 

del två inga värderande variabler med. Metodens tredje del utgjordes av en utvärdering 

av läromedlen vilken inkluderade värderande variabler. I den här studien utgjordes 

dessa variabler av de tio övergripande principerna för vetenskapligt bevisade 

framgångsfaktorer för formell andraspråksinlärning (avsnitt 2.2).  

Den här studien fokuserade på metodens andra och tredje del och den första 

delen, där läromedlens fysiska eller virtuella form beskrevs, berördes bara kort (avsnitt 

3.1).  

Analysen i metodens andra del följde Guilloteauxs tillvägagångssätt och de 

variabler som användes framgår av analysschemat i bilaga 1. Analysschemat översattes 

och bearbetades på så sätt att andra exempel på uppgifter inkluderades. Förutom detta 

var den huvudsakliga skillnaden att fråga 1C) Vilken är inlärarens aktivitet under 

uppgiften? delvis definierade andra aktiviteter i den här studien. Detta var i 

överensstämmelse med metoden som sa att man här skulle inkludera de aktiviteter som 

fanns i de undersökta läromedlen (Guilloteaux, 2013; Littlejohn, 2011). Exempelvis 

fanns en aktivitet hos Guilloteaux som benämndes negotiate to achieve something 

vilken inte fanns i den här studiens material. Omvänt fanns här en aktivitet som 

benämndes översätta L2 till L1 vilken inte fanns hos Guilloteaux. De aktiviteter som 

definierades i den här studien framgår av bilaga 1.  

Studien var inriktad på de elevuppgifter som läromedlen innehöll. I enlighet med 

Guilloteaux (2013) definierades en uppgift som något som syftade till att eleven skulle 
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lära sig målspråket och som innehöll följande tre parametrar: 1) det var en aktivitet som 

inläraren skulle gå igenom, 2) det var ett arbete som inläraren skulle utföra ensam eller 

tillsammans med andra och 3) det var ett visst språkligt innehåll som inläraren skulle 

arbeta med.  

I metodens tredje fas låg analysen av språkläromedelsuppgifterna till grund för 

en utvärdering i ljuset av de tio språkinlärningsprinciper som enligt Guilloteaux (2013) 

utgör kärnan av vetenskapligt bevisade rön. Varje variabel försågs i denna del med ett 

plus- eller minustecken beroende på om de stödde språkinlärning eller inte. Läromedlen 

rangordnades sedan vid varje variabel genom att det läromedel som efter analysen 

visade högst procent gavs fem pluspoäng vid en positiv variabel och fem minuspoäng 

vid en negativ variabel. Det läromedel som visade näst högst procent gavs fyra poäng 

och så vidare. Inga poäng gavs om variabeln helt saknades hos ett läromedel. Studien 

avslutades med att varje läromedels totala poängsumma beräknades. 

Under arbetet noterades start- och sluttider för såväl analysen som utvärderingen 

och den totala tidsåtgången för varje läromedel summerades sedan för att kunna bedöma 

om metoden skulle ta för mycket tid i anspråk för att anses praktiskt genomförbar i 

lärarens vardag. 

 

3.3 Etisk hänsyn 

Den här studien gjordes på läromedel utgivna av kommersiella förlag och tillgängliga 

på den öppna marknaden. Ingen enskild individ var inblandad i studien och det 

bedömdes därför som oproblematiskt att använda materialet för forskning. Förutom 

sedvanlig hänsyn tagen till riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) togs 

ingen övrig etisk hänsyn. Det är här på sin plats att notera att jag ensam har ansvarat för 

hela arbetet. Det hade varit mer optimalt om fler personer analyserat samma eller 

liknande läromedel eftersom såväl studiens validitet som dess reliabilitet då ökat. 

 

4 Resultat 

Studien inleddes med att antalet uppgifter beräknades i de ingående läromedelskapitlen 

(tabell 1). Därefter fokuserades de analysfrågor som utgjorde metodens andra del: 1) 

Vad ska inläraren göra? (tabell 2-4), 2) Med vem ska inläraren interagera? (tabell 5) 

och 3) Med vilket språkligt material ska inläraren arbeta? (tabell 6). Studien avslutades 

med att delresultaten summerades för varje läromedel (tabell 7) och till sist beräknades 

den totala tidsåtgången. 
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4.1 Läromedel 

Tabell 1 Material presentation 

Läromedel  Titel Kapitel (antal kapitel) Uppgifter Del av läromedlet 

A Språkvägen D Kap. 3 (10) 18 10 % 

B Mitt i mål Kap. 4 (7) 49 14 % 

C Språknyckeln Kap. 4 (7) 35 14 % 

D Sagor och sanningar Kap. 6 (10) 17 10 % 

E Unis Kap. 5 och 15 (18) 77 11 % 

Notera: I kolumnen ”Uppgifter” anges totala antalet uppgifter i det undersökta kapitlet som är angett i 

kolumnen ”Kapitel nummer”. I kolumnen ”Del av läromedlet” anges i procent hur stor del av läromedlet 

som är representerat av det undersökta kapitlet. 

 

Kapitel i mitten av var och en av de fem läromedlen valdes ut för att undvika 

inledningen eller avslutningen i kursinnehållet eftersom dessa kan vara speciellt lätta 

respektive speciellt svåra. Mellan 10 % och 15 % av varje läromedel undersöktes vilket 

representerade ett kapitel i de flesta läromedel. Såväl läroböcker och övningsböcker som 

extramaterial inkluderades. Det totala antal uppgifter som ingick från varje läromedel 

varierade på grund av de ingående läromedlens olika omfattning och fokus. För att 

möjliggöra en jämförelse mellan de olika läromedlen redovisades resultatet i procent av 

varje läromedels samtliga ingående uppgifter.  

 

4.2 Vad ska inläraren göra? 

4.2.1 Vilken är inlärarens roll i interaktionen? 

Först analyserades språkläromedelsuppgifterna utifrån vilken roll inläraren förväntades 

ta i den interaktion som läromedlet avsåg skulle äga rum. Enligt de 

språkinlärningsprinciper som användes för utvärdering var en aktiv roll i interaktionen 

positiv för inlärningen. Språkläromedelsuppgifterna gavs därför pluspoäng om de 

förväntade att inläraren skulle vara aktiv antingen genom att ta initiativ till interaktion 

eller genom att svara på ett initiativ från läromedlet. Om språkläromedelsuppgifterna 

däremot inte förväntade någon roll i interaktionen från inläraren gavs de minuspoäng.  

Inläraren bedömdes ta initiativ i interaktionen i uppgifter som innebar att fritt 

producera fler än 50 talade eller skrivna ord. Uppgifter där inläraren till exempel 

förväntades fylla i en lucktext eller svara på kortare läsförståelsefrågor bedömdes som 

att inläraren svarade på initiativ från läromedlet. Inläraren bedömdes, enligt metoden, 

inte vara aktiv i interaktionen i de uppgifter som innebar att endast lyssna eller läsa utan 

något eget språkligt utflöde.  
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I alla fem läromedel fanns en slagsida mot uppgifter där inlärarens roll var att 

svara på initiativ från läromedlet. Andelen uppgifter där inläraren inte hade någon roll i 

interaktionen var genomgående låg, med undantag av läromedel A. Sammantaget visade 

resultatet att språkläromedelsuppgifterna i det här avseendet hade en god 

samstämmighet med de språkinlärningsprinciper som användes för utvärderingen. 

 

Tabell 2 Inlärarens roll i interaktionen 

 Andel uppgifter i % och rangordning +/-   M % 

Läromedel A B C D E 

(+) Ta initiativ 11 % +1 43 %  +5 31 %  +4 24 % +3 21 % +2 26 % 

(+) Svara på initiativ 72 % +3 55 %  +1 66 % +2 76 % +5 75 % +4 69 % 

(-) Ingen roll 17 % -5 2 % -2 3 % -3 --- --- 4 % -4 5 % 

Delresultat  -1  +4  +3  +8  +2  

Notera: Andel uppgifter i % är andel av det totala antalet uppgifter i läromedlet som uppvisade 

variabeln; rangordning +/- är de poäng variabeln gav läromedlet efter jämförelse med de andra fyra 

läromedlen; M, medelvärde angivet i hela procent; läromedel hänvisar till bokstäverna introducerade i 

tabell 1, variablerna i den första kolumnen definieras i bilaga A. 

 

4.2.2 Vilket är inlärarens fokus under uppgiften? 

Metoden inriktades sedan på vilket fokus som inläraren förväntades ha under 

språkläromedelsuppgiften och här erbjöd metoden tre olika svar; fokus på form, på 

betydelse eller på förhållandet mellan form och betydelse. Alla tre variabler gav 

pluspoäng då de språkinlärningsprinciper som användes för utvärdering visade att 

samtliga aspekter var positiva för språkinlärning.   

I enlighet med metoden bedömdes grammatikövningar vara fokuserade på 

språklig form. Exempel på sådana övningar var luckmeningar där inläraren förväntades 

använda givna regler för att korrekt böja ett givet adjektiv eller övningar där inläraren 

skulle fylla i ett schema över tempusböjningar. Vidare bedömdes läs- eller 

hörförståelsefrågor med givna eller faktabaserade svar vara fokuserade på betydelse. 

Till sist bedömdes de uppgifter där inläraren måste uttrycka sig fritt vara fokuserade på 

förhållandet mellan form och betydelse eftersom det krävs för att kommunicera 

framgångsrikt. Exempel på sådana uppgifter inkluderade läsförståelsefrågor med öppna 

svar och uppgifter där inläraren skulle producera längre muntlig eller skriftlig text.  

Överlag visade läromedlen en jämn fördelning av fokus på form och på 

betydelse samt signifikant fler uppgifter som krävde att inläraren fokuserade på 

förhållandet mellan betydelse och form. Detta var i linje med de 

språkinlärningsprinciper som användes för utvärderingen och ingen större 

differentiering visade sig i resultatet mellan de olika läromedlens poängtal.  
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Tabell 3 Inlärarens fokus under uppgiften 

 Andel uppgifter i % och rangordning +/-   M % 

Läromedel A B C D E 

(+) Språklig form 22 % +2 24 % +3 14 % +1 29 % +5 29 % +5 24 % 

(+) Språklig betydelse 39 % +5 14 % +1 37 % +4 29 % +3 27 % +2 29 % 

(+) Form och betydelse 39 % +1 61 % +5 49 % +4 41 % +2 44 % +3 47 % 

Delresultat  +8  +9  +9  +10  +10  

Notera: Andel uppgifter i % är andel av det totala antalet uppgifter i läromedlet som uppvisade 

variabeln; rangordning +/- är de poäng variabeln gav läromedlet efter jämförelse med de andra fyra 

läromedlen; M, medelvärde angivet i hela procent; läromedel hänvisar till bokstäverna introducerade i 

tabell 1, variablerna i den första kolumnen definieras i bilaga A.  

 

4.2.3 Vilken är inlärarens aktivitet under uppgiften? 

I nästa steg analyserades den aktivitet som uppgifterna avsåg att inläraren skulle utföra 

och här krävde metoden att jag identifierade vilka variabler som skulle ingå (bilaga 1). 

De aktiviteter som identifierades i de olika läromedlen varierade från att imitera 

identiskt till att fritt producera skrivet eller muntligt språk. Den enda aktivitet som gav 

minuspoäng var uppgifter som klassades som mekaniska övningar. Alla andra 

aktiviteter gav pluspoäng.  

 

Tabell 4 Inlärarens aktivitet under uppgiften 

 Andel uppgifter i % och rangordning +/-   M % 

Läromedel A B C D E 

(+) Repetera identiskt --- –- 2 % +5 --- --- --- --- --- --- 0.4 % 

(-) Ersätta 22 % -3 16 % -2 6 % -1 24 % -4 30 % -5 20 % 

(+) Selektera --- --- 4 % +5 3 % +4 --- --- --- --- 1 % 

(+) Transformera --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 % 

(+) Utvidga 11 % +5 2 % +2 3 % +3 6 % +4 --- --- 4 % 

(+) Språkligt inflöde  --- --- 2 % +5 --- --- --- --- --- --- 0.4 % 

(+) Översätta L2 till L1 6 % +5 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 % 

(+) Återskapa form 6 % +5 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 % 

(+) Ordna information  --- --- --- --- 3 % +5 --- --- --- --- 0.6 % 

(+) Avkoda med stöttning 6 % +2 6 % +2 9 % +3 12 % +4 18 % +5 10 % 

(+) Avkoda utan stöttning 17 % +2 14 % +1 37 % +5 24 % +4 23% +3 23 % 

(+) Analysera form --- --- --- --- --- --- 12 % +5 --- --- 2 % 

(+) Explicit fraskunskap --- --- 14 % +4 17 % +5 --- --- 4 % +2 7 % 

(+) Bedöma utflöde --- --- 2 % +5 --- --- --- --- --- --- 0.4 % 

(+) Uppmärksamma  11 % +5 4 % +3 3 % +2 6 % +4 4 % +3 6 % 

(+) Uttrycka egen betydelse 22 % +4 33 % +5 20 % +2 18 % +1 21 % +3 23 % 

Delresultat  +25  +35  +28  +18  +11  

Notera: Andel uppgifter i % är andel av det totala antalet uppgifter i läromedlet som uppvisade 

variabeln; rangordning +/- är de poäng variabeln gav läromedlet efter jämförelse med de andra fyra 

läromedlen; M, medelvärde angivet i hela procent; läromedel hänvisar till bokstäverna introducerade i 

tabell 1, variablerna i den första kolumnen definieras i bilaga A.  
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Kontextlösa luckmeningar med givna svar bedömdes med minuspoäng då de i 

princip kunde lösas utan att inläraren behövde förstå vad meningarna betydde 

(Guilloteaux, 2013). Uttalsövningar, som var de enda aktiviteter där inläraren identiskt 

skulle repetera något, gavs pluspoäng. Pluspoäng fick även aktiviteter där inläraren till 

exempel skulle återberätta en historia, avkoda betydelse, översätta mellan språk eller 

fritt uttrycka betydelse med muntligt eller skriftligt språk. 

 Spridningen i delresultatet var relativt stor vilket reflekterade en skillnad i 

mängden olika uppgiftstyper. De två aktiviteter som hade högst genomsnitt var att 

uttrycka egen betydelse och att avkoda utan stöttning. Det tredje högsta genomsnittet 

hade de mekaniska övningarna ersätta. 

 

4.3 Med vem ska inläraren interagera? 

I nästa steg undersöktes vem inläraren skulle arbeta med i de olika uppgifterna. 

Eftersom all interaktion anses positiv för språkinlärning gavs alla variabler pluspoäng. I 

de flesta fall framgick det tydligt i läromedlen vilken interaktion som förväntades av 

inläraren. Det angavs vid varje uppgift om den skulle utföras individuellt, i par eller i 

grupp. I de fall instruktioner saknades bedömdes uppgiften så att inläraren skulle arbeta 

på egen hand och alltså endast interagera med läromedlet. Eftersom alla variabler gavs 

pluspoäng återspeglar delresultatet den variation som läromedlen visade. 

 

Tabell 5 Inlärarens interaktion under uppgiften 

 Andel uppgifter i % och rangordning +/-   M % 

Läromedel A B C D E 

(+) Lärare/inlärare 17% +5 --- --- --- --- --- --- --- --- 3 % 

(+) Inlärare inför klassen --- --- 6 %  +5 --- --- --- --- --- --- 1 % 

(+) Inlärare med klassen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 % 

(+) Inlärare individuellt  72% +2 63% +1 77% +3 94% +5 90% +4 79 % 

(+) Grupp  11% +4 29% +5 --- --- --- --- 10% +3 10 % 

(+) Grupp inför klassen --- --- 2 % +2 23% +5 6 % +3 --- --- 6 % 

Delresultat  +11  +13  +8  +8  +7  

Notera: Andel uppgifter i % är andel av det totala antalet uppgifter i läromedlet som uppvisade 

variabeln; rangordning +/- är de poäng variabeln gav läromedlet efter jämförelse med de andra fyra 

läromedlen; M, medelvärde angivet i hela procent; läromedel hänvisar till bokstäverna introducerade i 

tabell 1, variablerna i den första kolumnen definieras i bilaga A.  

 

4.4 Med vilket språkligt material ska inläraren arbeta? 

Den sista frågan i analysen och utvärderingen gällde det språkliga material som 

inläraren förväntades arbeta med. Enligt de språkinlärningsprinciper som användes vid 
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utvärderingen var allt språkligt in- och utflöde av godo vid inlärningen. Alla variabler 

gavs därför pluspoäng. 

I alla samtalsuppgifter bedömdes inflödet komma från läromedlet i form av 

uppgiftsinstruktionen och det bedömdes alltså inte komma från en klasskamrats utflöde. 

Eftersom alla variabler här gav pluspoäng återspeglar delresultatet hur mycket variation 

i språkligt in- och utflöde som läromedlen hade i uppgifterna. 

 

Tabell 6 Det språkliga material som inläraren ska arbeta med 

 Andel uppgifter i % och rangordning +/-   M % 

Läromedel A B C D E 

FORM - inflöde       

(+) Inte verbalt 11 % +5 2 % +2 6 % +3 --- --- 6 % +3 5 % 

(+) Skrivna 

ord/meningar 

44 % +2 47 % +3 51 % +4 41 % +1 67 % +5 50 % 

(+) Talade 

ord/meningar 

22 % +5 2 % +2 6 % +3 --- --- --- --- 6 % 

(+) Skriven diskurs 17 % +1 45 % +4 29 % +3 59 % +5 26 % +2 35 % 

(+) Talad diskurs 6 %  +5 4 % +4 3 % +3 --- --- --- --- 3 % 

FORM - utflöde       

(+) Inte verbalt --- --- 10 % +2 17 % +4 12 % +3 22 % +5 12 % 

(+) Skrivna 

ord/meningar 

61 % +4 37 % +1 46 % +2 71 % +5 53 % +3 53 % 

(+) Talade 

ord/meningar 

6 % +5 --- --- 3 % +3 --- --- --- --- 2 % 

(+) Skriven diskurs 11 % +2 22 % +5 11 % +2 12 % +3 10 % +1 13 % 

(+) Talad diskurs 11 % +3 38 % +5 20 % +4 6 % +1 10 % +2 17 % 

KÄLLA - inflöde       

(+) Läromedel 89 % +5 73 % +1 83 % +4 76 % +2 79 % +3 80 % 

(+) Lärare --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 % 

(+) Inlärare 11 % +2 26 % +5 9 % +1 24 % +4 21 % +3 18 % 

(+) Extern källa --- --- --- --- 9 % +5 --- --- --- --- 2 % 

KARAKTÄR - inflöde       

(+) Metaspråk/ 

Språkliga enheter 

44 % +5 41 % +4 10 % +1 35 % +2 39 % +3 34 % 

(+) Fakta 44 % +5 20 % +1 43 % +4 29 % +2 38 % +3 35 % 

(+) Fiktion --- --- 16 % +3 17 % +4 18 % +5 --- --- 10 % 

(+) Personlig 11 % +2 22 % +4 9 % +1 18 % +3 23 % +5 17 % 

(+) Sångtext --- --- --- --- 3 %  +5 --- --- --- --- 0.6 % 

Delresultat  +51  +46  +56  +36  +38  

Notera: Andel uppgifter i % är andel av det totala antalet uppgifter i läromedlet som uppvisade 

variabeln; rangordning +/- är de poäng variabeln gav läromedlet efter jämförelse med de andra fyra 

läromedlen; M, medelvärde angivet i hela procent; läromedel hänvisar till bokstäverna introducerade i 

tabell 1, variablerna i den första kolumnen definieras i bilaga A.  
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4.5 Summering av delresultat 

Utvärderingsfasen av studien avslutades med att delresultaten (tabell 2-6) summerades. 

Denna summering visade att det fanns en spridning i poängtal och att metoden alltså 

differentierade mellan olika läromedel. Resultatet tydde på att läromedel B och C hade 

större samstämmighet med de språkinlärningsprinciper som användes vid utvärderingen 

och därmed en högre språkinlärningspotential. Resultatet tydde även på att läromedel E 

hade mindre samstämmighet med dessa språkinlärningsprinciper och alltså en lägre 

språkinlärningspotential. 

 

Tabell 7 Summering av delresultat 

Läromedel 

Summa av delresultat +/- 

A  B C D E 

I. Vad ska inläraren göra?      

A. Roll -1 4 3 8 2 

B. Fokus 8 9 9 10 10 

C. Aktivitet 25 35 28 18 11 

II. Med vem ska inläraren 

arbeta? 

11 13 8 8 7 

III. Med vilket in- & utflöde? 51 46 56 36 38 

Totalt resultat 94 107 104 80 68 

Notera: Summa av delresultat +/- är det totala antalet pluspoäng läromedlet fått i rangordningen i 

jämförelse med de andra läromedlen; läromedel är vilket läromedel varje kolumn avser enligt tabell 1; 

de olika delresultaten enligt tabell 2-6 visas i den första kolumnen.  

 

4.6 Tidsåtgång 

Den tid det tog att analysera och utvärdera de uppgifter som ingick i studien från de 

olika läromedlen mättes. De två första läromedlen var mer tidskrävande än de följande 

eftersom metoden var ny för mig.  

Läromedel A med 18 uppgifter tog cirka två timmar att bedöma och föra in i 

analysschemat. Läromedel B med 49 uppgifter tog fyra timmar, läromedel C med 35 

uppgifter tog cirka två timmar och läromedel D med 17 uppgifter tog drygt en timme. 

Läromedel E som var det mest omfattande med 77 uppgifter tog närmare tre och en halv 

timme. I genomsnitt tog varje uppgift knappt 4 minuter att bedöma och rapportera. 

 

 

 



  

 

15 

5 Diskussion 

Studiens forskningsfråga är om den undersökta metoden för uppgiftsanalys och 

utvärdering (Guilloteaux, 2013) är till stöd för läraren i valet av språkläromedel avsedda 

för vuxna inlärare av svenska på sfi kurs D utan att ta för mycket tid i anspråk för att 

vara användbar i lärarens vardag. Det här avslutande kapitlet inleds med en diskussion 

av resultat kopplat till forskningsfråga och hypoteser. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring vidare forskning av intresse. 

 

5.1 Studiens resultat 

Delfråga 1A fokuserade vilken roll inläraren förväntades ta i interaktionen (avsnitt 

4.2.1; bilaga 1) och resultatet visade på en jämn fördelning av de olika uppgiftstyperna 

(tabell 2). Metodens definition av inlärarens roll i interaktionen innebar att aktiviteter 

där inläraren enbart skulle lyssna eller läsa klassades som att inläraren inte hade någon 

roll i interaktionen. Detta innebar att aktiviteten gavs minuspoäng i utvärderingen. 

Metoden tog alltså ingen hänsyn till de receptiva färdigheter som aktiverades i dessa 

uppgifter.  Metoden saknade även en tidsaspekt i relation till olika roller i 

läromedelsuppgifterna. Typiska uppgifter där inläraren skulle ta initiativ innebar fri 

skriftlig eller muntlig produktion och det var troligt att dessa uppgifter var mer 

tidskrävande än uppgifter där inläraren skulle svara på initiativ. Särskilt fria 

skrivuppgifter kan ta mycket tid i anspråk. Detta är två begränsningar i metoden som 

läraren behöver ha i åtanke om metoden används.  

Samma begränsning vad gäller tidsaspekten gällde även för delfråga 1B vilken 

rörde vilket fokus inläraren förväntades ha under uppgiften (avsnitt 4.2.2; bilaga 1). 

Resultatet visade här en jämn fördelning mellan läromedlen (tabell 3) men det var 

troligt att de uppgifter som fokuserade på förhållandet mellan form och betydelse var 

mer tidskrävande än andra uppgifter eftersom de ofta innebar fri muntlig eller skriftlig 

produktion. Även här krävs det att läraren tar det i beaktande om metoden används. 

Delfråga 1C rörde vilken aktivitet som inläraren förväntades utföra i 

språkläromedelsuppgifterna (avsnitt 4.2.3; bilaga 1). Metoden specificerade inte vilka 

eller hur många variabler som skulle inkluderas så arbetet inleddes med att identifiera 

vilka aktiviteter som fanns i materialet (tabell 4; bilaga 1). Spridningen i delresultatet 

var relativt stor vilket reflekterade den skillnad i antalet olika uppgiftstyper som 

läromedlen uppvisade. Det var intressant att notera att samtliga läromedel i varierande 

grad inkluderade mekaniska drillövningar trots att dessa inte funnit något stöd i de 
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språkinlärningsprinciper som användes för att utvärdera uppgifterna. Den variabel som 

hade tredje högsta genomsnittet var just den mekaniska drillaktiviteten ersätta. Det 

noterades särskilt att läromedel E hade 30 % av sådana aktiviteter vilket förmodligen 

berodde på det höga antalet självrättande uppgifter i det helt webbaserade läromedlet. 

För läraren kan det vara intressant att fundera över mängden mekaniska drillövningar i 

läromedlen oavsett vilken totalpoäng ett läromedel får i utvärderingen med den här 

metoden. Resultatet tyder på att sådana övningar kan vara vanliga i språkundervisning 

och det har möjligtvis historiska orsaker.  

Fråga 2 var vem inläraren skulle interagera med i språkläromedelsuppgifterna 

(avsnitt 4.3; bilaga 1). Det fanns här flera olika variabler att välja mellan och det var 

relativt okomplicerat att analysera de olika språkläromedelsuppgifterna. Resultatet 

visade att samtliga läromedel mestadels använde sig av individuella uppgifter vilket 

kunde ses som en traditionell syn på hur klassrumsarbete skulle organiseras. Metoden 

kan här vara användbar för läraren om resultatet visar en slagsida åt något håll i ett 

läromedel. Resultatet kan då ligga till grund för lärarens styrning av klassrumsarbetet så 

att en individuell uppgift till exempel kan utföras par- eller gruppvis.  

Fråga 3 var vilket språkligt material inläraren skulle arbeta med (avsnitt 4.4; 

bilaga 1). Eftersom alla variabler här gav pluspoäng återspeglar delresultatet hur mycket 

variation i språkligt in- och utflöde som läromedlen visade i de uppgifter som inläraren 

förväntades utföra (tabell 6). Detta var i sig intressant då språkinlärningsprinciperna 

sammantaget betonade betydelsen av ett rikt och varierat in- och utflöde i 

språkinlärning. I den här delen utgjorde samtalsuppgifterna en svårighet. I ett samtal 

eller en diskussion utgör en deltagares utflöde alla andra deltagares inflöde. Metoden 

gav ingen hjälp i bedömningen av dessa läromedelsuppgifter och de har analyserats som 

att inflödet endast bestod av uppgiftsinstruktionen. Detta ställningstagande byggde på 

att det var omöjligt att veta vilken form inflödet skulle ta i en gruppuppgift. Läraren 

behöver alltså förhålla sig kritisk till resultatet på den här frågan. 

Till sist avslutades analysen och utvärderingen med att det totala poängresultatet 

summerades (avsnitt 4.5). Den skillnad mellan läromedlen som metoden visade på 

kunde härledas till att mer variation gav högre poängsumma. Värt att notera var att det 

helt webbaserade läromedlet Unis särskilde sig genom sin höga andel mekaniska drillar 

och sin brist på variation. Unis är utformat specifikt för distansstudier vilket delvis kan 

förklara bristen på variation. Det förklarar däremot inte den höga andelen mekaniska 



  

 

17 

drillar. Guilloteauxs metod (2013) kan här vara ett stöd för distansläraren att 

kompensera för de områden där ett läromedel inte motsvarar språkinlärningsprinciperna. 

En fördel med metoden är att man som språklärare får en konkret inblick i hur 

språkinlärningsprinciper kan överföras till klassrumspraktik. Att omsätta forskningsrön 

till didaktisk praktik är utmanande men en förutsättning för att praktiken ska bli 

framgångsrik (Ellis & Shintani, 2014). Det står också i samklang med styrdokumentens 

krav att all utbildning ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(Skolverket 2017b). Läromedel utgör naturligtvis bara en del av den formella 

språkinlärningen men Guilloteauxs metod (2013) differentierar mellan olika 

språkläromedel vad gäller de uppgifter som inläraren förväntas göra och läraren kan på 

så sätt få en uppfattning om olika läromedels språkinlärningspotential. Det är dock 

viktigt att läraren beaktar de begränsningar i metoden som påpekats ovan.   

Vad gäller tidsåtgången så är metoden i sin helhet knappast genomförbar i 

vardagen. Varje uppgift tog i genomsnitt fyra minuter att analysera och utvärdera. Det 

innebär att en analys och utvärdering av ett helt läromedel skulle ta flera timmar. 

Däremot kan man tänka sig att en studiedag skulle kunna ägnas åt en analys och 

utvärdering av språkläromedel. Alternativt skulle det kunna vara ett moment inom 

språklärarutbildningen. Metoden har potential att vara ett användbart redskap i 

språklärarens verktygslåda eftersom den på ett så tydligt sätt för in 

språkinlärningsprinciper i den vardagliga praktiken. 

Resultatet stödjer alltså båda hypoteserna. Metoden (Guilloteaux, 2013) är till 

hjälp för läraren i valet av språkläromedel avsedda för vuxna inlärare av svenska på sfi 

kurs D men den tar för mycket tid i anspråk för att anses praktiskt genomförbar i 

lärarens vardag.  

 

5.2 Vidare forskning 

Språkläromedel är en del av den formella sfi-undervisningen och det är därmed av 

intresse att undersöka dem. Guilloteauxs metod (2013) utgör ett användbart verktyg för 

läraren med vissa begränsningar. Det vore till exempel intressant att vidareutveckla 

metoden så att olika typer av läromedelsuppgifter viktas efter hur lång tid de kan tänkas 

ta i anspråk. Metoden analyserar och utvärderar  språkläromedelsuppgifter ur ett 

kontextoberoende perspektiv. Läromedel kan ses som ett erbjudande och hur de sedan 

används i undervisningen beror till stor del på läraren. Det vore intressant att relatera 

språkinlärningsprinciper till hur läromedel används i faktiska kontexter. En intressant 
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aspekt vore då att koppla läromedelsanvändningen till lärarens kunskap om 

andraspråksinlärning. En annan intressant aspekt vore att koppla 

läromedelsanvändningen till elevgrupper med olika utbildningsbakgrund.  

Det vore bra om den praktiknära forskningen kunde vara ett stöd vid 

utformandet av framtida läromedel. Mot bakgrund av den här studiens resultat vore det 

intressant att utforska den digitala teknikens möjligheter kopplade till distansstudier, 

språkinlärningsprinciper, lärarens kompetens och inlärarnas utbildningsbakgrunder. Det 

är särskilt angeläget med tanke på de uppdaterade styrdokumentens krav på mer flexibla 

undervisningsformer och ökad digitalisering inom sfi (Skolverket, 2017b).  

 

5.3 Slutord 

En verksam språklärare möter sina elever varje arbetsdag. Då ska allt falla på plats och 

styrdokumentens krav ska realiseras i didaktisk praktik. Elevernas förväntningar och 

förutsättningar ska samsas med praktiska begränsningar i form av lokaler, hjälpmedel, 

material och scheman. Lärarens lektionsplanering ska omsättas till elevernas 

kunskapsutveckling. En fördel med att använda Guilloteauxs metod (2013) är att läraren 

får ett par nya glasögon genom vilka språkdidaktiken kan ses med ny skärpa. Den lärare 

som bär dessa glasögon får svårt att oreflekterat säga Gör alla uppgifter i boken! 
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Bilaga 

Analysschema 

Översatt och delvis bearbetat från Guilloteaux (2013) 

I Vad ska inläraren göra? 
 Namn Definition Exempel på uppgift 

A Inlärarens roll i interaktionen 

1 Ta initiativ Inläraren förväntas uttrycka 
sig utan ett manus av något 
slag 

Fri diskussion 
Fritt skrivande 

2 Svara på initiativ Inläraren förväntas uttrycka 
sig med språk som är 
begränsat definierat 

Svara på läsförståelsefrågor 
Göra grammatikövningar 

3 Ingen roll Inläraren förväntas varken ta 
initiativ eller svara 

Lyssna till en förklaring 
Läsa en förklaring 

B Inlärarens fokus under uppgiften 

4 Språklig form Fokus på regler och mönster i 
språket 

Grammatikförklaringar 
Ordbildningsövningar 

5 Språklig betydelse Fokus på den betydelse som 
språket uttrycker 

Läsförståelsefrågor 
Hörförståelsefrågor 

6 Form och betydelse Fokus på samspelet mellan 
form och betydelse 

Fri diskussion 
Fritt skrivande 

C Inlärarens aktivitet under uppgiften 

7 Repetera identiskt Att exakt reproducera given 
språklig form 

Kjellin-metoden för uttal 
Kopiera skrivet språk 

8 Ersätta 
 

Inläraren ska repetera ett 
språkligt mönster men ersätta 
ett element med ett annat 
givet element. 

Luckmeningar med givna ord 
Svara på korta frågor med en 
mening enligt givet mönster 
Ordna givna ord till en mening 
enligt ett givet mönster 

9 Selektera Inläraren ska repetera ett 
språkligt mönster efter ett 
eget val 

Luckmeningar utan givna ord 
 

10 Transformera Inläraren ska använda ett 
givet språkligt mönster för att 
förändra givet språk.  

Ändra påståenden till frågor 
Ändra tempus  
Ändra numerus 

11 Utvidga Inläraren ska använda en 
språklig ram och inom den 
producera eget språkligt 
utflöde. 

Skriv klart en mening med 
egna ord enligt ett givet 
mönster 
 

12 Språkligt inflöde  Inläraren ska återskapa 
språkligt inflöde från minnet 

Återberätta en historia, film 
eller information 

13 Översätta L2 till L1 Inläraren ska översätta 
språkligt inflöde till sitt L1. 

Skapa egna gloslistor. 

14 Återskapa form Inläraren ska från minnet 
återskapa en schematisk bild 
av ett språkligt mönster. 

Göra ett schema över 
verbändelser eller 
substantivböjningar. 

15 Ordna information  Inläraren ska ordna given 
information. 

Återskapa en sönderklippt 
text. 
Läsa stycken och numrera i 
ordning. 

16 Avkoda med stöttning Inläraren ska avkoda 
betydelse och svara på frågor 

Läsförståelsefrågor där svaren 
är flervalsfrågor. 
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genom att välja givna svar. 

17 Avkoda utan stöttning Inläraren ska avkoda 
betydelse och självständigt 
svara på frågor. 

Läsförståelsefrågor med 
öppna svar. 

18 Analysera form Inläraren ska analysera 
språkligt inflöde för att hitta 
mönster 

Hitta mönster för ordbildning 
Identifiera långa och korta 
vokaler i skrift 

19 Explicit fraskunskap Inläraren ska ha explicit 
kunskap om ords/frasers 
betydelse. 

Para ihop ord och definitioner 
Lösa korsord 
Skriva egna definitioner av ord 
Hitta antonymer 

20 Bedöma utflöde Inläraren ska bedöma sin egen 
eller en annan elevs språkliga 
produktion med avseende på 
form och/eller innehåll. 

Med en mall bedöma egen 
eller annans text 

21 Uppmärksamma Inläraren ska uppmärksamt 
titta/lyssna/läsa men 
förväntas inte producera eget 
språkligt utflöde 

Lyssna till ett radioprogram 
Läsa en grammatikförklaring 
Titta på en film 

22 Uttrycka egen betydelse Inläraren ska självständigt 
använda L1 för att uttrycka 
betydelse och information.  

Fritt skrivande 
Fri diskussion 

II Med vem ska inläraren interagera? 
 

23 Lärare/inlärare Lärare och en enskild inlärare i 
närvaro av hela klassen 

Inlärare svarar på frågor i 
klassrummet 

24 Inlärare inför klassen En inlärare i närvaro av hela 
klassen 

Enskild presentation 

25 Inlärare med klassen  Alla inlärare på samma gång Uttalsövningar enligt Kjellin-
metoden 

26 Inlärare individuellt Inlärare ska arbeta på egen 
hand. 

Arbeta med enskilda övningar 
i en arbetsbok. 

27 Grupp inför klassen En grupp i närvaro av hela 
klassen. 

Spela upp en dialog. 

28 Grupper individuellt Alla grupper på samma gång. Grupparbeten 

III Med vilket språkligt innehåll ska inläraren arbeta? 
 

A FORM - inflöde 

29 Inte verbalt Bilder, diagram Fotografier att diskutera kring 
Karta att skriva om 

30 Skrivna ord/meningar Skrivna ord/fraser/meningar En ordlista 

31 Talade ord/meningar Talade ord/fraser/meningar Frågor för en drill 

32 Skriven diskurs Skriven text om mer än 50 ord 
och med suprasegmentella 
drag. 

En bok, en novell, ett brev 

33 Talad diskurs Talad text om mer än 50 ord 
och med suprasegmentella 
drag. 

En dialog på film 

B FORM - utflöde   

34 Inte verbalt Bilder, diagram Fotografier att diskutera kring 
Karta att skriva om 

35 Skrivna ord/meningar Skrivna ord/fraser/meningar Svar på en lucktext 

36 Talade ord/meningar Talade ord/fraser/meningar Svar på en drill 

37 Skriven diskurs Skriven text om mer än 50 ord 
och med suprasegmentella 

En insändare, ett brev 



  

 

VI 

drag. 

38 Talad diskurs Talad text om mer än 50 ord 
och med suprasegmentella 
drag. 

En diskussion 

A+B KÄLLA - inflöde  

39 Läromedel Språkligt material från 
läromedlet 

Texter och övningar i 
läroboken 

40 Lärare Språkligt material från läraren Läraren berättar om sig själv 

41 Inlärare Språkligt material från 
inläraren 

Inläraren berättar om sig själv 

42 Extern källa Språkligt material som är 
externt till klassrummet 

Tv-nyheter, 
biblioteksböcker 

A+B KARAKTÄR - inflöde 

43 Metaspråkliga/ språkliga 
enheter 

Språkliga mönster eller 
semantisk betydelse 

Grammatikgenomgång 
Ordkunskapsövningar 

44 Fakta Informerande eller 
faktabaserade texter 

Tidningsartikel 

45 Fiktion Skönlitterär diskurs Noveller, utdrag ur romaner, 
poesi 

46 Personlig Inlärarens egna tankar och 
erfarenheter 

Egna åsikter i en 
argumenterande diskurs 

47 Sångtext Ord som sjungs Sång 

 

 

 


