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Abstract 

Magnus Johansson: Vägar in i Arbete: en etnografisk studie om nyanländas språkinlärning 

(2018). Självständigt arbete, Svenska Va, 15 HP. Institutionen för humaniora, utbildnings- 

och samhällsvetenskap. 

An ethnographic study was conducted through film recordings and observations in an attempt 

to investigate the methods Vägar in i Arbete used when conducting exercises in second 

language acquisition. Vägar in i Arbete is a labor market policy program with the goal that the 

participants will improve their ability to speak Swedish, as well as attain a concise plan for 

their future financial prospects. The intent of the project was to facilitate learning by having 

the participants engage with the language in an informal, non-educational context. The study 

investigated the methods used at the project during exercises related to the participants’ 

second language acquisition, as well as how the participants’ progression was evaluated. The 

purpose of the study was to investigate to what extent the programs context could be 

perceived as informal. Furthermore, the validity of the assessment was investigated in an 

attempt to establish if the evaluation of the participants’ progression were accurate. In order to 

investigate the context, two methods for language acquisition were used as comparisons. 

Krashen’s Natural Approach was included to represent a more informal approach, and this 

was contrasted with the more formally structured Audiolingual method. These methods were 

then compared to the exercises at Vägar in i Arbete to determine to what extent the 

environment could be considered informal. The results indicate that the exercises closely 

resemble the construct of the exercises favored by the Audiolingual method. Certain aspects 

of the Natural Approach are greatly present in the daily activities. However, these aspects do 

not become explicitly apparent in the linguistic exercises. Furthermore, a significant 

discrepancy which puts the validity of the summative assessment in question was observed. 

Keywords: The Natural Approach, Audiolingual method, Second Language Acquisition, 

Vägar in i Arbete 
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1. Inledning  

Följande studie genomförs vid fem tillfällen i anknytning till projektet Vägar in i Arbete i 

Arboga Kommun, hädanefter benämnt som ViiA. ViiA är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt 

riktat mot nyanlända och mot långtidsarbetslösa, där målsättningen är att språklig kompetens 

är en nyckelkomponent för att de nyanlända skall integreras på bästa sätt, samt att erbjuda 

dem en inkluderande miljö där deras välmående och lärande står i fokus. Projektet riktar sig 

även mot långtidsarbetslösa som via projektet får möjlighet att dels bistå de nyanlända i sitt 

förvärvande av språket, och dels själva får möjlighet att i någon mån återsocialiseras in på 

arbetsmarknaden. 

Studiet av andraspråksinlärning är synnerligen omfattande och åtskilliga teorier har 

konstruerats om hur inlärningen bäst skall gå till. Enligt ViiA är en naturlig språkmiljö den 

optimala kontexten som de eftersträvar att uppnå. Denna studie utgår därför från att den miljö 

som Vägar in i Arbete strävar efter att arbeta inom bäst representeras av ”The Natural 

Approach” (Krashen, 1985). För att undersöka till vilken grad som ViiA kan sägas ha uppnått 

denna strävan kommer denna studie också innefatta en motpol mot ”The Natural Approach”, i 

den mening att en naturlig kontext innebär ett situerad och möjlighetsbaserat lärande med 

förhållandesvis få fasta strukturer. Denna motpol utgörs av den Audiolingvistiska metoden 

som är synnerligen uppstrukturerad. Denna motpol nyttjas enbart i det avseendet att det 

behövs ett alternativ utifall det visar sig att ViiA i hög grad ej uppnår den naturliga ansats som 

eftersträvas. Åtskilliga studier talar om fördelarna med att inlärningen sker i en gemenskap 

där deltagarna i någon mån hjälper och stärker varandras språkinlärning (t.ex. Kohn,  och 

Vajda, 1975; Shaver, 2012; Curran, 2003). Krashen och Terrell argumenterar för att 

språkinlärning med fördel bör bedrivas i en naturlig miljö (Krashen och Terrell, 1983; 

Krashen 1985). 

Det finns två aspekter som är universellt vedertagna som kriterier för att 

andraspråksinlärningen skall vara funktionell. För det första krävs det att deltagaren har ett 

tydligt syfte med att tillägna sig språket. Det vill säga, att deltagaren behöver motiveras av 

antingen externa eller interna faktorer för att språkinlärningen skall möjliggöras. Dörnyei, och 

Ushioda (2009) framför att det måste finns en framtidsvision av jaget, och att det är av yttersta 

vikt att språket ingår i denna framtidsvision för att eleven skall förvärva sig språket (s. 13–

15). För det andra kan inte inlärningen ske om deltagaren inte aktivt interagerar med språket, 

med vilket menas att deltagaren måste själv använda språket antingen på egen hand eller i 
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interaktion med andra talare. I det senare avseendet blir det en fråga om att deltagaren inte kan 

vara passiv om inlärningen skall äga rum (Kohn och Vajda, 1975, s.380; Taylor, 1975, s.392).   

Ålder har en tydlig påverkan på språkinlärningen. Åldern förhindrar inte att inlärningen äger 

rum men det spelar en avsevärd roll vid vilken ålder inlärningen påbörjas vid (Muñoz, 2011, 

s.114; Ellis, och Sagarra, 2010; Krashen och Selinger, 1975, s.174). Det finns indikationer 

som talar för att utformningen av aktiviteterna bör variera i både struktur och innehåll 

beroende på deltagarnas ålder (Krashen och Selinger 1975, s. 172–174). Detta är en viktig 

aspekt som bör beaktas för ViiA där samtliga deltagare är i vuxen ålder. Det finns i min 

mening ett intresse att undersöka huruvida ViiAs arbetssätt och målsättning lämpar sig för 

vuxna deltagare.  

Därutöver tillkommer frågan om hur inlärning skall utvärderas. Forskningen om bedömning 

har i huvudsak fokuserat på skrift. Enligt Skar (2013) föreligger ett antal hot mot validiteten 

vid skriftbedömning (Skar 2013, s. 189–194). Även om Skar fokuserar på skrivbedömning 

anser jag att det finns ett värde i att lyfta Skars tankar om validitet i och med att hoten som 

Skar nämner också är relevant för muntlig bedömning. För denna studie blir det relevant att 

dryfta hur validiteten ser ut vid utvärderingen hos ViiA.  

I samband med att det skett en avsevärd ökning av antalet nyanlända i Sverige på senare år 

har frågan om hur dessa individer skall integreras aktualiserats. Ett första steg till att dessa 

skall socialiseras in i den bredare gemenskapen är att de tillskansar sig språket.  

För att tillgodogöra sig språket erbjuder samhället idag framförallt tjänsten Svenska För 

Invandrare (SFI). SFI har tyvärr visat sig lämna en del att önska resultatmässigt. Inom SFI är 

det många deltagare som antingen hoppar av utbildningen i förtid eller inte uppfyller de 

kriterier som krävs för att uppnå ett godkänt resultat (Skolverket, 2014; Skolverket, 2017). 

Vad detta beror på är oklart, men vid ViiA är en av utgångspunkterna att deltagarna presterar 

bättre vid en mer informell kontext än den som SFI arbetar inom. En förhoppning med denna 

studie är att undersöka om en mindre formell skolkontext kan vara en gynnsam faktor för att 

stärka deltagarnas integration. 

Avslutningsvis, för att verifiera huruvida någon progression sker i språkinlärningen hos ViiA 

utför man vid projektet ett test när deltagarna påbörjar sin tid hos ViiA, och ytterligare ett test 

mot slutet av deltagarperioden. Målsättningen för språkinlärningen är främst pragmatiskt 

fokuserad. Syftet är att deltagarna skall utveckla en förmåga att kommunicera och göra sig 

förstådda snarare än att de skall lära sig språkets regler. Detta medför att det föreligger krav 
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på att det är möjligt att mäta den reella progressionen hos deltagaren. I studien undersöks 

därför detta mätverktygs validitet.  

1.1 Disposition 

I ett första skede presenteras studiens syfte och frågeställningar, samt vilken teoretisk 

infallsvinkel som antagits. Därefter följer en beskrivning i tre delar av projektet Vägar in i 

Arbete. Först projektet i sig självt, sedan deltagarna, och slutligen medarbetarna. Detta 

efterföljs av att studiens huvudsakliga teoretiska utgångspunkter presenteras. Efterföljande 

avsnitt behandlar studiens metoder för datainsamling, samt etiska ställningstaganden. Efter 

metod och teoretisk bakgrund följer analysen vilken delas i två delar. En del för projektets 

övningsstruktur, och en del för dess mätverktyg. Analysen leder in i en presentation av de 

slutsatser som analysen har lett fram till, vilka diskuteras mer utförligt i förhållande till 

studiens utgångspunkter och den teoretiska bakgrunden. Avslutningsvis presenteras 

rekommendationer på vidare studier riktade mot ViiA och projekt med liknande struktur och 

målsättning. 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Medarbetarna vid ViiA står inför vissa utmaningar som inte aktualiseras i en vanlig 

skolkontext. Dels är deltagarna vid projektet samtliga i vuxen ålder vilket medför att de har 

missat den kritiska perioden för språkinlärning (se t.ex.: Singleton, David 2001; Patkowski, 

Mark 1980). Dels är samtliga deltagare från en bakgrund som i samtliga fall får betraktas som 

brokig, vilket sannolikt har en negativ inverkan på deras affektiva filter. Därutöver tillkommer 

utmaningen med att flertalet av deltagarna har haft en relativt – med svenska mått mätt – 

begränsad undervisning även i sitt förstaspråk. Talförmågan finns givetvis, men många av 

deltagarna saknar kunskap om språkets formalia. Slutligen är deltagarnas språkkunskaper i 

svenska rudimentära när de påbörjar sitt deltagande i projektet. 

Eftersom projektet utgår från att språkinlärningen skall ske i en mindre officiell skolkontext 

blir Krashens hypoteser om den naturliga språkinlärningsmiljön aktuella att diskutera 

(Krashen och Terrell 1983; Krashen 1985). Studiens syfte är att genomlysa verksamheten för 

att undersöka hur nyanländas språkinlärning kan se ut i en mindre skolartad kontext. För att 

åstadkomma detta utgår jag från följande tre frågeställningar: 1) Överensstämmer projektets 

arbetssätt med Krashens teorier om naturlig inlärning, och om så är fallet, hur? 2) Hur kan 

arbetssättet struktureras upp för att, om så är önskvärt, i högre grad utgå från en naturlig 

kontext. 3) Hur utvärderas språkinlärningen, och vad är resultatet? 
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1.3 Projektet Vägar in i Arbete 

Vägar in i arbete är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt i Arboga kommun med start 2016. 

Syftet med ViiA är att stärka nyanländas språkinlärning för att hjälpa dem in i arbete. 

Målsättningen är att bidra till deltagarnas integration. Dels som ett komplement till SFI för att 

erbjuda deltagarna möjlighet att stärka sin språkinlärning, och dels genom att erbjuda 

deltagarna en miljö där de får möjlighet att interagera med infödda svenskar och varandra 

utan en synlig bedömningsstruktur på plats. 

Projektansvariga vid ViiA kommenterade vid studiens början att de framförallt eftersökte svar 

på hur de kan arbeta mer strukturerat utan att skapa en kontext som är för lik en traditionell 

skolmiljö, samt hur de bättre kan utvärdera verksamheten. Språkinlärningen sker i en kontext 

som inom projektet beskrivs som en informell, eller naturlig, miljö där deltagarna i huvudsak 

interagerar i grupp under diverse språkliga övningar och i informella samtal med medarbetare 

och varandra. De lokaler som nyttjas för projektet består av framförallt tre rum: ett 

konferensrum där deltagarna har större gruppmöten vilket även nyttjas som ett informellt 

klassrum, ett fikarum för aktiviteter i mindre grupp, samt ett litet aktivitetsrum som nyttjas för 

mindre gruppkonstellationer. Det förekommer dessutom en mer yrkesbunden aspekt där 

deltagarna har möjligheten att ägna sig åt diverse aktiviteter som bakning, eller textilarbete. 

Dessutom finns en mindre trädgård som nyttjas i pedagogiskt syfte. Jag redogör i analysen för 

hur dessa gruppaktiviteter tar form, och mitt fokus ligger på de mindre praktiskt orienterade 

miljöerna.  

1.3.1 Deltagarna 

Ungefär trettio deltagare med olika bakgrund ingår vid skrivtillfället i projektet. De placeras i 

projektet av arbetsförmedlingen under en period på mellan tre till sex månader. Majoriteten är 

bosatta i Arboga men några anländer utifrån. För tillfället består projektet framförallt av 

personer med arabiska som modersmål, men även ett par personer med tigreanska och farsi 

dari som modersmål deltar. Samtliga har befunnit sig i Sverige en kortare tid som varierar 

från ett par månader till ett fåtal år. Hur deltagarna medverkar i projektet skiljer sig på en 

individuell bas. Vissa deltar varje dag i olika utsträckning, andra enbart ett par dagar i veckan. 

Även tidpunkten för deltagande varierar. Oavsett hur det individuella deltagandet ser ut kan 

deltagarna delas in i huvudsakligen två grupper på vardera 15 personer med ett 

snittdeltagande i projektet på ungefär en sexmånadersperiod. 
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Deltagarnas språkkunskaper i svenska bör betraktas som i bästa fall rudimentär, och i värsta 

fall i effektiv mening obefintlig. Projektet fungerar som ett supplement till SFI-utbildningen. 

Flertalet av deltagarna har övergått till ViiA i och med att de ej presterat tillräckligt väl för att 

uppnå godkända resultat vid SFI. Tanken är att ViiA kan erbjuda dessa elever en mer naturlig 

miljö att förvärva sig språket i än den som erbjuds hos SFI. Projektet fyller samtidigt en roll 

som samhällsintegrerande projekt både för vissa av de språkstödjare som deltar som stöd för 

de nyanlända, och för de nyanlända som får ökade möjligheter att samtala med personer med 

svenskt ursprung. Projektet profilerar sig med att man har en tydlig anknytning till att 

deltagarna skall i största möjliga utsträckning interagera med arbetsmarknaden. Detta sker 

dels för att aktiviteternas innehåll individanpassas. Dels för att deltagarna har möjlighet att 

delta i diverse mer praktiskt orienterade arbetsprocesser. 

1.3.2 Medarbetarna 

Projektet överses av en etableringssamordnare från Arboga kommuns arbetsmarknadsenhet 

med huvudansvar för det administrativa arbetet, det pedagogiska arbetet, samt för 

interaktioner med externa resurser. Etableringssamordnaren ansvarar även för kontakten med 

arbetsförmedlingen genom vilken fyra långtidsarbetslösa från arbetsförmedlingen placeras vid 

projektet. Dessa individer agerar som språkstödjare vid projektet vilket innebär att de i många 

fall leder mindre gruppaktiviteter vid ViiA –dessa individer betraktas både som deltagare och 

medarbetare vid verksamheten. Dels ingår de som deltagare genom arbetsförmedlingen, och 

dels som medarbetare som arbetar gentemot de nyanlända deltagarna –. I och med att denna 

studie framförallt riktar sig mot att observera de nyanlända fokuserar jag på 

arbetsförmedlingens grupp enbart som resurs och betraktar dem således som medarbetare. 

Därutöver finns två placeringar för personer i arbetsträning. Två vägledare arbetar med att 

utforma och utföra projektets dagliga verksamhet, dessa vägledare har dessutom ansvaret för 

att deltagarna skall ha möjlighet att i sin vardag i projektet utveckla sin språkliga förmåga. 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Denna studie utgår från Krashens hypoteser om naturlig språkmiljö (Krashen 1985; Krashen 

och Terrell 1983). Krashens naturliga ansats är den teori som ligger närmast den metod ViiA 

menar sig nyttja. För att kontrastera den naturliga språkinlärningen presenteras också den 

audiolingvistiska metoden. Syftet med denna kontrast är framförallt att undersöka om det 

existerar någon diskrepans mellan hur arbetet vid ViiA genomförs och med den vision som 

ViiA förespråkar för språkinlärning. Trots att audiolingvistiken i stort är förlegad, används 
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den fortfarande i vissa avseenden (Richards, Jack C. och Rodgers, Theodore S. 2014, s. 61, 

74). Dess emfas på strukturer gör den till en naturlig motpol till the natural approach, vilket 

medför att den får fungera som kontrast för studien. 

ViiA som projekt står inför ett antal utmaningar. På grund av ViiAs pragmatiska 

förhållningssätt gentemot språkinlärning finns det skäl att lyfta aspekter som negativt kan 

påverka språkinlärningen i en kontext där språkets regler och struktur får stå tillbaka till 

förmån för funktionellt nyttjande av språket. Utöver språkinlärningsteorierna som ligger till 

grund för ViiAs arbetssätt återfinns faktorer som ålder, språkinlärningsmönster, språklig 

identitet, stolthet, samt motivation vilka alla blir högst relevanta att lyfta. I och med att 

projektet i någon mån behöver utvärderas för att säkerställa att någon progression sker 

behöver också bedömningskonceptet validitet behandlas. 

2.1 Tidigare forskning 

Inga tidigare studier har genomförts riktade specifikt mot Vägar in i Arbete, men det existerar 

studier om andraspråksinlärning i en snarlik kontext (t.ex. Chacón-Beltrán, Rubén 2018; 

Klein, Wolfgang 1990). 

Tidig andraspråksinlärning för vuxna tenderar att fokusera på att introducera eleven till 

strategier som är möjliga att använda sig av för att på egen hand möjliggöra att inlärning äger 

rum (Chacón-Beltrán 2018, s. 584). Därefter läggs vanligtvis stor vikt vid språkets vokabulär 

(ibid., s. 585). I studien presenterar Chacón-Beltrán 14 strategier för språkinlärning riktade 

specifikt mot att expandera elevens vokabulär (ibid., s. 585–586). Det bör noteras att Chacón-

Beltrán fokuserade på öppna onlinekurser, men det finns likheter med ViiAs arbetssätt. 

Studien utgick från fyra målsättningar: Att konstruera realistiska förväntningar på deltagarna, 

att erbjuda en anpassningsbar svårighetsgrad baserad på individuella förutsättningar, och att 

tillhandahålla aktiviteter i kursen som tillåter deltagarna att oproblematiskt interagera med 

varandra och med kursledaren, samt att skapa en lätt begriplig struktur som erbjuder 

möjligheten att investera och motivera sig själva i kursen (ibid., s. 584). Vokabulären mättes i 

början av en åtta-veckors kurs, och utvärderades med ett identiskt test i slutet på kursen. 

Under denna period utmättes en ungefärlig vokabulärökning på ca 35 % (ibid., s. 588). 

Utvärderingsmetoden är snarlik den som används vid ViiA, och den data som finns att tillgå 

gällande ViiAs mätningar indikerar att också resultaten redovisas i ett liknande format med 

fokus på en procentuell vokabulärökning. 
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En annan liknande studie undersökte hur tidig andraspråksinlärning tog sig uttryck i en 

kontext där vardaglig kommunikation låg i fokus, och där formella instruktioner saknades 

(Klein 1990). Kleins utgångspunkt var att inlärningen framförallt sker för att eleven använder 

sig av tre komponenter: 1) Den input som mottas genom att lyssna på yttranden runt omkring 

sig (ibid., s. 7). Yttranden förstås inte nödvändigtvis till fullo, men över tid fångas fragment 

av dessa yttranden upp via upprepad input i olika kontext. 2) en nedärvd språklig fallenhet 

(ibid.), där Klein hänvisar till Chomskys teorem om ”innateness”, samt 3) kunskap om det 

egna modersmålet (ibid., s. 8). Klein menar att dessa tre komponenter möjliggör för en elev 

utan någon kunskap överhuvudtaget om målspråket att påbörja sin språkinlärningsprocess. 

Klein presenterar ett exempel på hur processen kan se ut, men noterar att denna variant av 

inlärning till synes enbart resulterade i att enstaka ord hade lags till elevens språkliga 

repertoar (ibid.). Klein konstaterar att ”Somehow larger utterances have to be understood and 

produced” (ibid.). Resonemanget som Klein utgår från för att konstruera detta 

meningsskapande av längre yttranden grundar sig i åtta hypoteser om de strategier som 

eleverna potentiellt kan nyttja för att göra sig förstådda i ett tidigt skede (ibid., s. 10). Även 

om Klein resonerar om sannolikheten att vissa av dessa hypoteser ter sig mer realistiska än 

andra erbjuds inget distinkt svar gällande vilken som bör betraktas som mest sannolik. 

Samtidigt konstateras att en av dessa hypoteser har förekommit sedan 1930-talet: ”C3: Entity 

which speaker thinks is best known to the listener comes first. (Klein 1990, s. 10)”. Det vill 

säga, den del av ett språkligt yttrande som mest sannolikt är bekant för mottagaren är det som 

väljs ut att förmedlas först. Dock uppstår förhinder när en rudimentär kunskapsnivå har 

uppnåtts eftersom språkliga yttranden på en grundläggande nivå följer distinkta regler. Klein 

skriver vidare att det ramverk som eleven lär sig språket inom förändras ständigt eftersom 

eleven internaliserar en språklig regel eller ett ord som därefter vid något tillfälle behöver få 

sin innebörd reviderad. Denna revision sker på grund av att yttrandens innebörd kan variera 

beroende på exempelvis intonation, meningsuppbyggnad, kontext etc. Klein menar att det vid 

dessa situationer uppstår en konflikt som till synes låser fast – Klein nyttjar termen 

”kristalliserar” – språkinlärningen eftersom mönstret för yttrandet inte längre stämmer 

överens med de grundläggande regler som eleven har tagit till sig (ibid., s. 14). Denna 

skiftning är densamma som Lightbow, och Spada (2013) skriver om gällande ”developmental 

sequences”, eller språkinlärningssekvenser. 
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2.2 Språkinlärningssekvenser 

Lightbow, och Spada (2013) exemplifierar hur språklig progression för andraspråk ser ut med 

konceptet ”developmental sequences”. Utifrån antagandet att progressionen sker systematiskt 

blir det möjligt att identifiera vilken nivå eleven befinner sig på eftersom olika fenomen 

förekommer olika mycket i olika stadier av språkinlärningen. Med exemplet för 

frågeformuleringar (ibid., s. 49–50) visar de hur progressionen tenderar att se ut. 

Progressionen för frågeformulering pågår, enligt Lightbow och Spada (ibid.), i sex stadier. 

Samtidigt betonar de att ”It is perhaps better to think of a stage as being characterized by the 

emergence and increasing frequency of new forms rather than by the complete disappearance 

of earlier ones” (ibid., s. 56). Stadierna bör betraktas som delvis rörliga innehållsmässigt, men 

positionellt statiska i sin ordningsföljd. Initialt vid frågeformulering produceras frågorna i 

fåordig, fragmentarisk form (ibid.). För att sedan övergå till enklare frågor med transferensfel 

i meningsuppbyggnaderna(ibid.). Detta utvecklas därefter när eleven omstrukturerar meningar 

och frågesatsen placeras i början av meningen – i exemplet: Do/what/when eller liknande – 

(ibid.). Efter detta tredje steg börjar eleven nyttja hjälpverb och delvis anpassa ordföljden 

(ibid., s. 50), vilket efterföljs av att ordföljden ytterligare anpassas med hjälp av bland annat 

huvudverb (ibid.). I det sjätte stadiet har eleven skapat sig en tillräckligt god förståelse för att 

konstruera betydligt mer komplicerade frågesatser (ibid., s. 51).  

Med hjälp av utvecklingssekvenser är det möjligt att identifiera ungefär vilken nivå deltagarna 

vid ViiA befinner sig på. Detta bör ge en klarare bild av vad som kan förväntas av deltagarna, 

samt potentiellt ge en fingervisning om hur arbetet på bästa sätt bör utformas för fortsatt 

utveckling.  

En generell regel för språkinlärningen specifikt för vuxna är att dessa tenderar att motiveras 

av att göra det så lätt för sig som möjligt att lära sig språket (Taylor 1975, s. 395). Detta 

medför att eleven sannolikt väljer att förenkla målspråkets grammatik för att i samma process 

förenkla de övningar som genomförs (ibid.). Resultatet av detta är att eleven kommer att 

hänge sig åt översimplifieringar som leder till språkliga felaktigheter. Fel vid språkinlärningen 

bör dock betraktas som omöjliga att undvika och målsättningen för språklärare bör enligt 

Taylor vara att åtgärda dessa, snarare än att förhindra dem från att uppstå (ibid., s. 395). 

2.3 Andraspråksinlärning för vuxna 

Det finns skäl att anta att åldern spelar en väsentlig roll för språkinlärningen. Om åldern är en 

väsentlig faktor blir det synnerligen relevant för ViiA som arbetar uteslutande med individer 
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som är i vuxen ålder. Under förutsättning att åldern är av vikt blir det en direkt otjänst mot 

deltagarna att inte kommentera om detta i studien då det enligt all rim och reson behöver 

beaktas när både verksamheten och deltagarnas progression utvärderas. 

 Att det uppstår fel vid språkinlärningen är, som Taylor konstaterar, bara att förvänta sig men 

detta blir särskilt aktualiserat för individer som påbörjar inlärningen vid senare ålder i och 

med att dessa tenderar att inte uppnå samma färdighetsnivå som personer som börjar i yngre 

ålder (Patkowski 1980; Patkowski 2003; Singleton 2001; Ellis och Sagarra 2010; Munõz 

2011; Krashen och Seliger 1975). Enligt Lightbow och Spada har studier visat att ”older 

learners typically have a noticeable ’foreign accent’ in the spoken language” (2013, s. 94). 

Krashen och Seliger kommenterar att “a strong correlation was found between years of formal 

study of English and English proficiency, but only a weak relationship existed between the 

[…] years lived in an English-speaking country and proficiency in English “(Krashen, Jones, 

Zelinski and Usprich i Krashen och Seliger 1975, s. 173-174). Därutöver observerar 

Patkowski (1980) att det finns ett korrelat mellan potentiellt uppnådd förmåga, och ålder vid 

vilken språkinlärningen påbörjas. I sin studie av immigranters språkliga syntax fann 

Patkowski att immigranter som påbörjat sin språkinlärning före 15 års ålder uppnådde en 

högre färdighetsgrad än de som påbörjade inlärningen senare. Detta benämns som den kritiska 

perioden (Critical Period Hypothesis, alt. CPH).   

Johnson, och Newport (1989) konstaterar i sin studie att ”Test performance was linearly 

related to age of arrival up to puberty; after puberty, performance was low but highly variable 

and unrelated to age of arrival“(s. 60). Ellis och Sagarra (2010) kommenterar också CPH, men 

betonar samtidigt att deras studie visar hur språkregler inlärda i tidig ålder har en tendens att 

hämma informationsinsamlingen för att avkoda språkliga regler vid inlärningen av ett nytt 

språksystem (s. 573). Detta, noterar de, bör dock inte betraktas som ett argument för CPH, 

utan snarare som en alternativ förklaringsmodell. Ellis och Sagarra (2010) presenterar en 

förklaringsmodell som bygger på vuxnas svårigheter för andraspråksinlärning där kognitiva 

förhinder vid transferens mellan första- och andraspråk medför utmaningar vid 

meningsskapandet i målspråket (s. 554). Föreställningen om en kritisk språklig period är 

således inte helt okritiserad. Muñoz skriver i sin studie att ”in the long term and after similar 

amounts of input, starting age is not a predicator of language outcomes” (2011, s. 113). 

Förvisso pågår fortfarande diskussionen om validiteten med CPH men det finns ingenting 

som talar mot det faktum att ålder har en påverkan på språkinlärningen. Det är snarare 

omfattningen av ålders påverkan som är omdiskuterad. Det bör således vara rimligt att 
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språkinlärning som påbörjas i tidig ålder har en positiv effekt på slutresultatet och resultatet 

försämras progressivt för varje år som språkinlärningen skjuts upp. Det är som Johnson och 

Newport (1989) noterat inte en definitiv försämring och det är fullt möjligt för vuxna att 

uppnå en kompetensnivå som liknar den inhemska. Om inlärningen påbörjas i vuxen ålder 

kan det dock betraktas som regel att inlärningen i någon mån kommer att åtminstone 

försvåras. 

 En faktor som är något mindre uppmärksammad inom forskningen om språkinlärning 

relaterar till elevens etniska grupptillhörighet och språkliga identitet. En sådan studie 

genomfördes i Kanada av Norton Peirce (1995). I sin studie observerade hon att samtliga 

deltagare upplevde sig som obekväma när de hade i någon mån investerat sig själva i relation 

till den andre i diskussionen i antingen symbolisk eller finansiell mening (Norton Peirce 1995, 

s. 19). Motivationen att lära sig språket var hög hos samtliga deltagare (ibid.) men detta var 

inte tillräckligt för att etablera en språklig identitet med målspråket. Istället menar Peirce att 

det fanns sociala förväntningar som krävde av deltagarna att de skulle lära sig språket för att 

kunna interagera i den nya samhällskontexten (s. 21–22). Att en obalans mellan grupper kan 

ha en effekt på attityden till att lära sig ett språk noterar också Lightbow och Spada (2013). 

De konstaterar vidare att attityden till att lära sig språket kan variera beroende på om eleven 

tillhör en majoritetsgrupp som lär sig ett minoritetsspråk eller vice versa (s. 89). Den skiftning 

som deltagarna vid ViiA har genomgått: från att befinna sig i en kontext där de talar 

majoritetsspråket och saknar incitament att lära sig minoritetsspråken i området till att befinna 

sig i en minoritetsställning med direkta krav att lära sig majoritetsspråket bör medföra att 

inställningen till språket bör tas i beaktande. 

2.4 Motivation 

Med motivation utgår jag från att motivation är “a state of cognitive and emotional arousal, 

which leads to a conscious decision to act, and gives rise to a period of sustained intellectual 

or physical effort in order to attain a previously set goal (or goals)” (Williams och Burden 

2010, s. 120). Motivation, menar William och Burden, är beroende av interna – och således 

har ett värde för eleven själv – , eller externa faktorer – och således medför någon form av 

belöning för eleven om ett önskat resultat uppnås – (s. 121).  

Återgår jag tillfälligt till Taylors observation gällande att vuxna tenderar att välja minsta 

moståndets väg gällande sin språkinlärning (s. 395) menar jag att motivationen som ligger 

bakom det valet bör betraktas som extern i och med att det existerar en belöning i form av 
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minskad arbetsbörda. Orsaken till varför vuxna elever gör detta val är oklart, men enligt 

Dörnyei och Ushioda (2010) skulle en sådan företeelse kunna återfinnas i konceptet för ”the 

L2 self”. Enligt Dörnyei och Ushioda har eleven två framtidsvisioner av sig själv. En vision 

som representerar den självbild som enligt eleven upplevs som idealet (s. 13), och en annan 

som representerar de kunskaper och förmågor som eleven borde besitta enligt externa parter 

(ibid.). Det kan således vara fallet att många vuxna redan har en färdigkonstruerad självbild 

av vad sitt ”ideala jag” besitter för kunskaper, och att andraspråket inte nödvändigtvis passar 

in i deras vision av deras språkliga identitet. Det kan dock även vara en fråga om att det 

saknas en yttre bekräftande faktor som uppmuntrar eleverna till att känna stolthet över att ha 

genomfört handlingen. Eftersom agerandet uppfattas som undflyende upplevs det inte som en 

prestation där eleven har handlat medvetet och uppnått sitt mål (om målet inte var att undfly 

uppgiften) i ett manér som rättfärdigar en positiv respons (Aspelin 2010, s. 43). 

Till skillnad från fallet ovan kan motivation också uppstå av interna orsaker och motivationen 

kan i sig vara både positivt och negativt betingad. Motivationen kan oavsett om den är 

motiverad utifrån eller av inneboende värde antingen syfta till att styra bort individen från ett 

oönskat resultat, eller mot ett önskat resultat (Dörnyei och Ushioda, s. 12-13). Om det är av 

större vikt för eleven att undvika respons än att faktiskt genomföra uppgiften går det att 

konstatera att eleven sannolikt saknar en känsla av stolthet inför att lära sig målspråket. 

Alternativt, finns en självbild som är negativt orienterad gentemot språket trots att den egna 

prestationen är fullt acceptabel sedd utifrån. Om en individ har en stor språklig repertoar men 

i sammanhanget upplever sin progression som långsammare än önskvärd kan det medföra att 

inlärningen försämras ytterligare i och med att den upplevda progressionen blir ett hot mot 

elevens självbild (Williams och Burden, s. 35). 

2.4.1 Språklig identitet och motivation 

Individens identitet bör betraktas som dels manifesterad av individen, dels av sociala 

interaktioner. ”Människan som social varelse betraktar sig själv utifrån […] och i denna 

process ingår ett värderande moment.” skriver Aspelin (2010, s. 39). Tanken är att lära sig ett 

nytt språk inte enbart är en fråga om språkinlärning, utan också om ”an alteration in self-

image.” (Williams och Burden, 2010, s. 115). Williams och Burden menar att språk är en 

väsentlig del i en individs identitet (ibid., s. 115) och med ett nytt språk revideras individens 

självbild. Williams och Burden (2010) anmärker att individens identitet spelar en central roll i 

hur effektiv språkinlärningen kommer att vara. De konstaterar att ”significant learning will 

only take place when the subject matter is perceived to be of personal interest to the learner” 
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(2010, s. 35). Kombineras detta subjektiva värde med Dörnyei och Ushiodas ovannämnda 

koncept med det ideala jaget blir det en fråga främst huruvida individens självbild skapar och 

upprätthåller ett individuellt psykologiskt driv att lära sig språket, eller om den potentiella 

revisionen av självbilden avskräcker individen.  

Att motivation ändock är en betydande faktor för språkinlärning får betraktas som en 

fundamental utgångspunkt för denna studie bland annat på grund av relevansen av motivation 

hos Krashens hypotes gällande ”the affective filter” (Se avsnitt 2.6). Omfattande forskning 

har genomförts på området motivation, och åtskilliga studier (t.ex., Williams och Burden, 

2010; Dörnyei och Ushioda, 2010) har betonat vikten av motivation för framgångsrik 

andraspråksinlärning. En potentiellt motiverande faktor som dessutom kan stärka elevens 

föreställning om sin språkliga identitet, är att skapa en upplevelse av stolthet inför sin 

språkliga prestation. Aspelin, 2010, s. 43). Aspelin argumenterar för att skam och stolthet 

måste få komma till uttryck för att undervisningen skall vara produktiv (2010, s. 49). Min 

uppfattning är att Aspelin med argumentet angående skam och stolthet betraktar förekomsten 

av dessa som en indikation på att samtliga närvarande i situationen upplever en ömsesidig 

trygghet inför möjligheten att både lyckas och misslyckas. Oavsett vad resultatet slutligen blir 

sker kommunikationen i en sådan situation, som Aspelin skriver, öppet, direkt och respektfullt 

(Aspelin, 2010, s. 49).  

2.4.2 Ett konkret språkligt syfte som motivation 

Motivation för andraspråksinlärning tenderar att delas in i ett av två områden: Integral 

motivation, vilken syftar till att språkinlärningen sker för ett praktiskt eller nära åstundande 

syfte (Lightbow och Spada, 2013, s. 87; Williams och Burden, 2010, s. 116). Alternativt som 

integrativ motivation, med vilket menas att språkinlärningen sker för ”personal growth and 

cultural enrichment through contact with speakers of the other language” (Lightbow och 

Spada, 2013, s. 87; Williams och Burden, 2010, s. 116).  Lightbow och Spada betraktar det 

som självklart att om en elev ser ett integrativt eller integralt värde att lära sig språket, så är 

språkinlärningen mer sannolik att vara framgångsrik (ibid., s. 87). Oavsett vilket syfte som 

motiverar individen blir det mer greppbart när man har ett distinkt scenario att förhålla sig till 

som målsättning, och oavsett syfte kommer detta scenario i något avseende vara bundet till en 

social kontext. 
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2.5 Audiolingvistisk metod 

Den audiolingvistiska metoden utgår från idén att intensiv interaktion med målspråket bidrar 

till ökad språklig kompetens (ibid., s. 59). Språket betraktas inom audiolingvistiken som ett 

system av strukturellt besläktade beståndsdelar (Richards och Rodgers, 2014, s. 62). Språkets 

beståndsdelar betraktas som producerade i en regelbestämd ordningsföljd (ibid., s. 62). 

Yttranden betraktas som möjliga att utförligt beskriva utifrån samtliga beståndsdelar 

oberoende av kontext eller innehåll (ibid., s. 62–63). Språkets lingvistiska beståndsdelar kan 

liknas vid en pyramidal struktur där den underliggande nivån efterföljdes av nästa, Richards 

och Rodgers exemplifierar: ”phonemic systems led to morphemic systems, and these in turn 

led to the higher-level systems of phrases, clauses and sentences” (ibid., s. 63).   

Språkinlärning betraktas inom audiolingvistiken som ”a process of habit formation […] in 

which target language patterns were presented for memorization and learning through 

dialogue and drills” (Castagnaro 2006, s. 520). Enligt Brooks utgår audiolingvistiken från tre 

kortsiktiga mål, 1) “control of the structures of sound, form and order”, 2) “acquaintance with 

vocabulary items that bring content into these structures”, och 3) ”the significance these 

verbals symbols have for those who speak the language natively” (Brooks, 1964, i Richards 

och Rodgers, 2014, s. 65). Det långsiktiga målet är att uppnå en språklig kompetens som är på 

samma nivå som en infödd talare (ibid., s. 65). Tidig språkutveckling fokuserar framförallt på 

talet som mer specifikt relateras till korrekt uttal och grammatik, samt förmågan att aktivt och 

utan dröjsmål delta i talade interaktioner (ibid., s. 66). Grammatiken skall förvärvas implicit i 

och med att det saknas utrymme för att explicit behandla grammatiska regler i 

audiolingvistikens konstrukt (ibid., s.70). 

Audiolingvistiska övningar följer ett strikt schema där olika beståndsdelar av en tidigare 

introducerad och memorerad dialog var för sig bearbetas genom att repetera olika mönster 

(ibid., s. 67). Övningar inom audiolingvistiken syftar till att exponering av yttranden medför 

att eleven lär sig hur dessa yttranden är konstruerade. Vanligtvis innehåller övningar inom 

audiolingvistiken någon variation av följande övningsmoment. Eleven förväntas tillskansa sig 

de språkliga reglerna implicit i samband med övningar där diverse yttranden 1) repeteras, och 

där ord antingen 2) kongrueras eller 3) ersätts. Därutöver förväntas eleven att anpassa sina 

yttranden genom att antingen 4) justera ordföljden, 5) utveckla meningen med ytterligare 

information, 6) komplettera ett ofullständigt yttrande, 7) rekonstruera ett yttrande genom att 

ersätta bisatser med pronomen eller prepositioner, 8) rekonstruera ett yttrande genom att 

förändra meningen – exempelvis att konvertera den till aktiv/passiv sats, förändra dess 
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modalitet, lägga till eller ta bort negationer, och så vidare – 9) konstruera sammansatta 

meningar, eller 10) återskapa fullständiga meningar utifrån fundamental information som 

meningen skall innehålla. Eleven förväntas även visa en förmåga att utöver att förändra 

yttrandet också 11) rikta detta yttrande mot en specifik mottagare och 12) besvara mottagna 

yttranden utifrån specifika kriterier. (Richards och Rodgers, 2014, s. 67–69). I samtliga fall 

ovan finns det en distinkt grammatisk anknytning till övningarnas funktion, men någon 

uttalad förklaring av funktionen förekommer inte. 

Fördelen med att ta en audiolingvistisk ansats, konstaterar Williams och Burden (1997, i 

Richards och Rodgers, 2014, s. 74), är att ansatsen är väldigt behjälplig för den som 

undervisar. Det krävs relativt liten språklig kompetens hos den som undervisar, och formatet 

är tydligt strukturerat. Samtidigt krävs ingen större insats gällande planering. Det krävs heller 

ingen större anpassningsförmåga eftersom spontana interaktioner med eleverna undviks i och 

med att de uppmanas att inte ta initiativet till att interagera på målspråket (Richards och 

Rodgers, 2014, s. 70). 

2.6 Krashen – The Natural Approach 

Medvetenhet om språkets formalia och struktur har ett begränsat värde skriver Krashen och 

Terrell (1983, s. 18). Språkreglerna nyttjas framförallt som riktlinjer för språklig korrigering 

(ibid., s. 18). Krashen och Terrell menar att anledningen därav återfinns i, för det första, att 

”the second language user has to have time to inspect the uttrance before its spoken” (Krashen 

och Terrell, 1983, s. 18–19). För det andra att “the speaker has to be consciously concerned 

about correctness.” (ibid., s. 19). För det tredje att “he has to know the rule.” (ibid., s. 19).   

En av de utmaningar som nybörjare i ett språk tenderar att exponeras för inträffar när eleven 

blir för självmedveten om de misstag som inträffar under den språkliga produktionens 

inledande skede. Detta medför att eleven aktivt beaktar de språkregler som de är medvetna om 

existerar. Resultatet av detta är enligt Krashen och Terrell ”hesitancy and subsequent 

difficulty in participating in conversation” (1983, s. 19). I korthet kan detta summeras som att 

elever i mindre formella situationer inte har möjligheten att i förväg utvärdera och revidera 

sina yttranden. Detta gör värdet av formalia mindre påtagligt för den språkliga produktionen. I 

mer formella sammanhang, eller i sammanhang där kommunikationen är indirekt, har 

formalia ett mer påtagligt värde (Krashen och Terrell, 1983, s. 17f). 

I The Natural Approach (1983) presenterar Krashen och Terrell en överblick över de fyra 

principer som ligger till grund för hypotesen med en ”naturlig” ansats för språkinlärning. De 
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menar att förmågan att producera tal och skrift föregås av förståelsen av input från andra 

individer (s. 20). Detta medför att för Krashen och Terrell blir förståelsen det fundament 

språkinlärningen bygger på: ”the starting point in language instruction is to help acquirers 

understand what is being said to them” (1983, s. 20). För att åstadkomma förståelse krävs det 

att “(1) the instructor always uses the target language, (2) the focus of the communication will 

be on a topic of interest for the student, (3) the instructor will strive at all times to help the 

student understand“ (Krashen och Terrell, 1983, s. 20). Dessutom måste den språkliga 

produktionen tillåtas att ske stegvis. Krashen och Terrell delar in denna progression i sex steg: 

1) icke-verbal kommunikation, 2) enstaka ord, 3) kombinationer av två eller tre ord, 4) fraser, 

5) fullständiga meningar, samt 6) vilken de benämner ”more complex discourse” (ibid., s. 20). 

De betonar att det i relation till denna progression finns två grundläggande förutsättningar för 

den naturliga ansatsen: 

“… in the Natural Approach the students are not forced to speak before they are ready. 

In addition, speech errors which do not interfere with communication are not corrected; 

while the correction of errors may help learning, acquired competence comes from 

comprehension” (Krashen och Terrell, 1983, s. 20). 

Lightbow och Spada (2013) är till synes inne på samma tankar när de betonar att:” conditions 

of stress or complexity in a communicative interaction can cause the learner to slip back to an 

earlier stage” (s. 56). Om interaktionen uppfattas som för komplex är eleven sannolikt inte 

redo att producera tal och således kan detta resultera i att elevens prestationsförmåga i 

sammanhanget försämras. 

Därutöver är kursmålens emfas inte på grammatik utan på innehåll. Detta resulterar i att det är 

kommunikationen som värderas högst. Krashen och Terrell hävdar att denna emfas medför att 

eleven kommer att förvärva sig grammatiska regler, om än implicit (1983, s. 20-21). 

Avslutningsvis förutsätts att “the activites done in the classroom aimed at acquisition must 

foster a lowering of the affective filter of the students” (ibid., s. 21). Ett “affektivt filter” 

innebär att elevens känslomässiga tillstånd behöver vara i ett sådant stadium att eleven är 

receptiv inför tanken att förvärva språket. Detta medför att miljön behöver minska elevens 

aversion mot språkinlärningen. Enligt Krashen och Terrell kännetecknas en sådan miljö av 

”topics which are interesting and relevant to the students” (ibid., s. 21), och att de uppmuntras 

uttrycka sina ”ideas, opinions, desires, emotions, and feelings” (ibid., s. 21). De menar att en 

sådan miljö är en absolut förutsättning för effektiv språkinlärning (ibid., s. 21). 
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Ovanstående fyra principer får betraktas som den teoretiska modellens utgångspunkter. Vilka 

resulterar i Krashens fem hypoteser som själva teoremet består utav.  

2.6.1 Krashens fem hypoteser  

Krashen utgår från fem hypoteser om språkinlärning: 1) The Acquisition – Learning 

hypothesis, 2) The Natural Order hypothesis, 3) The Monitor Hypothesis, 4) The Input 

Hypothesis, samt 5) The Affective Filter Hypothesis. I skarp kontrast mot Krashen återfinns 

den audiolingvistiska metoden vilken istället ”drills students in the use of grammatical 

sentence patterns” (Anggraeni, 2007 i Tehrani, Barati, och Youhanaee, 2013, s. 969)”. 

”The Acquisition – Learning hypothesis” innebär att det finns två sätt för vuxna att förvärva 

ett andraspråk (1983, s. 26; 1985, s. 1). ”Acquisition”, som åsyftar att språket förvärvas 

genom äkta kommunikation (1983, s. 26) och är identisk med hur barn lär sig sitt förstaspråk 

(1985, s. 1). Detta, menar Krashen och Terrell är en omedveten process, som dessutom är ” 

the ’natural’ way to develop linguistic ability ” (1983, s. 26). “Learning” är istället en 

medveten process där slutresultatet medför större kunskap om språkets formalia (Krashen, 

1985, s. 1), emedan acquisition snarare skapar en “känsla” för vad som är språkligt korrekt 

(Krashen och Terrell, 1983, s. 26). I korthet kan skillnaderna betraktas utifrån implicitet och 

explicitet, där den ena – learning - synliggör språkets formalia, och den andra – acquisition - 

prioriterar funktionell kommunikation.  

Krashen och Terrell vänder sig alltså från en mer absolut tolkning av CPH. De skriver att ”the 

ability to ’pick up ’ languages does not disappear at puberty” (ibid., s. 26). De betonar 

samtidigt att detta inte betyder att de med hypotesen menar att språkinlärningen för vuxna inte 

försvåras (ibid., s. 26). De skriver vidare att stöd för felkorrigering som positiv faktor för 

språkinlärning saknas om undervisningen sker i en naturlig kontext med acquisition som 

målsättning och korrigeringen är relaterad till språkliga regler snarare än innehåll (ibid., s. 26–

27). 

Med ”The Natural Order Hypothesis” menas att ingen elev lär sig ett språks grammatiska 

regler i exakt samma ordningsföljd, men att det finns en distinkt ordning som dessa tenderar 

att förvärvas i (Krashen och Terrell, 1983, s. 28–30; Krashen, 1985, s. 1). Krashen och Terrell 

påpekar att även om det finns individuella skillnader så är också dessa till viss mån reglerade 

av denna “naturliga ordningsföljd”:  

” … we would not be surprised to see one child acquire –ing a bit before the plural 

marker […] But we would be very surprised to see a child acquire a third person 
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singular or possessive morpheme before –ing or plural.” (Krashen och Terrell, 1983, s. 

28) 

Denna regel skiljer sig något för vuxna, men tenderar att observeras när undervisningens 

fokus är av kommunikativ karaktär. 

”The Monitor Hypothesis”, utgår från att tre tidigare nämnda punkter (Se avsnitt: 2.6) är 

uppfyllda för att eleven skall kunna reglera och utveckla sitt språkbruk (Krashen och Terrell, 

1983, s. 30). Hypotesen innebär att språklig produktion sker initialt omedvetet, och att den 

språkliga medvetenheten aktualiseras i ett senare skede. Denna språkliga produktion inleds 

dock inte vid ett eventuellt yttrande. Möjligheten att göra revideringar av produktionen 

förekommer både före och efter yttrandet är gjort (ibid., s. 30). Tack vare att den språkliga 

produktionen är initialt omedveten, menar Krashen och Terrell att ”conscious learning has an 

extremely limited function in adult second language performance”(ibid., s. 30). De menar att 

denna medvetenhet enbart syftar till att eleven kontrollerar och justerar sin språkliga 

produktion. (ibid., s. 30; Krashen, 1985, s. 1–2). 

”The input hypothesis”, bör betraktas som snarlik Vygotskijs proximala utvecklingszon. 

Hypotesen förutsätter att det krävs att eleven förstår den input som erhålls för att språket skall 

förvärvas (Krashen, 1985, s. 2), och att denna input är snäppet över dennes nuvarande nivå. 

Om elevens kunskapsnivå preciseras som ”n”, bör undervisningen ske på en nivå som är 

”n+1”. Det vill säga: undervisningen bör ligga på en nivå ovanför den nivå som eleven 

befinner sig på för tillfället (Krashen och Terrell, 1983, s. 32–35). Det är, menar Krashen och 

Terrell, rimligt att inte betrakta det som en singulär skala. Eleven befinner sig på flera 

kunskapsnivåer samtidigt, och har således en oerhörd mängd potentiella inlärningsmöjligheter 

– det vill säga flera olika ”n+1” – där inlärningen kan äga rum. Hypotesen preciserar dock att 

inlärningsmöjligheten antingen är fokuserad på ett specifikt område – ”finely tuned” (Krashen 

och Terrell, 1983, s. 33) – där man preciserar den förväntade inlärningen till ett specifikt 

språkligt fenomen. Alternativt mer generell input – ”roughly tuned” (ibid., s. 33) – som 

snarare har målsättningen att en majoritet av den input eleven mottar skall bli förstådd. 

Oavsett vilken målsättningen är, menar Krashen att den fundamentala miljövariabeln för att 

inlärning skall möjliggöras är specifikt input (1983, s. s. 2). 

 En av grundförutsättningarna för att möjliggöra för eleven att förvärva sig språket är en lugn 

miljö (1983, s. 21). Detta leder till ”the affective filter hypothesis”. Med “the affective filter” 

menar Krashen och Terrell att det finns emotionella förutsättningar för att inlärningen skall 

äga rum. Krashen beskriver det som ett mentalt block som förhindrar inlärningen (Krashen, 
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1985, s. 3). Positiva emotionella förutsättningar hos eleven korrelerar med framgångsrik 

förvärvning av ett andraspråk (Krashen och Terrell, 1983, s. 38). De konstaterar att elever 

med ”certain types of motivation, usually, but not always ‘integrative’” (ibid., s. 38), som 

besitter god självkänsla (ibid., s. 38), och som befinner sig i en lugn och trygg miljö (ibid., s. 

38) har högst potential att förvärva målspråket. Även VanPatten och Williams (2007) 

konstaterar att:” Learners in a stressful environment where they are forced to produce 

language before they are ready will have a high affective filter, and the processing of input 

will be blocked” (i Tehrani, Barati och Youhanaee 2013, s. 970). Att en stressfylld miljö har 

en påverkan på elevers output observeras av Lightbow och Spada (2013, s. 56), samt av 

Berendt och Koski (1999) vilka noterade att elever som befann sig i en provsituation 

presterade bättre när miljön testet genomfördes i var mindre påfrestande. De noterar dessutom 

att elevernas upplevelse av sina resultat var ett potentiellt förhinder (s. 45–47).  

2.7 Bedömning och validitet 

En stressfull miljö som deltagarna vid ViiA kommer att befinna sig inom vid någon situation 

är mättillfällen, och det är av avsevärd vikt att det mätinstrument som nyttjas är tillräckligt 

pålitligt för att visa att projektet utför vad det säger sig göra (Skar, 2013, s. 34). Framförallt 

för att visa att det har en effekt på projektdeltagarnas språkliga förmåga (ibid., s. 34). Enligt 

Skar är det ”ett väletablerat empiriskt faktum att uppgiftsformat inverkar på elevperformans” 

(ibid., s. 33). Skar betonar dock att det inte är direkt möjligt att mäta en elevs reella 

kompetensnivå med ett test (ibid.). Bedömningen, menar Skar, mäter elevens performans vid 

ett specifikt mättillfälle och att det man mäter är ”hur väl man kan genomföra en given 

uppgift” (ibid.) snarare än generell förmåga. Dock behövs bedömningen i och med att den i 

slutändan skall utgöra evidens för att det sker någon form av utveckling. 

2.7.1 Bedömning 

Skar presenterar tre typer av bedömning: inherent, diskursiv och dokumentarisk bedömning 

(ibid., s. 34). Inherent bedömning specificeras som en kontinuerlig bedömning där respons 

indikerar hur en handling eller ett yttrande har mottagits, och huruvida justeringar eller 

förklaringar av yttrandet behöver göras (ibid., s.34). Diskursiv bedömning relaterar istället till 

den process varigenom ett beslut om bedömning tas. Skar exemplifierar detta med en ”grupp 

kollegor som utvärderar var någonstans i förhållande till målet man befinner sig” (ibid., s. 34). 

Den dokumentariska bedömningen syftar till att dokumentera och jämföra resultat (ibid., s. 

34). Min uppfattning är att för denna studie aktualiseras den inherenta bedömningen 

framförallt i övningstillfället och den diskursiva i indirekt anslutning, medan den 
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dokumentariska äger rum vid deltagarens inträde, samt utträde ur projektet. Den 

dokumentariska bedömningen nyttjas vid ViiA som både diagnostiskt verktyg via mätningen 

vid deltagarens inträde i projektet, och summativt verktyg för att utvärdera differensen mellan 

deltagarens kunnande vid inträde och utträde ur projektet. 

För att verifiera att denna differens hos deltagarens kunnande existerar krävs det att 

mätinstrumentet som nyttjas upprätthåller en viss grad av validitet, och att denna validitet 

upprätthålls vid repeterade mättillfällen.  

2.7.2 Validitet 

Validitetsbegreppet är inte helt oomtvistat. Enligt Skar råder dock ”relativ konsensus kring 

vad som skall valideras” (ibid., s.36). Äldre definitioner konstaterar att ett test har god 

validitet när det ämnar att ”mäta det som avses” (Henriksson, 2010, i Skar, 2013, s. 36). 

Senare definitioner positionerar validiteten inte hos testet i sig självt utan hos tolkningen av de 

svar som erhölls (Skar, s. 36–37). I korthet kan validitet idag betraktas som att den återfinns i 

betraktarens ögon, snarare än i provets konstrukt. Liknande idéer presenterar Tim McNamara 

och Carsten Roever när de drar slutsatsen att ”validity is not a mathematical property like 

discrimination or reliability, but a matter of judgement” (MacNamara och Roever, 2006, s. 

10). Enligt både Cronbachs, och Meehls, perspektiv på validitet i detta avseende blir validitet 

ett konceptuellt svårhanterligt begrepp eftersom: ”there is no such thing as ”a valid test”, only 

more or less defensible interpretations” (1955, s. 297 i McNamara och Roever, 2006, s. 10). 

Om utgångspunkten för bedömningen grundas i detta perspektiv blir validitet således enbart 

en fråga om huruvida den tolkning som presenteras av resultatet är försvarbar eller ej.  

Vad som konstitueras som försvarbart blir en fråga om värderingar i en social kontext 

(McNamara och Roever, s. 11). Messick (1989) expanderar sedermera detta koncept och 

lägger till att det är ett ömsesidigt förhållande där värderingarna som ligger till grund för 

utvärderingen av eventuellt test också har en påverkan på den utbildnings- och 

samhällskontext som testet genomförs inom (i McNamara och Roever, 2006, s. 12–13; 

Messick, 1995, s. 745). För att utröna vad som räknas som relevant i relation till ett eventuellt 

test nyttjas konstruktvaliditet, vilket enligt Messick är ”the evidential basis for score 

interpretation” (Messick, 1995, s. 743). Denna evidensbas förstärks sedan av att samma test 

upprätthåller liknande korrelat över tid och mellan grupper (ibid., s. 743, s. 745). Utöver dessa 

kriterier menar Messick att innehållet i testet behöver vara av adekvat relevans, vara en 

korrekt representation av det inlärda innehållet, och vara av godtagbar teknisk kvalitet (ibid., 
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s. 745). Dessutom behöver det finnas evidens i förhållande till de tänkta kunskapskriterier 

som testet förväntas mäta (ibid., s. 745). 

2.8 Teoretiska slutsatser 

De teoretiska utgångspunkterna visar att det överlag finns en samstämmighet gällande 

fenomen inom språkinlärningen. I de fall invändningar lyfts fram härrör dessa framförallt 

vilket fenomen som bör prioriteras, eller vilken omfattning en specifik implikation har, 

snarare än huruvida implikationen existerar. Det finns exempelvis tydliga belägg för att anta 

att språkinlärning tenderar att ske i en specifik ordning, men att denna ordning inte är absolut 

(Se avsnitt: 2.2 & 2.6.1). Att exempelvis ålder är en faktor finns det uppenbart stöd för, men 

invändningar finns gällande omfattningen av potentiella implikationer som ålder har när 

språkinlärningen påbörjas i vuxen ålder (Se avsnitt: 2.3). En signifikant diskrepans finns 

mellan audiolingvistiken och den naturliga ansatsen. Audiolingvistiken anser att tidig språklig 

produktion är fundamental för att språkinlärning skall äga rum (Se avsnitt 2.5). Krashens 

naturliga ansats vänder sig mot detta och hävdar att det snarare är extern input i kombination 

med att språklig produktion inte sker före eleven är redo att producera som är fundamentet (Se 

avsnitt: 2.6 & 2.6.1). Ytterligare en diskrepans värd att notera är den som relaterar validitet. 

Validitetsbegreppet i sig självt ifrågasätts ej, snarare är det i vilket steg av mätprocessen som 

validiteten aktualiseras som är omdiskuterat (Se avsnitt: 2.7.2).  

3. Metod 

Datainsamlingen för studien äger rum under tidsperioden 28/11/2018 till 13/12/2018, genom 

en kombination av deltagande observationer och filminspelning. Metodvalet utgick från 

studiens huvudsakliga syfte att analysera ViiAs arbetssätt utifrån Krashens teorier om 

språkinlärning. Krashens teorier, samt ViiAs arbetssätt, förutsätter båda en naturlig kontext 

och detta medför att studien bör betraktas som en etnografisk studie eftersom studien försöker 

presentera ”A portrayal and explanation of social groups and situations in their real life 

contexts” (Cohen, Manion, och Morrison, 2018, s. 292). För studiens syfte avser detta den 

miljö som språkinlärningen äger rum inom. Detta medförde att det behövde finnas 

förutsättningar att göra analyser utifrån de arbetssätt som ViiA nyttjar i sitt dagliga arbete. 

ViiA arbetar dock uteslutande med språkinlärning vokalt, och det finns inget skriftligt 

underlag att tillgå som är producerat av deltagarna själva. Lägg därtill Krashens teorier som 

syftar till att språkinlärning sker i en naturlig, autentisk miljö, och att ViiA anser sig själva 

arbeta utifrån en naturlig språkkontext och bilden av vilka metoder som var rimliga alternativ 
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framträdde tydligt. Ovanstående två faktorer medförde att det rimligaste beslutet vore att i 

någon mån dokumentera ViiAs arbetssätt på ett sådant vis att yttranden som deltagarna gör 

under inlärningsprocessen i denna språkkontext tas i beaktande. Metoden behövde därför 

kunna uppfylla ett grundläggande kriterium om att i realtid dokumentera de förutsättningar, 

och de övningar, som deltagarna har för att tillägna sig språket. 

De alternativ som ansågs uppfylla ovanstående kriterium, och som därför lades fram som 

förslag var följande: ljudinspelning, filminspelning, alternativt observationer. Studiens fokus 

på talat språk gör att ljudinspelning lämpar sig väl för, som Rebecca Hughes skriver, 

”capturing and examining authentic speech data and capturing and examining elicited or non-

authentic speech data” (Hughes 2015, s. 285). Deltagarnas språkliga nivå låg dock på en 

sådan rudimentär nivå att även potentiella icke-verbala yttranden behövde dokumenteras. 

Därför ansågs ljudinspelning lämna en del att önska i relation till de andra två alternativen. 

Det bör noteras att enligt Elvstrand, Högberg och Nordvall förväntas det av etnografiska 

studier att dessa innehåller fler än enbart en datakomponent (2017, s.219). Detta medförde att 

studien behövde innehålla åtminstone två datainsamlingsmetoder. Resultatet blev att jag 

genomförde studien med en kombination av observationer och filminspelningar. I den mån 

skriftligt material fanns att tillgå nyttjades även detta, dock uteslutande i relation till frågan 

om hur verksamheten utvärderades. En kopia av materialet som ligger till grund för 

utvärderingstillfället (Bilaga 1) analyserades med utgångspunkt i konceptet validitet som 

definierat av Messick (1995). 

Av 15 deltagare vid ViiA under den tilltänkta perioden, deltog sju i studien. I och med att 

studien ämnade att undersöka inlärningsmiljön i komparation med Krashens teorier om att 

språkinlärning bör ske i en ”naturlig miljö”, utgick jag från att ”naturlig miljö” åsyftar en 

miljö där inlärningen sker i en kontext som liknar den miljö som målspråket ämnas att 

användas inom. Utgångspunkten för huruvida en specifik övning kunde betraktas som 

”naturlig” eller ej, mättes i relation till kriterium för hur övningar skall genomföras enligt 

Krashens naturliga ansats, samt enligt audiolingvistiska metoden. 

3.1 Etiska ställningstaganden 

Två potentiellt etiska problem behövde tas i beaktande. För det första, hur införskaffas på ett 

korrekt sätt skriftliga samtycken från en grupp individer som i samtliga fall saknar kunskapen 

som krävs för att förstå vad de skriver under? För det andra, på grund av att ViiA har en stor 

variation i genomströmningen av deltagare från dag till dag, och att dess gruppstruktur 
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varierar mellan olika tider på dygnet. Hur säkerställs att individer som ej har fått information 

om studien inte ofrivilligt blir objekt för studien? 

För att försöka minska effekten som det andra problemet kunde leda till togs beslutet om att 

studien framförallt skulle undersöka enbart den deltagargrupp som hade lägst 

genomströmning. Resultatet av detta beslut var dels att det potentiella urvalet minskades. Från 

30 potentiella deltagare återstod nu ungefär 15st, varav ungefär hälften kunde dokumenteras 

med någon kontinuitet. Urvalet för studien bör således betraktas som ett bekvämlighetsurval 

med syfte att eliminera potentiella problem och motsättningar som kan uppstå i samband med 

datainsamlingen. 

Därefter återstod problemet om hur samtycken i skrift skulle införskaffas. Språkbristerna 

utgjorde förvisso ett hinder, men detta åtgärdades delvis genom att potentiella deltagare i 

studien fick informationen på sitt modersmål via tolk. Tolkningstillfället ägde rum vid tre 

separata tillfällen för att bättre möjliggöra för ytterligare information om deltagarna skulle 

efterfråga detta. I de fall personerna själv inte kunde lämna ett skriftligt samtycke tog de hjälp 

av en nära anhörig för att producera en underskrift i samförstånd med en närvarande tolk som 

verifierade att de förstod vad som undertecknades.  

Slutligen, att observationerna var deltagande har sannolikt i någon mån haft en inverkan på de 

resultat som konstateras i analysen. I de exempel som presenteras i analysen är jag dock ej en 

aktiv deltagare i någon av övningarna utöver helgruppsexemplet (se avsnitt 4.1.2). 

4. Analys 

Många faktorer kan som synes spela en roll på en deltagares motivation att förvärva sig 

språket, och att i korta ordalag precisera en strategi som lämpar sig för samtliga deltagare är 

inget som låter sig göras lättgiltigt. En bra början bör dock vara att, i den mån det är möjligt, 

individuellt anpassa de argument som läggs fram varför språkinlärningen är av intresse för 

den enskilde individen. Deltagarna har sannolikt en föreställning om en ideal bild av sig själv, 

och det är inte säkert att den språkliga komponenten som ingår i denna identitet nödvändigtvis 

inkluderar det svenska språket. I extrema fall kan det t.o.m. finnas en aversion mot att lära sig 

språket i och med att det potentiellt hotar den egna språkliga identiteten.  

Det föreligger i min mening skäl att därför lyfta kritik mot en vanligt förekommande 

argumentation gällande varför språket bör förvärvas av nyanlända. Denna argumentation 

preciseras också i ett av ViiAs dokument som åsyftar att ViiAs målsättning dels är att 
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deltagarna vid utträdet ur projektet förväntas ha en plan för sin framtida försörjning. Vilket 

generellt bör betraktas som att incitamentet är att socialiseras in på den svenska 

arbetsmarknaden, men också in i samhället i stort. Dels att stärka sitt talade svenska språk. 

Detta är säkerligen ett sunt argument överlag, men det gäller inte nödvändigtvis generellt för 

deltagarna vid ViiA som i många fall närmar sig slutskedet av en aktiv arbetskarriär. Ett färre 

antal av deltagarna noterade under studien själva detta och kommenterade att de inte främst 

deltog i ViiA med syfte att få en anställning. Det finns som jag observerade, en diskrepans 

mellan en aspekt av projektets uttalade syfte, och deltagarnas upplevda syfte med projektet. 

Min uppfattning är att dessa deltagare inte betraktade incitamentet att erhålla en potentiell 

anställning som tillräckligt starkt för att främja språkinlärningen eftersom det inte fanns ett 

personligt intresse i det resultat som förespråkades (Dörnyei och Ushioda, 2010, s. 35). Dock 

uttryckte de en önskan att av mer personliga skäl förvärva sig språket. Det fanns variationer i 

de skäl som noterades men överlag relaterades skälen till en intern motivator där deltagarnas 

vilja att överbrygga språkliga problem som uppstod i kommunikation antingen med 

närstående, eller med tjänstemän där kommunikationen handlade om närstånde. 

Många av deltagarna upplever att det finns en trygghet att hos ViiA utforska språket i en mer 

funktionell kontext än de erbjuds vid SFI. Specifikt trygghetsfaktorn är en process som 

medarbetarna vid ViiA säger sig arbeta mycket med, och vid åtskilliga situationer 

kommenterar deltagarna att de upplever kontexten som ”familjär” och ”lugn”. Arbetet med att 

skapa en trygg kontext bör betraktas som en basal nödvändighet för samtliga som hävdar sig 

arbeta utifrån Krashens teorier. Genom att skapa en trygg miljö där deltagarna också får 

möjlighet att uttrycka känslor som skam och stolthet etableras en miljö där ömsesidig stolthet 

sannolikt råder, och där deltagarnas affektiva filter är lågt.  

Ett minskat affektivt filter är en förutsättning för att språkinlärningen skall ske enligt Krashen. 

Även om ViiA inte uttryckligen arbetar med att sänka deltagarnas filter så preciseras att en 

princip projektet arbetar efter är att individer som finner sig trygga i sin roll också mer 

sannolikt kommer att ha en större möjlighet att lära sig språket. Många av deltagarna har en 

synnerligen låg självkänsla som medför att deras affektiva filter är relativt högt vid inträdet i 

ViiA. Detta är någonting som ViiAs medarbetare behöver arbeta omfattande med för att 

möjliggöra för deltagarna att förvärva språket.  

Efter studiens början sker en viss förändring i arbetssättet hos ViiA där arbetssättet preciseras 

med att det utgår från suggestopedin – Exakt vad suggestopedin innebär ämnar jag inte att gå 
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in på, men formatet verkar inte ha någon större spridning när det kommer till språkinlärning 

och någon vidare forskning om konceptet har ej påträffats1.  – Min initiala uppfattning är dock 

att arbetssättet närmast bör betraktas som en audiolingvistisk övningsstruktur som kombineras 

med delar av Krashens teorier. Jag kommer att nedan utveckla detta i samband med 

exempelövningar som äger rum under perioden som studien pågår. 

4.1 Övningsstruktur vid projektet 

Övningarna vid ViiA äger rum i framförallt mindre grupper bestående av vanligtvis två till 

fem deltagare (Förkortat: DT), och en till två aktivitetsledare (Förkortat: AL) eller 

språkstödjare (Förkortat: SS). Antalet deltagare och medarbetare i övningarna varierar dock 

avsevärt. I vissa fall uppstår övningarna relativt sporadiskt i samband med att två av 

deltagarna i konversation med varandra beslutar sig för att diskutera ett tema eller ett 

semantiskt område i någon mening tillsammans med minst en språkstödjare eller 

aktivitetsledare. För analysen används begreppen språkstödjare och aktivitetsledare synonymt. 

För studiens avseende har två övningsstrukturer definierats som utgångspunkt. Övningar i 

mindre grupper avser de övningar som sker antingen strukturerat men innehåller max fem 

deltagare, eller som uppstår sporadiskt i samtal deltagare sinsemellan på målspråket. Exempel 

på både sporadiska och strukturerade övningar presenteras. Övningar i större grupper avser de 

övningar som en majoritet av deltagarna genomför tillsammans med flera av medarbetarna i 

slutet på arbetsdagen. Dessa övningar är betydligt mer uppstrukturerade och syftar vanligtvis 

till att i någon mån repetera de teman som arbetas med under dagen.  

För samtliga övningar under studien användes julen som tema i så stor utsträckning som 

möjligt. Orsaken till att arbetet utgår från temat ”jul” anses vara att det skall hjälpa deltagarna 

att lättare interagera med inhemska svenskar genom att kunna associera till den inhemska 

kulturen. Deltagarnas egenintresse i temat är dock begränsat och mig veterligen firade inga av 

deltagarna själva högtiden. Detta kan argumenteras för går mot grundprincipen att 

ämnesinnehållet skall vara ”relevant” och av ”personligt intresse” för deltagaren. Förvisso 

finns en viss relevans i och med att temat är högaktuellt under studiens genomförande. Om 

deltagarna dessutom önskar sig en närmare kontakt med kulturen för målspråket finns ett klart 

                                                 
1 Suggestopedin utgår från tanken att språkinlärning sker bäst i en kontext där deltagaren exponeras för positiva 

stimuli i så hög utsträckning som möjligt. För en sammanfattning av Suggestopedins ursprung och metod, se: 

http://www.allasinnen.se/images/uploads/Bilder/Artikel-i-Bedre-Skole-pa-svenska.pdf (Hämtad 2018-12-30) 
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personligt intresse, men detta blir missvisande i samband med att relevansen får betraktas som 

högst begränsad till en specifik säsong. 

4.1.1 Övningar i mindre grupper 

Övningarna i mindre grupp delas för studien in i två avseenden: Sporadiska, och ordnade. 

Sporadiska övningar är i överväldigande majoritet de övningar som förekommer hos ViiA och 

dessa äger rum i princip under hela arbetsdagen. Vanligtvis sker dessa övningar i kortare och 

mer intensiva övningsmoment som skiljer sig åt avsevärt framförallt innehållsmässigt. 

Övningarna tenderar att uppstå i samband med att deltagarna vill berätta någonting om sin 

vardag, eller att de får någonting vardagligt återberättat för sig. Övningarnas något 

slumpmässiga uppkomst medför att de språkliga element som övas varierar avsevärt. Min 

uppfattning är att övningarna därför bör betraktas som av mer generell karaktär eftersom de 

snarare innehåller drag av den input som Krashen benämner ”roughly tuned”. 

Strukturerade övningar förekommer var dag, men i mindre utsträckning än de sporadiska 

övningarna. Dessa övningar sker under mer organiserade former och har ett specifikt språkligt 

område de ämnar att bearbeta. Övningarnas struktur möjliggör för språkstödjarna att isolera 

ett specifikt område – så kallad ”finely tuned” input –, som behandlas upprepande gånger 

under ett något längre tidsspann än vad som är fallet med de sporadiska övningarna. 

 4.1.1.1 Sporadiska övningar 

Innehållsmässigt varierar dessa övningar avsevärt. Under studien förekom innehållsområden 

som relaterade till bland annat repetitioner av organiserade övningar där innehållet i övningen 

till synes helt apropå repeterades av en eller flera deltagare på eget initiativ. Det förekom 

också tillfällen när mer personliga frågor avhandlades. Till exempel när en deltagare 

redogjorde för en aktivitetsledare gällande hur deltagarens dotter hade tillgång till finansiellt 

stöd från föräldern: 

Övningen äger rum i konferensrummet, och pågår ungefär i tre minuter. Den inleds genom att 

DT får ett samtal på sin mobil, vilket uppmärksammas av AL genom frågeställningen ”Är det 

din dotter som ringer?”. DT tittar frågande på AL, som ställer frågan ”Har din dotter slut 

pengar?”.  

Vid detta yttrande reagerar DT, och pekar på telefonen. Dt säger ”Dotter, inga pengar” och 

gör en avfärdande gest med handen. Därefter visar DT en gest där han låtsas ge pengar till 

AL. DT säger - ”Dotter, mer pengar”, och pekar på sig själv igen för att indikera att han har 
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överfört mer pengar till dottern. Vid detta tillfälle pekar AL på deltagarens mobiltelefon och 

frågar huruvida deltagaren använder en applikation för att föra över pengar till dottern. 

DT säger ”Nej, inte” och skakar på huvudet, varpå DT fortsätter med att berätta dotterns ålder 

och konstatera att ”Dotter. Inte gammal. Mobil”, och förtydligar detta med gester för att 

indikera att dottern är för ung för att tillåtas ha tillgång till en applikation för betaltjänster på 

sin mobil. 

AL berättar därefter om sitt barn, som trots yngre ålder än DTs dotter, har både kontokort och 

applikationen ifråga. [AL visar sitt kontokort] 

DT reagerar på detta med ett jakande, tar fram plånboken och visar sitt kontokort samtidigt 

som DT upprepar att dotter är för ung för att ha ett eget kontokort. 

AL berättar om personligt ansvar för ekonomin och hur detta kan bistå barnet med en sund 

ekonomisk inställning i framtiden. DT förstår dock inte vad AL säger, men finner det roande. 

DTs dotter ringer återigen, varpå denne avlägsnar sig från rummet och övningen avslutas. 

Med utgångspunkt i språkinlärningssekvenserna som Lightbow och Spada, samt Krashen, 

skriver om är det tydligt att denna deltagare bör placeras in i antingen steg 2, dvs. enstaka ord, 

eller steg 3, dvs. kortare fraser om två till tre ord. Deltagarens yttranden tenderar att härledas 

till enstaka ord, eller kortare fraser som språkligt inte nödvändigtvis hänger samman. DT 

bidrar förvisso med kommentarer som ”inga pengar” och ”mer pengar”, men är till synes 

osäker på dess innebörd och förtydligar dessa yttranden med kompletterande icke-verbal 

kommunikation vilket indikerar att deltagaren fortfarande använder sig av även det första 

steget av språklig produktion för att kommunicera.  

Deltagaren kan till viss mån följa med och aktivt delta i konversationen. Detta förändras dock 

mot slutet av övningen när AL påbörjar en längre utläggning som innehåller mer komplexa 

ord och meningsstrukturer. Fram till och med denna sista utläggning är övningen på den nivå 

som Krashen skulle benämna som n+1. När övningen sedan övergår till en mer komplex 

språklig struktur faller övningen utanför deltagarens ”n+1” och således brister övningen i sitt 

syfte, i och med att deltagaren uppenbart inte längre förstod den Input som erhölls. Möjligtvis 

hade deltagaren med expansiv hjälp lyckats förstå yttrandet i högre grad om inte övningen 

avbrutits i efterföljande ögonblick. Innehållet översteg vida den språksekvens som deltagaren 

befinner sig inom och flertalet av yttringarna från AL låg i slutändan på steg 6 – komplex 
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diskurs – och i annat fall på steg fem – fullständiga meningar. Båda vilka befinner sig ett par 

nivåer över deltagarens dåvarande kapacitet.  

Vid ett annat övningstillfälle samtalar två deltagare om en tidigare övning med motsatsord. 

Specifikt motsatsord är ett återkommande tema som vissa av deltagarna övar med: 

Övningen pågår under en femminutersperiod där två deltagare tagit initiativet att repetera en 

samling motsatsord som är uppskrivna på en White board i konferensrummet. Motsatsorden 

är uppskrivna parvis vilket medför att deltagarna är medvetna om att dessa ord hänger ihop. 

DT1 – ”Hård – mjuk”, den första deltagaren uttalar båda orden. Detta yttrande sker flertalet 

gånger i och med att deltagaren vill korrekt uttala ”hård” och kämpar med att uttala å-ljudet. 

Deltagaren fortsätter att repetera yttrandet ett antal gånger, men gestikulerar till slut 

avfärdande och övergår till nästa motsatspar. 

DT1 – ”Full – tom”. DT1 pekar på klockan. DT1 – ”12, mat”.  DT1 fortsätter därefter att peka 

på sin mage och säga ”full”. DT1 pekar därefter på en kalender i rummet, och bläddrar fram 

till maj månad. DT pekar på klockan 12 igen, lägger handen åter på magen och säger ” maj, 

tom”. 

DT2 vänder sig vid detta tillfälle mot SS och förklarar att ”Sexton maj ramadan, inte äta”. 

DT1 svarar jakande och fortsätter illustrera motsatsorden ”tom” och ”full” genom att tömma 

ut innehållet ur en skål, hålla skålen upp och ned och förkunna ”tom!”. Deltagaren fyller 

därefter skålen med diverse saker i rummet och förklarar att den numer är ”full”. 

Övningen fortskrider med att DT1 och DT2 på arabiska diskuterar sig fram till innebörden av 

orden ”Lång” och ”kort” som demonstreras genom att DT1 räcker upp handen och säger 

”lång”, och därefter kryper ihop och säger ”kort”. 

Ytterligare ett motsatspar beskrivs, men detta avbryts i och med att deltagarna anser att det är 

dags för en fikapaus. DT2 kommenterar igen åt DT1 och SS. DT2 konstaterar ”klocka femton.  

Fika” och gör tummen upp. En AL hämtar deltagarna in i det andra rummet och när DT2 

lämnar rummet kommenterar han att ”Fika, mycket mycket bra”. 

Strukturmässigt är det tydligt att deltagarna arbetar utifrån ett audiolingvistiskt arbetssätt. De 

imiterar den övningsprocess som de genomfört med dessa motsatspar tidigare där de 

förväntades repetera de ord som språkstödjaren antingen själv yttrade eller pekade på. Detta 

har en tydligt audiolingvistisk prägel där deltagarna har relativt liten frihet att själv ta initiativ 

till yttranden utan istället drillas repetitivt i ett specifikt område. 
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Språkligt bör deltagarna befinna sig på ungefär samma nivå som deltagaren i det första 

exemplet. De har en förmåga att förklara vad ord innebär genom att demonstrera det med en 

kombination av icke-verbal kommunikation och kortare fraser, men längre språkliga 

konstruktioner har de ej bemästrat. Dock har de en god förståelse för exempelvis ordet ”tom”, 

och de uppvisar en tydlig kapacitet att dra paralleller till ordets innebörd med både sig själva 

och verktyg i rummet som redskap. Den andre deltagarens utveckling av den första 

deltagarens förklaring med kalendern är också synnerligen intressant då det börjar indikera på 

en övergång mot steg tre för språkliga produktion.  

En vanligt förekommande företeelse hos deltagarna vid ViiA är att de repeterar ett ord två 

gånger för att lägga emfas på ordet. Ord som ”bättre” eller ”bäst” blir oftast ”bra mycket 

mycket”, eller ”mycket mycket bra”. Detta kan sannolikt härledas till att deltagarna under 

studien i stort arbetade med adjektiv i de organiserade övningar som observerades, och ger 

ytterligare indikationer om vilken nivå deltagarna befinner sig på språkligt. Deltagarna saknar 

kunskapen att konstruera sammansatta adjektiv, och de kan ej heller komparera orden. Detta 

är ett återkommande tema, och deltagarna använder i hög grad icke-verbal kommunikation för 

att förmedla hur saker förhåller sig till varandra: 

I ett senare skede övar DT1 återigen på motsatsparet ”hård” och ”mjuk”. Deltagaren knackar i 

bordet och säger ”hård”, pekar sedan på en bild av en eremitkräfta och säger ”mjuk, ja?” och 

konstaterar sedan att ”Jag förstår inte”. Deltagaren knackar sedan på diverse föremål i 

rummet.  

DT – ”Hård?” [DT Knackar på en stolsrygg] DT får ett jakande svar av övriga i rummet, och 

söker efter nästa föremål. 

DT – ”Hård?” [DT knackar på en plansch] och DT får återigen ett jakande svar. Responsen 

verkar i någon mån göra DT konfunderad. Förvisso är planschen laminerad men DT verkar ha 

förväntat sig att den inte skulle resultera i ett jakande från de andra deltagarna i rummet. Detta 

moment upprepas av DT ytterligare ett fåtal gånger.  

DT övergår därefter till att söka motsatsen till ”hård” genom att förändra yttrandet till 

”mjuk?” [DT pekar på först en stolsdyna, sedan en bordsduk, och till sist ett klädesplagg], 

varje gång ackompanjerat av frågan ”mjuk?” 

DT upplever sig i det här läget ha identifierat innebörden av orden och övergår till att 

anteckna orden samt dess motsvarighet på förstaspråket. 
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I detta senare scenario är det förvisso ett specifikt språkligt fragment som DT är ute efter att 

undersöka närmare, men med en i princip total avsaknad av input från övriga närvarande bör 

övningen inte betraktas som innehållandes ”finely tuned” input. Snarare blir det en fråga om 

att DT prövar sig fram till dess att han kommer fram till en rudimentär uppfattning av ordets 

innebörd på egen hand.  

4.1.1.2 Organiserade övningar 

De organiserade övningarna kännetecknas av att de innehar en viss kontinuitet i innehållet 

med betydligt mindre utsvävningar än sporadiskt uppkomna övningar. De tenderar också att 

ha en rigid struktur där deltagarna inte förväntas ta sig för stora friheter med övningarnas 

innehåll. Jag kommer att lyfta två exempel på avsnitt ur ett längre övningsmoment nedan: 

Övningssekvensen äger rum under en femtonminutersperiod med tre deltagare och en 

språkstödjare. Ämnesinnehållet som behandlas är ”motsatsord”, utdraget tar sin början efter 

att ett antal motsatsord har behandlats och tar sin början när deltagarna börjar frångå den 

förväntade strukturen.  

Övningen innehåller tre tydliga steg: 1) Språkstödjaren läser upp ett ord från en applikation på 

sin iPad. Applikationen presenterar fyra alternativ för potentiella motsatsord. 2) 

Språkstödjaren ber deltagarna läsa upp de fyra alternativ som presenteras och sedan välja det 

ord de tror är motsatsordet. 3) I de fall deltagarna väljer fel ord översätter språkstödjaren det 

korrekta alternativet till deltagarnas förstaspråk. Strukturen följer det schema som 

audiolingvistiken tenderar att nyttja: Ett initialt yttrande som bearbetas eller repeteras i olika 

mönster. I detta fall repeteras fem ord där två ord är relaterade till varandra. Deltagarna får 

ingen input som hjälper dem att förstå vilket av dessa ord som är korrekt och förväntas till 

synes att gissa sig fram till ordets innebörd: 

SS – ”Hungrig”, Språkstödjaren läser upp det ord som deltagarna förväntas identifiera 

motsatsordet till. 

DT1-3 – ”Hungrig”, deltagarna säger först ”Hungrig”, och läser därefter upp de fyra 

alternativen. ”Mätt”, ”Trött”, ”Kall”, och ”Ört”. Deltagarna diskuterar därefter kort 

sinsemellan på arabiska innan de återkommer med ordet ”Mätt” som alternativ. 

SS – ”Mätt säger ni? Då tittar vi om det stämmer.”, SS översätter ordet till arabiska och 

konstaterar att det var korrekt. SS tar fram nästa motsatsord. 

SS – ”Kall”. 
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DT1 – ”Varm.”. DT1 har observerat motsatsordet och väljer att inte läsa upp de övriga orden. 

SS – ”[DT1s namn] det tror du? Vet du vad de andra orden betyder?”. SS tilltalar DT1 direkt 

och börjar ställa frågor om de övriga tre alternativen. 

DT1 avfärdar SS förfrågan och säger ”Kall” samtidigt som han vänder upp vänster handflata. 

Därefter säger DT1 ”Varm”, och vänder upp höger handflata. DT1 lyfter och sänker därefter 

händerna alternerande för att illustrera att han väger orden mot varandra. 

SS – ”Bra! Men du ska ju läsa upp alla orden”. 

Att SS väljer att poängtera att DT1 har frångått övningsstrukturen är ett typiskt attribut för den 

audiolingvistiska traditionen i och med att DT inte förväntas att ta initiativ utan följa 

instruktionerna till punkt och pricka. Samtidigt är detta som nämnt tidigare ett vanligt 

förekommande fenomen hos vuxna språkinlärare där DT väljer att förenkla övningen för att 

accelerera den pågående övningen, och samtidigt undvika att göra utsvävningar som försvårar 

övningen. 

Efter avbrottet återgår SS till att genomföra övningen med DT2 och DT3. DT1 uppvisar ett 

tydligt bristande intresse att fortsätta övningen genom att istället leka med sin mobiltelefon. 

SS – ”Detta ord då? Trött.” [SS vänder skärmen mot DT2 och DT3]. 

DT2 [läser upp de alternativ som ges: Trött, varm, lång, pigg, ledsen] 

SS – ”bra, och vilket är motsatsordet om man är trött?” [SS gäspar och upprepar ”trött”] 

DT2 och DT3 upprepar ”trött” och samtalar sinsemellan på modersmålet. 

SS – ”Om man är trött, vad är då motsatsen?” 

DT2 och DT3 har tydliga problem med att utröna vilket ord som bör vara motsatsordet. De får 

ingen input att arbeta med som hjälper dem att förstå vilket av de fyra alternativ som erbjuds 

är ett potentiellt motsatsord utan förväntas identifiera det genom sin kunskap om vad målordet 

”trött” betyder. I de fall deltagarna har lärt sig båda orden i motsatsparet är det inget större 

problem att identifiera motsatsordet med syfte att repetera kunskapen. För nya ord behöver 

deltagarna betydligt mer hjälp att förstå ordens innebörd. SS identifierar efter en stund detta 

och väljer att utesluta ett av alternativen som erbjuds. 

SS – ”Om man är ledsen, vad är man då?” [SS låtsas torka bort en tår och repeterar frågan] 

DT2 – ”Ledsen”, ”Glad” [DT2 visar ett ansiktsspel som representerar först ledsen, sedan glad] 
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 SS – ”Bra! Och då är inte ledsen motsats till trött” [SS skakar på huvudet] 

Detta upprepas sedan för ”lång” och ”varm”, innan deltagarna konstaterar att ”pigg” är 

motsatsordet. SS visar en översättning av ordet pigg på arabiska för deltagarna innan de 

fortsätter övningen med att SS höjer svårighetsgraden på applikationens motsatsord: 

SS – ”Gift”.  

DT2 och DT3 – ”Gift”, ”Vaken”, ”Singel”, Deltagarna avbryter sitt läsande av orden, varpå 

DT2 säger: ” Snigel?” 

SS - ser klart road ut av DT2s yttrande och upprepar själv yttrandet: ”Snigel!”.  

SS uppmanar därefter de andra till att också repetera ordet. DT2 och 3 repeterar yttrandet 

ytterligare ett par gånger samtidigt som SS inte gör några försök att korrigera dem. Förvisso 

förväntas språkliga yttranden i informell kontext inte korrigeras i större utsträckning i den 

naturliga ansatsen, men denna reaktion får betraktas som ett direkt avbräck mot det första 

fundamentet som Krashen och Terrell skriver om: ”the starting point in language instruction is 

to help acquirers understand what is being said to them” (1983, s. 20), eftersom detta direkt 

motverkar syftet med att skapa förståelse i och med att de uppmanas att medvetet göra ett 

språkligt fel. Till synes enbart för att felet kan betraktas som roande ur språkstödjarens 

perspektiv. Det är dock enbart ett mindre problem i sammanhanget. Deltagarna är villiga att 

göra fel, vilket säger oss något om deras monitor. Deras förmåga att justera uttalandet innan 

det är yttrat fungerar antingen inte, eller så är deras affektiva filter tillräckligt lågt för de inte 

skall uppleva någon oro inför möjligheten att yttrandet innehåller felaktigheter.  

Oavsett vilket kan denna situation antingen betraktas som problematisk i det avseende att 

deltagarna har lärt sig fel, eller som belägg för att deltagarna befinner sig i en miljö där både 

skam och stolthet får möjlighet att komma till uttryck utan att det har en negativ inverkan på 

deltagarnas språkinlärning. Min uppfattning är att det är både ock. Givetvis är det 

problematiskt att deltagaren blir medvetet felinstruerad, men det är inte sprunget ur illvilja 

mot deltagaren. Det är för deltagaren negativt, men åtgärdas delvis i slutskedet av övningen 

när SS presenterar en översättning av ordet ”singel”. Detta fungerar som input för att 

deltagarna skall förstå ordet. Deltagarna får dock ingen auditiv korrigering vilket medför att 

uttalsfelet riskerar att bestå. Övningen pågår ytterligare en stund med ett fåtal motsatsord 

innan SS avslutar övningen i och med att deltagarna börjar förlora intresset för övningen. 
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4.1.2 Övningar i större grupp 

Som avslutande övning för det dagliga arbetet samlas deltagarna och medarbetarna för en 

gemensam avslutande övning. Dessa sker till skillnad från majoriteten av övningarna vid ViiA 

i helgrupp. Övningens innehåll varierar, men vid samtliga dokumentationstillfällen bestod 

formatet av att en av medarbetarna först gör ett yttrande i någon form som sedan deltagarna 

förväntas upprepa. Under studien arbetade deltagarna utifrån ett jul-tema och således 

fokuserade även dessa övningar på detta tema.  

Vid ett observationstillfälle bestod övningen av tre komponenter: I ett första skede fick 

deltagarna instruktioner om att i en bild med jul-tema (bilaga 2) söka efter diverse detaljer i 

bilden och beskriva dessa i antingen form – exempelvis ”Vilken form har julgranskulan?”, 

funktion – exempelvis ”Vad kan man göra med snöret?”, eller position i bilden, - exempelvis 

”Var finns julstjärnan?”. Valet av vad som förväntas av deltagarna i detta steg avgörs av att 

aktivitetsledaren drar ett kort med en färdig mening relaterad till bilden, som sedan läses upp. 

Deltagarna styrs i rätt riktning av att föremålen i detaljerna på bilden även existerar i lokalen, 

och aktivitetsledaren nyttjar dessa för att i olika mån demonstrera vad som menas. När 

deltagarna har avgett rätt svar upprepar aktivitetsledaren svaret, varpå samtliga deltagare 

förväntas göra detsamma.  

I nästa steg gör aktivitetsledaren följande yttrande: ”[Deltagare 1] sitter på min högra sida”. 

Därefter följs yttrandet upp med en fråga till personen till höger: ”[Deltagare 1], vem sitter på 

din högra sida?”. Personen som får frågan förväntas sedan att upprepa samma mönster som 

aktivitetsledaren. Först berättar de vem som sitter till höger, och därefter frågar de personen 

till höger vem som sitter till höger om dem. Aktiviteten pågår till dess att man har roterat ett 

fullt varv i rummet.  

I övningens tredje skede uppmanas deltagarna att ställa sig upp, och imitera de yttranden och 

handlingar som aktivitetsledaren genomför. Detta var en återkommande metod under samtliga 

observationstillfällen. Ett exempel på hur detta tog sig uttryck ser ut som följer: 

AL (Aktivitetsledaren) – ”Höger arm fram.” [AL sträcker sedan fram höger arm] 

DT (Deltagarna) – ”Höger arm fram.” [DT sträcker fram höger arm] 

AL – ”Höger arm upp.” [AL lyfter armen över huvudet] 

”DT – ”Höger arm upp” [DT sträcker upp höger arm] 
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AL – ”Höger arm ned, och peka på näsan” [AL sänker höger arm och pekar sedan på sin 

nästipp] 

Flertalet av deltagarna ser vid detta moment konfunderade ut och följer inte instruktionerna. 

Aktivitetsledaren upprepar handlingen och omformulerar sig: 

AL – ”Jag sänker högra armen” [AL har vid tillfället åter lyft sin högra arm för att återgå till 

samma position de befann sig vid innan instruktionerna för momentet]. 

DT – ”Jag sänker högra armen” [DT lyfter först höger arm och sänker den igen] 

AL – ”Jag pekar på nästippen” [AL pekar på nästippen och förtydligar ytterligare] 

AL – ”Jag pekar med pekfingret på nästippen” [AL pekar på pekfingret, och sedan på 

nästippen]. 

Återigen uppstår en viss tvekan hos deltagarna. Vissa av deltagarna har dock förstått 

övningsmomentet och förklarar vad som förväntas till de övriga på deras modersmål. 

Aktivitetsledaren och övriga medarbetare enas om att övningen bör stanna där, och övergår 

till att i ett slutligt skede av aktiviteten låta deltagarna var och en leda en liknande aktivitet 

som den i steg tre. I det slutliga steget förväntas deltagarna ge tre instruktioner som de andra 

deltagarna och medarbetarna skall imitera. Det är en tydlig variation i vad för instruktioner 

som ges. Flera av deltagarna väljer att repetera de instruktioner som aktivitetsledaren gav vid 

det tidigare skedet, medan andra ger mer utsvävande och personliga instruktioner. Aktiviteten 

avslutas när samtliga deltagare har gett tre instruktioner och dessa mer eller mindre 

framgångsrikt har uppfyllts av de andra i rummet.  

Samtliga övningar i helgrupp följer en liknande struktur. Vid genomförandet av studien 

innehöll samtliga helgruppsaktiviteter samma bild med jul-tema (Se: Bilaga 2). Även om 

strukturen är densamma väljer deltagarna att i olika grad delta i de olika momenten. Vissa 

deltagare är inte tillräckligt bekväma i sitt språk för att som i det fjärde steget ge instruktioner 

till de andra deltagarna, och kan i vissa fall aktivt försöka undvika att delta när det blir deras 

tur. I andra fall är vissa av deltagarna på en något högre nivå språkmässigt och finner 

övningsmomentet att söka detaljer i bilden som meningslöst, och avstår därför från att delta. 

Strukturen för övningarna följer i väldigt hög grad den audiolingvistiska traditionens 

föreställning av språkinlärning som en vanebildande process för språkliga mönster. Övningen 

genomsyras av audiolingvistikens kortsiktiga mål att låta deltagarna skaffa sig kontroll över 

ordets strukturer och ordningsföljd genom att exponeras för yttranden repetitivt.  
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Först presenterar AL ett moment och demonstrerar hur det skall genomföras. Detta moment 

upprepas därefter av varje enskild deltagare i ett relativt strikt mönster. Deltagarna tillåts dock 

göra vissa utsvävningar gällande övningarnas innehåll. Detta blir märkbart framförallt vid 

övningsmoment tre där flera av deltagarna väljer att repetera handlingen som AL använde, 

men justerar hur den utförs.  Exempelvis kunde detta ta sig uttryck på följande vis: 

Yttrandet: AL - ”Jag höjer högra armen”, ersätts av ett par DT med att vänster arm höjs 

istället. Yttrandet: ”Jag pekar på nästippen”, ersätts av andra DT med att peka ”på nacke”, ”i 

mun”, ”i öra”, ”På axel” och liknande. 

Flertalet av de övningsstrukturer som är typiska för audiolingvistiken förekommer i 

övningsexemplet: Deltagarna förväntas repetera yttranden (1), ersätta innehåll (3), 

rekonstruera yttrandet (7 & 8), ändra mottagare (11), samt kunna reagera på yttranden och 

rikta dem mot nya mottagare (12)2.  

4.1.3 Övningsstrukturen sammanfattad 

Samtliga tre övningsstrukturer följer en tydlig struktur. Sporadiskt uppkomna övningar har 

potential att vara synnerligen effektiva för att etablera funktionell kommunikativ förmåga. 

Dock är dessa övningar högst påverkade av deltagarnas tidigare interaktioner med 

andraspråksinlärning. Resultatet är att även dessa övningar i viss mån följer en liknande 

struktur som de organiserade övningarna. 

De organiserade övningarna i både mindre grupper och helgrupp fokuserar frekvent på mindre 

språkliga fragment inom ett tydligt framträdande ramverk. Dessa övningar följer i mångt och 

mycket den audiolingvistiska traditionen. Dock kan här betonas att även den naturliga 

ansatsen har inledningsvis inslag av en tydlig struktur som skall efterlevas. Skillnaden 

återfinns i den input som deltagarna förväntas producera. Deltagarna förväntas producera 

yttranden oavsett om de ser sig själva som redo att göra detta eller ej. I slutändan är det två 

detaljer som medför att övningarna bör betraktas som närmare audiolingvistiken. Dels 

ovannämnda skillnad i hur input betraktas. Dels är det tydligt att det audiolingvistiska idealet 

att repetitiv exponering av språkliga fragment skall bidra till språkinlärning även finns 

manifesterat hos ViiA. 

Övningarna med färre deltagare erbjuder möjligheten att självmant utforska språkliga aspekter 

som deltagarna upplever att de behöver öva mer med. Att detta utforskande tenderar att falla 

                                                 
2 Numreringen åsyftar den uppräkning av övningar som återfinns under avsnitt 2.5: Audiolingvistisk metod. 
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tillbaka till specifikt områden som bearbetas vid SFI kan potentiellt härledas till att deltagarna 

vid SFI betraktas som lågpresterande. Deltagarna är uppenbart motiverade att lära sig språket 

och vill sannolikt prestera bättre vid dessa mätningar. ViiAs struktur möjliggör ytterligare 

repetition som förberedelse för mätningarna hos SFI.  

4.2 Utvärderingsstruktur 

Vid ViiA är fokus på att deltagarna framförallt skall förvärva sig språket genom att i muntliga 

övningar möta nya ord som de internaliserar. Detta ter sig rimligt i och med att 

vokabulärövningar är ”a fundamental component both of acquisition of one’s native language 

and of learning a foreign language” (Tehrani, et.al., s. 970). Mätningen som ViiA genomför 

ämnar utvärdera den progression som sker i deltagarens vokabulär, och till viss del till 

deltagarnas kommunikativa kompetens i och med att mätningen också mäter meningar utifrån 

kriteriet att meningen skall vara acceptabel i en talspråklig kontext. 

Det förekommer framförallt två moment i mätningen av deltagarnas progression. Först sker en 

diagnostisk mätning i början av perioden. Även om mätningen är diagnostisk finns det inget 

som tyder på att övningarna anpassas efter resultatet av denna mätning. I ett andra moment 

sker en avslutande, summativ, utvärdering av den progression som deltagaren har gjort under 

sitt deltagande i projektet.  

Mätningen inleds med att deltagarna själva väljer en av fyra bilder med varierande 

svårighetsgrad (se exempel: Bilaga 1). Bildernas tema och motiv varierar, men vissa 

komponenter ingår i någon grad i samtliga bilder. Dessa komponenter kan vara exempelvis 

förekomster av vissa färger, former, föremål och handlingar. I vissa fall överensstämmer 

dessa komponenter helt, och i andra fall enbart delvis. Två bilder kan exempelvis ha en blå 

tröja, medan de andra två har en grön, respektive en röd tröja. Komplexiteten i bilderna bör 

identifieras i de detaljer som förekommer. I exempelbilden nedan (bilaga 1), finns framförallt 

ord som är av mer generell karaktär och som går att applicera oberoende av kontexten de 

befinner sig i. I de svårare bilderna är innebörden av orden i betydligt högre grad kontextuellt 

bundna. Bildernas teman varierar avsevärt allt från torg (bilaga 1), till lekplatser, 

leksaksaffärer eller tivolin erbjuds som alternativ för deltagarnas utvärdering.  

Deltagaren får sedan under en tiominutersperiod redogöra för testledaren vad de observerar på 

bilden. Valet av bild sker enbart under första mätningstillfället. Den bild deltagaren valt vid 

inträdet i projektet används även vid det senare mättillfället när deltagaren avslutar sin period 

hos ViiA. Deltagarens yttranden dokumenteras under denna tidsperiod och kategoriseras in i 
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fyra kategorier: Antal ord, antal meningar med 3–4 ord, antal meningar längre än fem ord, 

samt antal korrekta meningar. Med korrekta meningar avses meningar som skulle uppfattas 

som acceptabla yttranden i vardagligt tal. Differensen mellan mätningarnas första och andra 

resultat är det som i slutändan representerar deltagarnas progression. Detta redovisas sedan 

som evidens för den effekt ViiAs aktiviteter har på deltagarnas språkinlärning. 

Det finns en uppmätt progression som visar att det sker en utveckling hos deltagarna. I snitt 

lär de sig 81 ord under deras tid vid ViiA. Det sker även en mindre progression i deras 

förmåga att formulera fraser och meningar (Se: tabell 1). 

 

Progressionen hos deltagarna syns framförallt i den ökning av enstaka ord som de förvärvar.  

Procentuellt sker en oerhörd ökning i antalet korrekt formulerade meningar, men i absoluta tal 

är det inte några större mängder att tala om.  

5. Slutsats 

Arbetssättet hos ViiA ligger närmare den audiolingvistiska traditionen än Krashens naturliga 

ansats. Detta behöver förvisso inte innebära att arbetssättet i sig är negativt om den språkligt 

kritiska perioden (CPH) och Krashens anmärkning om att vuxna tenderar att prestera bättre 

språkligt när de får instruktioner i en mer formell kontext tas i beaktande. Den 

audiolingvistiska metoden har dock övergetts eftersom den inte betraktas som särskilt 

effektiv. Om ViiA arbetar utifrån suggestopedin och denna har liknande karaktärsdrag som 

audiolingvistiken så finns det skäl att också ifrågasätta vad som gör denna ansats mer reliabel 

122
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9
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203

22
16

9

81

9
7 7

Antal Ord 3-4 Ord 5+ Ord Korrekta Meningar

Tabell 1 -
Deltagarnas mätresultat i snitt: Absoluta tal

Diagnostisk mätning Summativ Mätning Progression
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att nyttja för språkinlärning. Det är dock tydligt att deltagarna överlag har stärkt sin språkliga 

kompetens i någon mån, men det är mer oklart till exakt vilken grad förbättringen har skett. 

Dessutom bör dryftas hur funktionellt användbar kompetensen är i en bredare 

samhällskontext. 

Mätinstrumentet som används vid ViiA är av väldigt rudimentär karaktär. Det är trubbigt och 

har grova problem med validiteten i bedömningen. Dels för att deltagarna själva väljer 

mätinstrumentet, och dels för att mätinstrumentet inte motsvarar de övningar som deltagarna 

arbetar utifrån. Eftersom mätningen sker enbart vid två tillfällen förväntas det att 

bedömningen håller hög precision gällande mätningens syfte. Syftet för mätningen är att 

avgöra om det har skett någon progression i den individuella deltagarens vokabulär. 

På grund av att mätningen sker individuellt och utifrån olika instrument, blir det svårt att dra 

generaliserande slutsatser om hur deltagarnas progression faktiskt ser ut. Detta medför 

problem när ViiA skall utvärdera hur väl deras verksamhet fungerar, och är ett tydligt hot mot 

validiteten i mätningen som saknar den kontinuitet som krävs för att testet skall kunna uppnå 

den evidensbas som Messick nämner (1995, s. 743–745). Därutöver återfinns två ytterligare 

faktorer som påverkar validiteten negativt. För det första, att testet i stor utsträckning 

misslyckas med att representera det inlärda innehållet. Vilket medför att innehållet i testet bör 

betraktas som irrelevant för den kunskap som deltagaren potentiellt har förvärvat i samband 

med övningar. För det andra, att mätningens utformning sannolikt har en oklar innebörd för 

deltagaren. Den instruktion deltagaren erhåller i samband med mätningen utgår från en enda 

frågeställning som de förväntas besvara: ”Vad kan du se på bilden?”. Frågeställningen i sig är 

inte abstrakt, men den avslöjar ingenting av vad som förväntas av deltagaren. Deltagaren bör 

med tydligare instruktioner prestera bättre eftersom konkretiseringen av det som förväntas 

förtydligas, vilket kan sänka den stress som deltagaren sannolikt kommer att uppleva i 

samband med mätningen. 

Sammanfattningsvis om den naturliga ansatsen kan följande konstateras: ViiA eftersträvar att 

skapa en miljö där deltagarna tillförskaffar sig språket genom s.k. ”acquisition”. Min 

uppfattning är att detta inte uppfylls till fullo. Språkinlärningen under övningarna sker under 

för kontrollerade former för att det skall vara möjligt att betrakta det som ”acquisition” 

snarare än ”learning”. Deltagarna arbetar fortfarande med basala grammatiska regler. Det 

finns pga. detta svårigheter att identifiera någon naturlig ordning att tala om, men deltagarna 

uppvisar svårigheter med det svenska språkets ordföljd vilken skiljer sig från deltagarnas 

modersmål. Deltagarna befinner sig inte på en tillräckligt avancerad nivå för att de skall göra 
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några större revideringar av sina yttranden, vilket gör den tredje hypotesen överflödig för 

nuläget. Det förväntas inte att deltagarna förstår den input de erhåller, istället förväntas det att 

de genom att exponeras för samma input flera gånger skall deducera innebörden. 

Svårighetsnivån på yttranden varierar, och befinner sig inte alltid på n+1 nivån, vilket 

försvårar inlärningen. Det är dock uppenbart att en stor proportion av det dagliga arbetet läggs 

på att etablera en situation där deltagarnas affektiva filter är lågt, vilket bör stärka deras 

inlärning. Deltagarna är uppenbart nöjda över den kontext de befinner sig i, även om vissa av 

dem menar att deras progression sker ”sakta sakta”. Det är därför inte oävet att anta att vissa 

deltagare upplever sin progression som mer långsam än önskvärt. Detta kan vara en potentiellt 

motivationssänkande faktor i inlärningsprocessen. Samtidigt är deltagarna själva benägna att 

ta initiativ till att tillfällen att öva språkliga fragment äger rum, vilket bör indikera att deras 

motivation att lära sig språket är betydligt högre än deras aversion att undvika att göra fel. Det 

finns gott om utvecklingspotential gällande deras språkliga monitor, men denna utgör i 

dagsläget inget förhinder för deltagarnas inlärning. I de fall de gör ett misstag korrigerar 

deltagarna varandra i den mån det är möjligt.  

 6. Diskussion 

Det finns en tydlig diskrepans mellan det incitament som förväntas fungera som motivator hos 

deltagarna och samhället i stort. Argumentet som presenteras gällande frågan ”Varför ska jag 

lära mig språket?” tenderar att tangeras ungefär ”För att du behöver kunna språket för att få 

ett arbete”. Även om detta må vara sant föreligger det en diskrepans där antagandet är att en 

potentiell anställning är det som är mest eftersträvansvärt för samtliga individer.  

Att jag lyfter kritik mot argumentationen gällande vad som bör betraktas som motiverande 

faktor bör inte betraktas som att deltagarna vid ViiA saknar en vilja att interagera med 

samhället i stort, ej heller bör det betraktas som att somliga deltagare inte eftersträvar att träda 

in på arbetsmarknaden. Jag skulle snarare uppmana till att detta bör betraktas som ett 

incitament till att det krävs ett informationsutbyte mellan den individuelle deltagaren och 

undervisaren för att etablera en trygg situation där deltagaren får möjlighet att exponera mer 

djupliggande motiverande faktorer än de som mer arbiträrt är möjligt att applicera i ett mer 

generaliserande manér. Deltagarna uppvisar ett tydligt driv att lära sig språket, men de 

poängterar upprepade gånger under studien att deras syfte med att lära sig språket framförallt 

härrör interaktioner med, och om, närstående. Antingen i det avseendet att deras närstående 

själva pratar svenska, eller i det avseendet att de behöver samtala med tjänstemän om sina 
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närstående och i dessa fall upplever tolkar som en obekväm nödvändighet som de vill 

undslippa. 

6.1 Kontexten för språkinlärning i ViiA 

(Erlam, 2005 i Lightbow och Spada) nyttjade en grupp som har samma utgångspunkter som 

deltagarna vid ViiA. I större övningar, som exemplet med julbilden ovan, placerades 

deltagarna i ViiA in i en kontext som är identisk med den grupp Erlam (2005) benämnde som 

”the deductive instruction group”. Erlam observerade att “all learners benefited from the 

deductive instruction regardless of differences in aptitude” (i Lightbow och Spada, 2013, s. 

82). I de fall övningarna inte individanpassas bör således en progression vara möjlig att 

urskilja. En stor del av arbetet individanpassas delvis, men jag uppfattar det inte som att detta 

nödvändigtvis var fallet med övningarnas innehåll under studiens gång. Däremot anpassades 

aktiviteter omkring språkövningarna beroende på deltagarnas intressen och tidigare yrken. 

Syftet med detta menar jag bör betraktas som tudelat. Dels, etablerades en bekant miljö där 

deltagaren besatt en viss tidigare kompetens vilket erbjöd ett visst mått av trygghet. Dels, 

fanns det utökade möjligheter att göra associationer mellan deltagarens första- och andraspråk 

pga. deltagarens befintliga kompetens. 

Särskilt trygghet är ett återkommande tema. Tryggheten som ViiA eftersträvar att skapa går 

att återfinna i den uppmuntran som existerar deltagarna sinsemellan, men även mellan 

medarbetare och deltagare. Det finns en, som Aspelin skriver, ömsesidig stolthet som 

kännetecknas av att individerna i kontexten upplever stolthet ”över att vara sedd och 

bekräftad” (s. 43). Deltagarna reglerar varandras handlingar för att upprätthålla den 

trygghetskänsla som flertalet av deltagarna själva benämner som ”familjär”. Arbetet på den 

här fronten är huvudsakligen implicit, och det har visat sig vara allt för komplicerat att 

illustrera hur omfattande det arbete som sker med motivation och det affektiva filtret i realitet 

är. Det har dock en tydligt positiv effekt på deltagarna och bör betraktas som en mer 

fundamental aspekt av den verksamhet som ViiA bedriver. Att deltagarna dock har problem 

med det svenska språkets ordföljd kan vara ett potentiellt förhinder som resulterar till att deras 

språkinlärning i någon mån stagnerar. 

6.2 Att stärka lärandemiljön för en mer naturlig inlärningskontext 

Ett alternativ till att etablera en mer naturlig miljö för tidig språklig produktion vore att utifrån 

bilderna som deltagarna arbetar efter fråga deltagarna om diverse föremål på bilden 

förekommer (För exempel se: Krashen och Terrell, 1983, s. 78–80). Initialt bör därför 
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frågorna relatera till detaljer som kan besvaras med ja eller nej. För att en deltagare skall 

förstå frågeställningen ”Finns det en julgran på bilden?” krävs det att deltagaren vet vad en 

julgran är, och kan förmedla en respons.  Responsen är dock begränsad till ”ja” eller ”nej” 

istället för att förvänta sig att, som i fallet med övningarna med motsatsord, deltagarna gör 

yttranden som de kanske inte är redo att producera. Fördelen är att denna metod kräver 

synnerligen lite verbal produktion av deltagaren, men kräver samma mängd av kognitiv 

verksamhet. Deltagaren behöver fortfarande identifiera föremålet och korrekt avgöra om det 

finns eller ej. Resultatet är en övning som har ett lägre affektivt filter i och med att deltagaren 

enbart behöver bekräfta eller dementera föremålets existens istället för att ge sig i kast med 

fonetiken. Övningen kan enkelt justeras svårighetsmässigt eftersom innehållet går att 

förtydliga genom att ytterligare detaljer inkluderas i frågeställningen utan att deltagarens 

språkliga produktion behöver försvåras. 

Väl värt att notera för denna kontext är dock att i ett tidigt skede bör språkinlärningen 

fokusera på att reducera det affektiva filtret (Krashen och Terrell, 1983, s. 80) och i det 

avseendet presterar ViiA till synes synnerligen väl. Kontexten kan stärkas relativt enkelt, men 

på grund av deltagarnas språkliga nivå är det i min mening enbart möjligt om undervisningen 

i någon mån förflyttas närmare en struktur liknande den vid SFI, vilket är någonting som ViiA 

försöker att undvika. 

Det bör noteras att deltagarna arbetar med motsatsorden framförallt för att det är någonting 

som för tillfället bearbetades även vid SFI, även om ViiA och SFI inte har något tydligt uttalat 

samarbete. Det finns möjlighet för deltagarna att dra paralleller mellan de aktiviteter som 

genomförs, vilket bör ses som positiv faktor för språkinlärningen. Ett utökat tematiskt 

samarbete skulle sannolikt vara positivt för deltagarna. Om både ViiA och SFI väljer att 

arbeta utifrån samma tema under samma period bör språkinlärningen stärkas avsevärt. Valet 

av tema är relativt arbiträrt, men eftersom syftet för deltagarna delvis är relaterat till att 

interagera i vardaglig kommunikation bör temat behandla generella ämnen. Jultemat som 

nyttjades under studien är positivt för att etablera en förståelse för den inhemska kulturen, 

men jag ser det som sannolikt att deltagarna gynnas mer av ett tema som är applicerbart under 

en period som inte realistiskt är begränsad till en månad per år. 

6.3 Att förbättra utvärderingsprocessens validitet och reliabilitet. 

Problemet med att utvärdera verksamheten med det mätinstrument som nu nyttjas är att det 

inte ger deltagarna en möjlighet att lära sig det som skall mätas. Deltagarna arbetar under en 
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längre period mot en bild där motivet inte överensstämmer med mätinstrumentets motiv och 

där överlappningen mellan bildernas motiv är i stort sett obefintlig. Detta resulterar i att 

deltagarnas progression kan framställas som något sämre än vad som kanske upplevs både 

från deltagarna och medarbetarna vid ViiA. Exempel på detta menar jag att det är möjligt att 

se i den interna statistik som ViiA för gällande deltagarnas språkliga progression där vissa till 

synes har backat kunskapsmässigt. Jag vill betona att det på intet vis är en generell trend att 

deltagarna uppvisar ett kunskapstapp efter att ha deltagit i ViiA utan tvärtom, att det generellt 

sett finns en distinkt ökning i deltagarnas vokabulär. Dock syns inte denna ökning till fullo på 

grund av att mätningarnas innehåll inte motsvarar det innehåll som man arbetar med. Min 

uppfattning är att deltagarna har en vokabulär kompetens som osynliggörs på grund av 

diskrepansen mellan mätningarna och de aktiviteter och övningar som deltagarna dagligen 

arbetar med. Det finns därför, som jag ser det, skäl till att betrakta den uppmätta 

progressionen som en litotes av den reella progressionen. Sannolikt har deltagarna en större, 

eller annan, kompetens än vad som framgår av statistiken. 

En enkel lösning till att höja validiteten av mätningarna är att först och främst revidera 

utgångsläget. Deltagarna kan inte tillåtas att själva välja vilken bild deras mätning utgår från. 

Istället för fyra alternativ bör deltagarnas kompetens initialt mätas mot det tema som de 

kommer att arbeta med under sin tid vid projektet. Det finns givetvis problem med denna 

lösning. Sannolikt kommer deltagare som ej har haft möjlighet att inför testet bekanta sig med 

exempelvis julen som företeelse kommer rimligtvis att prestera synnerligen undermåligt på 

den initiala mätningen. Om samma deltagare däremot får möjligheten att därefter arbeta 

utifrån samma bild under en tidsperiod och därefter göra samma mätning med samma bild bör 

det ge en betydligt mer rättvis bild av den progression som deltagaren faktiskt har gjort vid sin 

tid i projektet. För det första, för att deltagaren har haft tydlig möjlighet att lära sig det som 

skall mätas. För det andra, för att det blir lättare för mätningsanordnaren att avgöra vad som är 

relevant för mätningen eftersom det finns en tydlig tematik som deltagaren har arbetat med. 

Snarare än som är fallet idag, en mer generell bild som mäter högst områdesspecifika begrepp 

och definitioner.  

Utöver ovanstående problematik med denna lösning är det så att deltagarna inte nödvändigtvis 

arbetar mot samma tema under hela sin tid hos ViiA. Detta medför att lösningen kräver en 

revidering där deltagarnas kunskap utvärderas vid flera tillfällen: Först vid inträdet, sedan vid 

eventuella tematiska skiftningar i arbetssättet, och slutligen vid utträdet för att göra en slutlig 

bedömning. Om mätningen dessutom ämnar till att mäta tematisk progression blir det en fråga 
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om att mätningen behöver ske både diagnostiskt och summativt för varje tematiskt område. 

Detta kan medföra att deltagarna upplever situationen som mer riskfylld vilket kan ge en 

något sämre prestation vid mättillfällen, eftersom det ökade antalet mätningar kan resultera i 

att deltagarna upplever det som en mer formell kontext. Oavsett potentiella komplikationer ser 

jag dock detta som det i dagsläget mest realistiska alternativet för att stärka validiteten och 

reliabiliteten i mätningarna. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Enligt mina observationer finns det en tydlig progression av deltagarnas språkinlärning vid 

ViiA. Denna studie undersöker dock inte progressionen av deras kunskaper och kan således 

varken bekräfta eller dementera denna uppfattning. Deltagarnas progression utvärderas också 

vid enbart ett fåtal tillfällen vid projektet vilket resulterar i att det är svårt att göra 

anpassningar av aktiviteterna på individuell basis. Förslagsvis kan en longitudinell studie 

genomföras där deltagarnas progression mäts upprepade gånger. 

Vid studiens början eftersökte etableringssamordnaren vid ViiA svar på framförallt två frågor 

som är högst intressanta att lyfta: 1) hur kan ”deltagarnas upplevelse av ViiA” utvärderas? 

Och 2) Vid ViiA upplever man att deltagarna blir ”modigare, pratar bättre, och har lärt sig 

svenska koder”, men hur kan detta demonstreras? 

Den första frågan menar jag bör betraktas som en fråga om ”User experience”, och är tyvärr 

en fråga som denna studie inte har varken utrymme eller möjlighet att undersöka. Att 

deltagarna vid upprepade tillfällen yttrar sig gällande ViiAs miljö i positiva ordalag bör 

betraktas som en synnerligen positiv aspekt i sammanhanget, men detta är en fråga som 

definitivt kan och bör undersökas mer ingående.  

Den andra frågan tror jag mig åtminstone delvis has bidragit till att besvara gällande hur 

utvärderingen av hur den muntliga progressionen bättre kan genomföras. Vidare menar jag att 

det kan finnas intresse att undersöka ”Discrete point multiplechoice tests” vilka McNamara 

och Roever (2006) menar är effektiva för att isolera och utvärdera fragment av språket. För 

syftet för denna studie har dock dessa inte varit relevanta i och med att dessa inte används vid 

ViiAs utvärdering. Förslagsvis kan en experimentell studie genomföras där mätverktyg av 

denna variant prövas i ViiAs kontext. 
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Bilaga 1: Bildexempel från mätning 
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Bilaga 2: Övningsbild – Tema Jul 

 

 


