
1 
 

 

Svenskundervisning för asylsökande 
med hjälp av volontärer 

En fallstudie av projektet SPRINT 

Ackie Kempff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
Sammanfattning: 
I denna fallstudie granskas ett i huvudsak ideellt projekt (kallat SPRINT) för volontärledd 
svenskundervisning av drygt 400 vuxna asylsökande i Åre kommun. Medelst 
observationer av undervisning och läromedel, kvalitativa intervjuer med de inblandade, 
samt enkäter till deltagarna har projektets bakgrund, ambitioner, upplägg och 
genomförande undersökts, samt hur det tagits emot av deltagarna. Upplägget uppfattas 
som välfungerande av samtliga inblandade och projektets resultat kan betraktas som 
lyckade, trots vissa upplevda hinder såsom alltför heterogena klasser med både utbildade 
och analfabeter, samt brist på volontärer. Således tål modellen mycket väl att upprepas i 
liknande situationer, där de ekonomiska resurserna är begränsade, men viljan att hjälpa 
stor. 
 
 
Abstract: 
This case study focuses on a local volunteer project in the municipality of Åre, aimed at 
teaching Swedish to over 400 adult refugees during the approximately 18 months that 
they have to wait for a residence permit. The background, aims, setup and operation of 
the project has been examined, accounted for and evaluated, as well as the perceived 
results. The methods used are observations of the lessons and examination of the web-
based primer, interviews with the initiators, trainers, volunteers and administrator of the 
project, as well as a student survey. The teaching method and setup of the project is 
perceived as effective by all participants, although volonteers periodically were scarce 
and the classes too heterogeneous.The results can be considered more than satisfying. 
Thus the concept and setup can be recommended for use in similar situations in the 
future, where the financial means are lacking, but the desire to help prevails. 
 
 
Nyckelord: språkundervisning, svenska för asylsökande, volontärledd undervisning, 
vuxenutbildning 
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1	Inledning	
 

Det språkdidaktiska scenario som granskas i den här studien, uppstod till följd av den 
stora flyktingströmmen som kom till Europa under 2015. Enligt Migrationsverket kom då 
nästan 163 000 flyktingar från Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia och Eritrea till Sverige 
och sökte asyl. Runt 700 av dem placerades av myndigheterna i Åre kommun, där jag bor 
och arbetar. De asylsökande flyktingarna inkvarterades på tre hotell, som förvandlades till 
tillfälliga och av Migrationsverket finansierade asylboenden, och som ligger ca 2 mil från 
centralorten. Där förväntas de asylsökande sedan vistas i ca 1,5 år, i väntan på besked 
om uppehållstillstånd. Barnen bereds möjlighet att gå i skola av kommunen, men de 
vuxna har varken rätt till arbete eller utbildning under väntetiden. Inte förrän man erhållit 
uppehållstillstånd, får man börja i kommunens SFI-undervisning (Svenska För 
Invandrare). Dessa förhållanden fick olika inrättningar i kommunen, såsom kyrka, 
studieförbund och föreningar, men även enskilda kommuninnevånare, att mobilisera 
krafter och resurser för att göra tillvaron drägligare för de asylsökande. En av dessa 
insatser blev projektet SPRINT, vilket står för SPRåk och INTegration. Det startade sin 
verksamhet i januari 2016, och det är detta projekt som den här studien handlar om. 
 
SPRINT bedriver språkundervisning, och det är därför jag som språklärare kom att 
intressera mig för verksamheten. Skillnaden är att det Moderna språket i detta fall inte är 
franska, tyska eller spanska, utan svenska. Det handlar om svenska för nybörjare, vuxna 
nybörjare, men bedrivs av andra aktörer än den ordinarie SFI-undervisningen. Dock är 
principerna för själva språkundervisningen desamma som i mitt franskaklassrum på 
högstadiet: man ska lära sig att förstå ett nytt språk, i både muntlig och skriftlig form. Och 
man ska lära sig att själv kunna uttrycka sig, framförallt muntligt, i vardagliga situationer. 
 
Men bortsett från den rent språkdidaktiska aspekten, fanns det andra intressanta 
aspekter i projektet SPRINT som kändes angelägna att undersöka och dokumentera: t ex 
det faktum att undervisningen till stor del bedrivs med ideella insatser och att den bedrivs 
av lekmän, dvs inga utbildade lärare. Dessutom fanns det andra, mer humanitära syften 
med verksamheten än att bara lära ut språk. SPRINT:s verksamhet har redan väckt 
intresse utanför kommunen. Andra kommuner har hört av sig för att få kunskaper till att 
starta liknande projekt. I sådana fall kan en saklig och strukturerad studie också vara till 
nytta. 
 

1:1	Syfte	och	frågeställningar	
 
Syftet med det här examensarbetet är således att genom en fallstudie belysa och 
analysera språk- och integrationsprojektet SPRINT, dess ambitioner, bakgrund, 
hur verksamheten organiserats, vilka teorier den eventuellt vilar på, samt hur 
SPRINT:s undervisning mottagits av deltagarna. Följande frågeställningar skall 
besvaras: 
- Vilka ambitioner/mål startade projektet med? 
- Hur har projektets upplägg sett ut och hur har det genomförts? 
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- På vilket sätt har projektets upplägg bidragit/ej bidragit till att ambitionerna 
  uppfyllts enligt de inblandade? 
- Vilka hinder och möjligheter har de identifierat? 
- Hur uppfattar deltagarna att projektets målsättning har/inte har uppfyllts? 
 

1:2	Projektets	bakgrund	och	koncept	
 
Projektet SPRINT fick sin början i december 2015, efter ett initiativ från Röda Korset och 
Studieförbundet Vuxenskolan i Åre kommun. Tanken var att medelst ett möte mobilisera 
frivilliga och starta någon sorts ideell svenskundervisning för de ca 700 asylsökande som 
placerats på tre f d hotell i kommunen. På detta möte presenterade en pensionerad 
managementkonsult en möjlig utbildningsmodell, i vilken ett fåtal personer kunde 
undervisa väldigt många, helt ideellt. (Det fanns vid detta tillfälle ingen budget eller 
avsatta medel för någon undervisning.) Han erbjöd sig även att två gånger i veckan själv 
undervisa de flyktingar som sen skulle fungera som lärare (s k språktränare) åt sina 
landsmän. Dessa språktränare skulle bestå av 25-30 frivilliga, engelsktalande flyktingar 
från de tre asylboendena. Med engelskan som arbetsspråk skulle den f d 
managementkonsulten sedan lära ut målspråket, dvs svenska, till dem. Språktränarna 
skulle sedan i sin tur hålla samma lektioner i svenska för sina landsmän ute på sina 
respektive asylboenden. Det saknades dock lämpliga läromedel, men kort därefter erbjöd 
sig en språklärare och läromedelsförfattare i kommunen, att skapa ett behovsanpassat, 
webbaserat utbildningsmaterial i svenska, som var helt gratis och tillgängligt för alla. Till 
sin hjälp skulle de som undervisade även ha s k språkstödjare, dvs svenska volontärer 
från bygden, som hjälper till med uttal m m. Sålunda föddes i december 2015 ett koncept, 
som testades i två pilotgrupper med asylsökande, en arabisk- och en persisktalande. 
Resultatet blev lyckat, och med Studieförbundet Vuxenskolan (hädanefter förkortat SV) 
som projektägare och projektledare, drog verksamheten i gång i stor skala i januari 2016: 
Då började ett 30-tal engelsktalande asylsökande, s k språktränare, åka buss till 
centralorten två gånger i veckan för 4 timmars svenskundervisning av den pensionerade 
managementkonsulten, hädanefter kallad tränarutbildaren. Undervisningen äger rum i en 
lokal som ägs av församlingen och bedrevs till en början med hjälp av det nyskapade, 
webbaserade läromedlet “Svenska för Nyanlända”. Lektionerna laddades ned och 
printades ut vartefter av SV, som även försåg deltagarna ute på asylboendena med 
lektionshäften. På basis av vad språktränarna själva just fått lära sig, och med hjälp av 
samma läromedel, höll de sedan själva varsin svenskalektion varje vecka (ca 30 lektioner 
totalt) för sammanlagt 430 asylsökande flyktingar. Till sin hjälp hade de oftast 1-3 
svenska volontärer från bygden som fanns med på lektionerna som s k språkstödjare. 
 
 

2	Tidigare	forskning	
 

2:1	Växelundervisning	
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Denna modell, där ett mindre antal mer försigkomna elever hjälper till att undervisa ett 
stort antal elever när läraren själv inte räcker till, har en historisk föregångare i Sverige. 
Den förekom på 1800-talet under namnet “monitorial education” och “mutual instruction”. 
Enligt Larsson (2014) utvecklades dessa undervisningsmetoder av Andrew Bell i Indien 
och Joseph Lancaster i England runt sekelskiftet 1800 och spreds sen över jorden inom 
loppet av ett par årtionden, vilket gjorde att varianter av dem under en tid praktiserades i 
nästan alla världens hörn. Larsson fastslår vidare: 
 

När denna undervisningsrevolution nådde Sverige vid slutet av 1810-talet 
benämndes den ofta som växelundervisningssystemet, Bell-Lankasterska 
metoden eller monitörsystemet. Den sistnämnda av dessa beteckningar är 
en direkt hänvisning till ett gemensamt drag inom såväl Bells som Lancasters 
metoder, nämligen användningen av försigkomna elever såsom ett slags 
hjälplärare - även kallade monitörer - vilka gjorde det möjligt för en enda 
lärare att undervisa hundratals elever samtidigt. (2014, s. 9 ) 

 
Enligt Larsson kan växelundervisningens segertåg över världen förstås mot bakgrund av 
den omfattande samhällsomvandling i Västeuropa som brukar beskrivas som “den 
senfeodala statens avveckling och det kapitalistiska samhällets födelse”, vilket medförde 
genomgripande förändringar av samhällets sociala strukturer. Massorna skulle nu 
utbildas för att bättre möta det framväxande industrisamhällets behov. Men i sin artikel 
“Mass Teaching without the Masses” (2015) förklarar Larsson att i Sverige fanns vid 
denna tid inga folkmassor, utan mest glest befolkad landsbygd, där minst 80% av 
befolkningen levde. Trots det bildades 1822 “Sällskapet för växelundervisningens 
befrämjande”  för att sprida metoden i landet, och från 1824 till 1848 ökade antalet elever 
som fick ta del av växelundervisning från ca 5 000 till drygt 60 000. Men enligt Larsson 
(2015) ansågs växelundervisningen redan på 1860-talet som passé (s.168). 
Undervisningen på landsbygden, som fram till 1842 till stor del skötts av ambulerande 
lärare som undervisade smågrupper i hemmen, skulle i och med folkskolestadgan från 
1842 hållas i speciella skolhus som varje församling ålades att upprätta. Den utmaning 
som lärarna då ställdes inför var dock inte mängden elever som samlades i dessa 
skolhus, utan snarare den stora åldersblandningen, vilket var ett skäl till att mer 
försigkomna elever fick hjälpa till att undervisa de yngre. Men enligt Larsson dröjde det 
ända till 1800-talets slut innan alla svenska barn faktiskt gick i skola under någon period 
av sitt liv (s.160). 
 

2:2	Volontärledd	undervisning	
 
I projektet SPRINT handlar det däremot om undervisning av vuxna och dessutom med 
hjälp av volontärer. Finns det historiska föregångare även i detta avseende? Gustafsson 
och Osman (2010) konstaterar att “Sverige som ett land för massinvandring, är en relativt 
ny företeelse i jämförelse med många andra länder, vilka haft invandring och import av 
arbetskraft under lång tid” (s. 123). Sverige har inte tidigare tagit emot ett så stort antal 
flyktingar på så kort tid som under 2014-2015. Enligt Brain (1968) har USA däremot en 
lång historia av massinvandring. För att utbilda dessa massor och hjälpa de vuxna in i 
samhället och ut i arbetslivet, har man använt sig av just volontärundervisning som 
bedrivs av olika välgörenhetsorganisationer. I sin artikel redogör Brain för hur 
myndigheterna i New York, där man i början av 1950-talet tog emot ett stort antal 
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flyktingar från Östeuropa, tog hjälp av volontärer från kvinnoorganisationen Junior League 
för att ge högutbildade östeuropéer intensivundervisning i engelska. Syftet var att hjälpa 
dem att kunna bli verksamma inom sina yrkesområden. Man hade konstaterat att 
lågutbildade flyktingar hade lättare att hitta lämpliga arbeten, där deras 
engelskakunskaper var av mindre vikt. Men högutbildade invandrare var mycket mer 
beroende av goda engelskakunskaper, inte minst för att kunna genomgå valideringstester 
inom sitt yrke. Brain hävdar att i just det här projektet hade över 500 volontärer varit 
verksamma. Dessa hade som regel genomgått en utbildning på ca 20 timmar och bestod 
oftast av kvinnor i tidig medelålder och med relativt hög utbildning. Brain framhåller att 
“There were many volunteer English-teaching programs and public school programs 
available for most refugees. But a special program was needed for the educated” (s. 51). 
Inte bara för deras egen skull, utan även för landets, som “greatly needed their 
professional skills” (s. 51). 
 

2:3	Vuxenutbildning	och	de	andragogiska	utbildningsidealen	
 
Enligt Fejes (2013) betyder andragogik “att leda vuxna” och är en teori om hur studier för 
vuxna bör läggas upp och genomföras. I Europa kom begreppet att användas för att 
beskriva teoretisk och empirisk forskning om vuxnas utbildning, men i Sverige använder 
man oftast termen vuxenpedagogik. Metoder som används vid undervisningen av vuxna 
bör anpassas efter vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Med vuxenstudier avses inom 
andragogiken inte de som studerar på universitet och högskolor, utan rötterna finns i 
folkrörelsernas studiecirklar. Enligt Thång (2006) togs i Sverige de tidiga initiativen till 
vuxenutbildning i organiserade former av frivilligorganisationer och av privatpersoner. 
Redan 1868 grundades de första folkhögskolorna och i början av 1900-talet startade de 
första studieförbunden. Bristen på utbildade lärare gjorde att man tvingades välja erfarna 
och kloka lekmän som studiecirkelledare. Larson (2010) redogör för vuxenutbildningens 
målsättningar och de andragogiska utbildningsidealen (s. 165). Enligt dessa ideal skall 
undervisningen utgå från deltagarnas livserfarenheter, den skall utveckla individerna 
socialt, den skall vara problemorienterad, kursdeltagarna skall ha inflytande på planering 
och genomförande av undervisningen, och utvärderingen skall utgöras av en ömsesidig 
mätning av kursinnehåll och uppläggning. I Resultatanalysen diskuteras i vilken 
omfattning projektet SPRINT kan sägas leva upp till dessa ideal. 
 

2:4	Det	sociokulturella	perspektivet	
 
Initiativtagarna till SPRINT hävdar i sin projektbeskrivning att språket är nyckeln till att bli 
delaktig i samhället. Detta synsätt finner vi även inom det sociokulturella perspektivet på 
lärande, enligt vilket kunskap kommer ur vår förmåga att kommunicera och dela 
erfarenheter med varann. Lärandet sker mellan individ och omvärld, i ett samspel. 
Kommunikation och språkanvändning utgör således länken mellan individen och 
omgivningen. Och i förlängningen innebär det, att lär man sig ett språk, lär man sig att 
tänka inom ramen för en viss kultur. Byter man dessutom kultur, som flyktingar ofta gör, 
får man genom det nya språket tillgång till nya tankesätt. Detta är ett exempel på hur 
lärande sker hela tiden, dvs är livslångt, vilket är en central idé inom det sociokulturella 
perspektivet. Enligt Säljö (2005) kommer kunskaper och färdigheter från de insikter och 
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handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blivit delaktiga i 
genom interaktion med andra människor (s. 21). Han framhåller att det inte bara är 
genom kommunikation som dessa sociokulturella resurser skapas, utan även förs vidare 
(s. 22). Man kan säga att människans kunskap i stor utsträckning är språklig eller 
diskursiv till sin natur. Till följd av detta anser man inom det sociokulturella perspektivet att 
människor lever på kunskaper och insikter som de lånat från andra. “Språket är den mest 
unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning, och, mer generellt, i vår förmåga att 
samla och kommunicera erfarenheter med varann” (s. 82). Ord och språkliga utsagor 
medierar således omvärlden för oss och gör att den framstår som meningsfull. Språket 
blir även ett medel för att kunna delta i och påverka interaktionella förlopp. Att kunna 
uttrycka något är således att kunna göra något. Man blir en kompetent deltagare i olika 
mänskliga aktiviteter (s. 88). Detta ligger även i linje med ett av folkbildningens mål, vilket 
är “att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.” Vi skall i 
Resultatanalysen se huruvida projektet SPRINT:s verksamhet harmonierar med det 
sociokulturella perspektivet. 
 

3	Metodavsnitt	
 
I det följande avsnittet redogörs för de olika datainsamlingsmetoder som använts i 
den här studien. Olika metoder har kombinerats för att ge en så fullständig bild 
som möjligt av projektet SPRINT, själva verksamheten och de människor som är 
inblandade i det. Detta för att kunna redogöra för hur och genom vilka drivkrafter 
projektet kom till stånd, hur undervisningen lades upp och organiserades, hur den 
administrerats, finansierats, genomförts, och hur den har fungerat upp till idag. 
Syftet är att beslysa detta från olika perspektiv, dvs utifrån initiativtagarnas, 
projektledarens, tränarutbildarens, språktränarnas, volontärernas samt inte minst 
deltagarnas uppfattningar om projektet. De metoder som använts för 
datainsamling är således: kvalitativa intervjuer med initiativtagare/projektledare 
och språktränare, observationer av själva undervisningen, dvs både 
tränarundervisningen och de lektioner språktränarna själva håller ute på 
asylboendena, telefonintervjuer med volontärer, enkäter på arabiska och persiska 
med deltagarna, samt en beskrivning/analys av det webbaserade läromedel som 
används i undervisningen. 
 

3:1	Urval	
 
Sammanlagt har 52 personer deltagit i intervjuer och enkäter. Till att börja med gjordes 
fyra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med de föreningar/personer som utifrån de 
dokument som fanns (2 korta projektbeskrivningar, se bilaga 1) framstod som 
initiativtagare till projektet. Tre av dessa fyra initiativtagare kom sedan att fungera som 
projektägare, tränarutbildare, respektive läromedelsförfattare i SPRINT. Den fjärde (RK)  
kom inte att ha någon funktion i projektets verksamhet. Men på grund av deras olika 
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roller, och därmed olika insyn i projektet, framstod det i slutändan som nödvändigt att 
intervjua alla fyra. 
 
Därefter valdes fem av de s k språktränarna ut för intervjuer på engelska. (Dessa är 
asylsökande flyktingar från asylboendena som p g a sina engelskakunskaper fungerar 
som lärare åt sina landsmän). Urvalet gjordes utifrån modersmål och kön. Intentionen var 
att intervjua två arabisk- och två persisktalande språktränare, helst två män och två 
kvinnor. Tränarutbildaren konsulterades för att hitta lämpliga informanter, dels med tanke 
på erfarenhet, dvs hur länge de varit aktiva i SPRINT, och dels hur väl de behärskar 
engelska. Det slutade med att två arabisktalande män, två persisktalande män, och två 
persisktalande kvinnor intervjuades i sina roller som språktränare, alltså sammanlagt sex 
personer. Att det blev sex språkränare istället för fem, berodde på att en av de kvinnliga 
språktränarna tog med sin manliga kollega som tolkhjälp till intervjun, för att vara säker på 
att kunna förstå och svara på alla frågor. Eftersom denne manliga kollega också var 
språktränare, blev det i praktiken så att båda svarade på frågorna. Språktränarna var 19-
30 år och hade ingen tidigare erfarenhet av att undervisa. 
 
Enkäterna, som översattes från svenska till persiska och arabiska, var avsedda att göras 
med minst 60 deltagare under eller efter deras lektioner ute på asylboendena. Här var det 
slumpen som styrde urvalet: de deltagare som råkade befinna sig på just de lektioner jag 
besökte, erbjöds att svara på enkäten, vilket naturligtvis var frivilligt och även gjordes 
anonymt. Av olika skäl rasade deltagarantalet just de veckor enkäterna genomfördes. 
Detta berodde dels på ett plötsligt besked från Migrationsverket att två av asylboendena i 
Åre kommun skulle stängas inom kort och att de asylsökande således skulle flyttas till 
andra asylboenden runtom i Sverige. Men det berodde även på det avtal som EU (och 
således Sverige) slutit med Afghanistan om att skicka tillbaka afghanska flyktingar till 
Afghanistan. Detta skapade mycket turbulens och oro, och minskad motivation att lära sig 
svenska. Till flera av de lektioner på asylboendet som jag kom för att besöka, kom det 
inga deltagare, och flera lektioner ställdes in p g a att ansvarig tränare hade andra 
åtaganden eller sade sig sakna elever. Därför blev det färre enkäter gjorda än planerat, 
sammanlagt 40, istället för 60. 
 
Eftersom det i samtliga intervjuer med initiativtagare och språktränare, talades om 
volontärernas/språkstödjarnas viktiga roll, beslöts att även deras perspektiv behövde 
undersökas och redogöras för. Med hjälp av tränarutbildaren fick jag två aktiva 
volontärers namn och telefonnummer. När dessa kontaktades, tipsade en av dem om 
ytterligare två volontärer, som varit aktiva ute på asylboendena. Med tre av dessa 
volontärer gjordes sen telefonintervjuer. Den fjärde svarade aldrig på min förfrågan. 
 
Urvalet av lektionsobservationer gjordes med hjälp av ett lektionsschema som upprättats 
av SV. En bidragande faktor för valet av lektioner var asylboendets läge, dvs hur långt 
bort det låg från min bostad. Enligt detta schema hölls det fem dagar i veckan en lektion 
för persisktalande kl 16 och en lektion för arabisktalande kl 18 (eller 19) av olika tränare 
på det asylboende som ligger närmast min bostad (15 km). Tre av dessa lektioner valdes 
ut efter kriterierna modersmål (persiska/arabiska) och kön (kvinnlig/manlig tränare). Syftet 
var att se hur undervisningen genomfördes och om det fanns några betydande skillnader i 
tillvägagångssättet mellan de olika tränarna. Dessutom har det gjorts ytterligare ca 6-7 
icke protokollförda lektionsobservationer: dels av tränarutbildarens lektioner, som hålls i 
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centralorten, dit jag kom under sommaren som intresserad språklärare och även bistod 
som språkstödjare. Senare kom jag även att närvara vid ytterligare ett par av dessa 
lektioner i samband med att denna studie påbörjades och jag behövde hitta informanter 
till intervjuerna m m. 
 
För analysen av läromedel föll valet naturligt på det läromedel som använts mest för 
undervisningen inom SPRINT, nämligen det webbaserade “Svenska för nyanlända” eller 
“Svenska for beginners” som skapats för detta ändamål, men kan användas fritt av alla 
flyktingar/nyanlända som vill träna svenska. De andra läromedel som använts i 
undervisningen av framförallt språktränarna, är romanen “En man som heter Ove” av 
Fredrik Backman, och därefter romanen “En oväntad vänskap” av Abdel Sellou. Båda 
romanerna studerades i en mer lättläst version än originalen. I den här studien granskas 
dock endast det webbaserade läromedlet. 
 
 

3:2	Datainsamlingsmetoder	
 
 

3:2:1	Kvalitativa	intervjuer	
Enligt Johansson & Svedner (2010) är kvalitativ intervju en lämplig metod att begagna sig 
av då man önskar ta reda på individers attityder, åsikter, erfarenheter m m. 
I de fyra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som gjordes på svenska med de fyra 
initiativtagarna till projektet SPRINT, berördes samtliga frågeområden som finns med i 
den här studiens frågeställningar: vilka ambitioner och målsättningar de startade med, hur 
upplägget kom att se ut, vad deras egen insats och ansvarsområde består i, hur de anser 
att projektet fungerar idag och om ambitionerna förverkligas. Utöver detta ombads 
informanterna reflektera över de eventuella hinder man mött på vägen och vilka brister 
som kan skönjas i verksamheten. Intervjun bestod av sammanlagt sju frågor (se bilaga 2). 
I den intervju som gjordes med projektägaren/ledaren, ställdes ytterligare några frågor, för 
att räta ut frågetecken som uppkommit under de två första intervjuerna och som berörde 
det praktiska upplägget, finansiering m m. 
 
I de fem kvalitativa intervjuer som gjordes på engelska med sex av språktränarna, 
berördes följande områden: varför de valde att bli språktränare, om de hade tidigare 
erfarenhet av att undervisa, vad som fungerat bra och mindre bra i undervisningen, hur 
mycket hjälp de haft av volontärer, vilka läromedel/metoder de själva haft mest nytta av, 
hur mycket svenska de anser ha lärt sig, vilka eventuella effekter dessa språkkunskaper 
fört med sig, och om de anser att initiativtagarnas målsättningar med projektet har 
förverkligats, för dem personligen och för deltagarna. Av de totalt nio frågor som ställdes, 
hade fem en direkt koppling till frågeställningarna (dvs fråga nr 2, 3, 4, 6 och 9). De 
resterande fyra frågorna (nr 1, 5, 7 och 8) ställdes av ren språkdidaktisk nyfikenhet (se 
bilaga 3). 
 
I de tre intervjuer som genomfördes per telefon med volontärer, ställdes ett tiotal frågor 
som rörde deras motivationsgrunder, var och hur ofta de varit språkstödjare, hur 
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lektionsupplägget sett ut och fungerat, eventuella svagheter i undervisningen och 
kontakten med de asylsökande (se bilaga 4). 
 

3:2:2	Enkäter	
Enligt Johansson & Svedner (2010) är enkäter en lämplig metod att använda sig av vid 
faktafrågor, t ex när man vill ta reda på en viss grupps kunskaper/erfarenheter/åsikter 
inom ett begränsat område. 40 enkäter genomfördes med deltagare i SPRINT, dvs med 
elever ute på asylboendena, i avsikt att ta reda på hur de upplevt undervisningen och om 
de anser att projektets målsättningar förverkligats. De första fem frågorna berörde de 
ambitioner som initiativtagarna hade med SPRINT: att lära ut svenska, att göra väntan på 
asyl mer meningsfull, att skapa förståelse för Sverige och svensk/lokal kultur och främja 
kontakt med lokalbefolkningen. Därutöver berördes själva undervisningen, hur de anser 
att den fungerat hitintills, samt eventuella brister. Efter enkätens åtta huvusakliga frågor, 
tillfrågades respondenten även om sitt kön och vilken månad hen började delta i 
undervisningen. Detta eftersom den tidigare frågan om hur mycket svenska man lärt sig, 
till stor del beror på hur länge man studerat språket. Sammanlagt bestod enkäten av åtta 
frågor, varav sju hade slutna svar och en (nr 7) hade ett öppet svar (se bilaga 5), även om 
Johansson & Svedner menar att man bör undvika öppna frågor i enkäter. För att vara 
säker på att respondenterna skulle förstå enkätens alla frågor och svarsalternativ, hade 
enkäten översatts till både dari/persiska och arabiska av två modersmålslärare på den 
högstadieskola där jag arbetar. Därefter, enligt Johansson & Svedners anvisningar, 
gjordes ett förförsök: De översatta enkäterna testades på några av de engelskspråkiga 
tränarna. Dessa kunde dock inte upptäcka några felaktigheter eller oklarheter utan 
menade att både frågor och svarsalternativ var fullt begripliga (se bilaga 6 för arabisk 
enkät och bilaga 7 för persisk enkät). 
 

3:2:3	Observationsmetoder	
Syftet med observationerna var att undersöka och redogöra för hur språkundervisningen 
inom SPRINT bedrevs rent praktiskt ute på asylboendena. Språktränarnas egen 
undervisning i centralorten två gånger i veckan, som tränarutbildaren ansvarar för, hade 
jag under sommaren redan tagit del av ett par gånger och fått en uppfattning om. Men 
under vecka 40 gjordes fyra protokollförda observationer för att se hur lektionerna på ett 
av asylboendena var upplagda, hur de fungerade och om det fanns skillnader i 
tillvägagångssättet mellan olika tränare. Efter att ha noterat plats, tid, antal deltagare 
(kvinnor/män), språktränare samt språkgrupp/modersmål, fördes löpande anteckningar 
om lektionens förlopp i klassrummet, vad språktränaren/deltagarna gjorde och sade, vad 
man arbetade med för områden och fraser, i helklass eller smågrupper, och vad 
eventuella volontärer ombads att bidra med (se bilaga 8). 
 

3:2:4	Textanalys	
För att kunna ge en korrekt beskrivning av det webbaserade läromedel som 
huvudsakligen använts för svenskundervisningen inom SPRINT, gjordes en granskning 
av den digitala plattform som läromedlet presenteras på, samt av själva läromedlet, som 
dels består av textbaserade lektioner, som ligger på en egen sajt, dels av ljud- och 
bildinspelningar av dessa lektioner, som återfinns i form av filmer på Youtube. Till den 
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digitala plattformen hör även en Facebook-grupp, som också studerades. Webadresserna 
återfinns i Litteraturförteckningen. 
 
 

3:3	Procedur	
 

3:3:1	Intervjuer	med	initiativtagarna	
De fyra initiativtagarna till projektet kontaktades via mail och tillfrågades om de ville ställa 
upp på en intervju. I mailet redogjordes för syftet med studien, en beskrivning av 
examensarbetet fanns bifogad, samt villkoren för medverkan (se bilaga 9). Två av de 
tillfrågade, läromedelsförfattaren/svenskaläraren och ordföranden för Västjämtlands Röda 
kors-krets svarade direkt och tid och plats för intervju bestämdes via mail. Intervjufrågorna 
formulerades och bearbetades via mail i samråd med min handledare. Den första 
intervjun genomfördes 28/9/16 i ett avskilt rum på Åre Gymnasieskola i Järpen där 
informanten (svenska/franskalärarinnan) arbetar och tog en knapp timme. Hela intervjun 
spelades in på diktafon och skrevs sen ut för vidare bearbetning. Under intervjun togs de 
sju frågorna upp en efter en (se bilaga 2). Den andra intervjun genomfördes efter 
arbetstid samma dag i fikarummet på Åre kommuns Integrationsservice i Järpen, där 
ordföranden för Röda Kors-kretsen arbetar. Intervjun spelades in, tog ca 45 min och 
skrevs sen ut för bearbetning. Kort därefter svarade projektledaren i SPRINT på mitt mail 
(dvs verkamhetsledaren för Studieförbundet Vuxenskolan i Åre kommun) och tid och plats 
för intervju bestämdes. Intervjun hölls 7/10/16 i mitt kök i Edsåsdalen och tog ca 40 min. 
Intervjun spelades in på diktafon och en sammanfattning skrevs ut för senare 
bearbetning. Först ställdes några specifika frågor som uppkommit efter granskning av de 
första två intervjuerna, och därefter ställdes samma sju frågor som ställts till de andra 
initiativtagarna. Den fjärde initiativtagar-intervjun hölls 14/10/16 med och hemma hos 
tränarutbildaren i SPRINT. (Av tidsskäl hade jag först tänkt avstå från en fjärde intervju, 
men när denne senare anmälde sitt intresse, ändrades detta beslut med tanke på den 
nyckelroll som tränarutbildaren har i projektet.) Intervjun tog en knapp timme, spelades in 
på diktafon, och skrevs sedan ut för att kunna bearbetas senare. Denna gång ställdes 
dock inte de sju intervjufrågorna på samma systematiska sätt, utan specifika frågor om 
motivationsgrund och frågor som rör själva undervisningen behandlades, t ex den 
utbildningsmodell som använts, valet av läromedel m m. 
 

3:3:2	Intervjuer	med	språktränare	
De utvalda (se Urval ovan) informanterna tillfrågades i samband med språktränarnas 
sedvanliga lektion på torsdagar med tränarutbildaren. Syftet med själva studien och 
intervjuerna presenterades, samt villkoren för medverkan. Särskild vikt lades vid att 
betona att studien inte gjordes på uppdrag av SPRINT, och att jag inte var en del av 
projektet, vilket låg nära tillhands eftersom SV:s verksamhetsledare är min syster. Därför 
påpekade jag ett flertal gånger, med olika formuleringar på engelska, att studien var 
oberoende och endast gjordes för att det krävdes i min lärarutbildning. Samtliga 
språktränare gav intryck av att ha förstått detta. Därefter bestämdes datum, tid och plats 
med var och en. De fem intervjuer som sedan hölls med 6 språktränare genomfördes vid 
fem olika tillfällen mellan 20-28/10/16, samtliga på asylboendet Åre Continental Inn, två i 
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en mindre matsal, en utanför lektionsalen i källaren, en på den ena tränarens hotellrum 
och en i en liten biosalong, som även fungerar som lektionssal. De nio frågorna hade 
formulerats på engelska och därefter godkänts av handledaren. De ställdes i turordning 
och fanns framme väl synliga på min Ipad. Intervjuerna tog ca 45 minuter och spelades in 
på diktafon, för att sedan skrivas ut hemma för bearbetning. (Inte helt enkelt, då några av 
språktränarnas engelska var ganska “broken”). 
 

3:3:3	Intervjuer	med	volontärer	
Efter att ha fått namn och mobilnummer till två volontärer av tränarutbildaren, kontaktades 
dessa via sms och tillfrågades om sin medverkan i en telefonintervju. Båda svarade ja 
och tid och datum för telefonintervju bestämdes. Eftersom båda varit närvarande när 
studien  och dess syfte presenterades för språktränarna, behövdes ingen ytterligare 
förklaring. Den första informanten gav mig namn och mobilnummer till ytterligare två 
volontärer, som också kontaktades via sms. En svarade ja direkt och datum och tid 
bestämdes. Den andra volonären hörde inte av sig. Tre telefonintervjuer hölls vid tre olika 
tillfällen under vecka 46 och 47. Efter att ha redogjort för de forskningsetiska principerna 
och fått informanternas medgivande, spelades intervjuerna in (på diktafon, med hjälp av 
mobilens högtalarfunktion) för säkerhets skull, samtidigt som svaren på frågorna 
noterades för hand. 
 

3:3:4	Enkäter	
Efter att ha formulerat enkätfrågorna i samråd med handledaren, tillfrågades två 
modersmålslärare (en arabisk- och en persisktalande) på min arbetsplats om att översätta 
dem. Samtidigt förklarades syftet med dem. Tanken var att frågorna skulle stå på både 
svenska och persiska/arabiska på dokumentet, vilket inte var helt enkelt med olika 
alfabeten som läses åt motsatt håll, så endast den arabiske modersmålsläraren lyckades 
få till detta. På den persiska enkäten stod frågor och svarsalternativ endast på persiska, 
men eftersom frågor och svar var noggrant numrerade, godkändes detta, därför att en 
sammanställning av svaren ändå var möjlig och informanterna själva inte behövde ha den 
svenska texten. Sedan for jag ut med enkäterna till så många schemalagda lektioner som 
möjligt (ca 6-8) där det fortfarande antogs pågå undervisning, men så var inte alltid fallet 
(se under Urval 3:1 ovan). När det fanns deltagare, och lektionerna hölls, hjälpte 
språktränaren till att i slutet av lektionen förklara på persiska/arabiska för deltagarna vad 
enkäten gällde, att den var frivillig och anonym och att själva studien var oberoende 
(alltså inte beställd av projektägaren el dyl). Därefter fick deltagarna formulären som de 
fyllde i. Ett tiotal enkäter skickades till det mer avlägsna boendet med en av 
språktränarna, som sen administrerade dem och skickade tillbaka de ifyllda formulären 
med sin kollega, som gav dem till mig i samband med en av tränarutbildarens lektioner i 
centralorten. 
 
 

3:3:5	Observationer	
Fyra protokollförda deltagande observationer gjordes vid olika tillfällen mellan 5/10/16 och 
28/10/16, samtliga i lektionssalen på asylboendet Åre Continental Inn utanför Åre. 
Lektionerna hölls av tre olika tränare. Efter att ha hälsat på tränare och deltagare, gjordes 
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observationerna från den bakersta bänkraden i lektionssalen. Språktränarna var sen 
tidigare informerade om studien samt dess forskningsetiska principer, men inga 
förklaringar gavs till deltagarna, eftersom dessa är vana vid att det kommer volontärer och 
hjälper till som språkstödjare på tränarens uppmaning. Detta var ett forskningsetiskt 
förbiseende från min sida, och berodde på min önskan att störa så lite som möjligt. Det 
förelåg dock ingen risk för integritetskränkning. Sedan fördes löpande anteckningar för 
hand under lektionens gång, som oftast varade 90 minuter. Eventuella insatser som 
efterfrågades i rollen av språkstödjare protokollfördes också, så snart de utförts. Således 
rörde det sig under korta stunder om en “deltagande observation”. De handskrivna 
anteckningarna skrevs sedan ut på dator (se bilaga 8). 
 

3:3:6	Forskningsetiska	reflektioner	
I min studie har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav för 
forskning, som rör information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Eftersom olika 
metoder har använts för olika grupper, har jag ovan närmare redogjort för hur dessa krav 
tillgodosetts för varje enskild grupp/metod. Sammanfattningsvis kan dock nämnas att 
samtliga 52 medverkande har fått information om studiens syfte och villkor, och om att 
medverkan är frivillig, anonym och kan avbrytas utan vidare. De fyra initiativtagarna 
informerades om villkoren via mail (bilaga 9), språktränarna och volontärerna 
informerades muntligen av mig, men de 40 deltagarna informerades på arabiska/persiska 
av sina respektive språktränare i samband med enkäten. P g a anonymitetskravet har 
personuppgifter (namn, mailadresser etc) tagits bort ur de bifogade 
projektbeskrivningarna (se bilaga 1). 
 
 

3:4	Databearbetningsmetoder	
 
Samtliga 12 intervjuer granskades ingående och olika för frågeställningarna relevanta 
teman, frågor och svar markerades med olika färger och siffror för att underlätta 
överskådligheten och sammanställandet av resultaten. Därefter togs beslut om hur 
resultaten skulle presenteras. 
 
Svaren på de 40 enkäterna sammanställdes och tabellfördes i siffror som omvandlades i 
procent för redovisningen. Ingen uppdelning gjordes mellan de två olika språkgrupperna i 
redovisningen, eftersom svaren från de båda grupperna inte uppvisade några påfallande 
skillnader, som skulle motivera en sådan uppdelning. I slutet av enkäten fanns en fråga 
om vilken månad deltagarna börjat sin undervisning. Av misstag fanns inte den frågan 
med på den persiska enkäten, vilket tyvärr upptäcktes i efterhand. Men av den arabiska 
enkäten (16 personer) framgick att 9 personer först påbörjat sin undervisning i augusti 
2016 och således bara hållit på i några veckor. Detta påverkar naturligtvis svaret på 
frågan om hur mycket svenska de anser har lärt sig. Resten (7 pers) hade börjat sin 
undervisning under vårvintern 2016 och således hållit på i drygt ett halvår. De svar som 
hade lämnats på den öpnna frågan i enkäten, översattes med hjälp av samma 
modersmålslärare på min arbetsplats som hjälpt till vid översättningen av själva enkäten. 
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Observationerna granskades ingående i syfte att ge en kort och mer allmängiltig 
redogörelse för hur språktränarnas lektioner ute på asylboendena genomförts. Inga 
betydande skillnader upptäcktes i språktränarnas förfaringssätt. 
 
Tillförlitligheten hos de ovan beskrivna datainsamlingsmetoderna tas upp i 
Diskussionsavsnittet. 
 
 

4	Resultat	och	analys	
 
 
I följande avsnitt presenteras i sammandrag de resultat som ovanstående undersökningar 
gett för handen. För överskådlighetens skull presenteras först de olika informanterna. 
Därefter tas forskningsfrågorna upp i turordning och vad informanterna svarat på dem. 
 

4:1	Informanterna	
 
De fyra initiativtagarna till SPRINT är 1) ordföranden för den lokala Röda Kors-kretsen 
(förkortat RK), 2) verksamhetsledaren för Studieförbundet Vuxenskolan (SV) som blev 
projektägare/ledare för SPRINT 3) den pensionerade managementkonsulten (kallad 
tränarutbildaren) som presenterade utbildningsmodellen och tog på sig att utbilda 
språktränarna, samt 4) språkläraren/läromedelsförfattaren som skapade ett webbaserat 
läromedel i svenska. 
 
Fem språktränare, dvs asylsökande flyktingar med relativt goda engelskakunskaper. 
Dessa hade ingen tidigare erfarenhet av att undervisa, men har fått svenskundervisning 
två gånger i veckan av tränarutbildaren och sedan själva hållit en lektion/vecka ute på 
sina respektive asylboenden. 
 
40 deltagare vilka består av asylsökande kvinnor och män som deltagit i SPRINT:s 
undervisning på asylboendena. 
 
Tre svenska volontärer som fungerat som språkstödjare i undervisningen på asylboenden 
och i centralorten. 
 
 
 

4:2	Vilka	ambitioner/mål	startade	projektet	med?	
 
Två dokument, korta projektbeskrivningar, fanns att tillgå när denna studie inleddes. I det 
första av dem hävdas att syftet med projektet SPRINT är: “en meningsfull vardag under 
asylväntetiden, bli delaktig, lära sig basal svenska, kunna knyta an till bygden och 
lokalbefolkning. Därtill visar det sig - korta ner tiden i ev. kommande SFI”. I det andra 
dokumentet formuleras syftet så här: “lära de asylsökande vuxna basal svenska och 
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introducera dem i Åredalens livsstil, kultur, näringsliv och förvaltning. Motarbeta och bryta 
tristess och hotellsjuka”. Men vad säger initiativtagarna själva om sina ambitioner med 
projektet? 
 
I stort sett bekräftar alla fyra initiativtagarna ovanstående syften i sina respektive 
intervjuer. Enligt SV:s verksamhetsledare är ambitionen att erbjuda en meningsfull 
aktivitet för de asylsökande genom möjligheten att lära sig svenska och således hjälpa 
dem att få kontakt med samhället. Man hoppas även kunna spara pengar åt samhället 
genom att bidra till en förkortad SFI-tid. 
 
Enligt RK:s ordförande är språkträning för asylsökande en vanligt förekommande RK-
aktivitet runtom i landet och således var hennes ambition med det första mötet i 
december 2015 att få igång något dylikt med hjälp av volontärer. Men hon säger också: 
“Vi skrev liksom aldrig ned nåt uttalat mål i första skedet [...] jag tror allting liksom kom till 
vartefter”. Men det fanns en tydlig tanke: att de asylsökande kan börja lära sig svenska 
medan de ändå väntar, och få träffa lokalbefolkning. 
 
Den tredje initiativtagaren, tränarutbildaren, framhåller följande i sin intervju: “Syftet med 
projektet är medmänsklighet, människokärlek, och språkundervisningen är fordonet”. Han 
menar att det även är detta som driver de volontärer/språkstödjare som troget bistått 
honom. Han tillägger att utöver människokärleken, finns en tilltro till människans förmåga 
att lära sig på egen hand. 
 
Läromedelsförfattaren menar att alla initiativtagarna gör det de gör för att hjälpa. En stor 
drivkraft för henne är dessutom att se ifall en idé fungerar i verkligheten. En uttalad 
ambition var att göra väntetiden för de asylsökande mer värdig, att de har något att göra. 
Hon såg även en vinst för samhället om man lyckades korta ner SFI-tiden för de 
asylsökande och underlätta för dem att komma ut i samhället. Hennes mål var även att 
göra det “så lätt det bara går” att lära sig svenska, samt att de 50 svenskalektioner hon 
avsåg att skapa, skulle utgå från de behov som de asylsökande har, eller kan tänkas ha, i 
nuet. Snart kom det även att innefatta behovet att förmedla viktig kulturell information till 
dem. Genom sitt bidrag till projektet SPRINT såg hon en möjlighet att hjälpa inte bara de 
asylsökande i Åre kommun att lära sig svenska, utan i princip varenda flykting i hela 
Sverige, och även personer utanför Sverige (t ex en handelsman i Turkiet som vill lära sig 
kommunicera med svenska turister). Såsom van språkförfattare var det den ambitionen 
hon hade med sin digitala plattform för undervisning i svenska. 
 
 
 

4:3	Hur	har	projektets	upplägg	sett	ut	och	hur	har	det	genomförts?	
  
 
För att beskriva projektet SPRINT:s upplägg, kan man utgå ifrån den “fyrfältare” (figur 1) 
som tränarutbildaren, en f d managementkonsult, presenterade på ett tidigt stadium i 
projektet: 
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Läromedel Pedagogik 

Språktränare Volontärer 

 
Figur 1. Fyrfältaren 

 
 
Som synes vilar projektet SPRINT på fyra beståndsdelar: LÄROMEDEL, PEDAGOGIK, 
SPRÅKTRÄNARE och VOLONTÄRER. Dessa kommer att beskrivas i turordning nedan. 
Senare lade kommunens integrationschef spontant till ingrediensen GLÄDJE i fyrfältarens 
mitt. Men vi kommer att upptäcka att en nyckelroll i SPRINT saknas i denna modell, som 
således inte speglar hela verkligheten. 
 

4:3:1	Läromedlet	
Som tidigare fastslagits tog en erfaren språklärare tillika läromedelsförfattare i kommunen 
på sig uppgiften att skapa ett behovsanpassat, webbaserat läromaterial i samband med 
SPRINT:s tillblivelse. Hennes ambition var att lägga ned 1 200 volontärtimmar på att 
skapa 50 lektioner och få dem översatta till olika språk, eftersom hon upptäckt att det 
mesta av det läromaterial i svenska som redan fanns på nätet, var 100% svenskt. För att 
underlätta för de lärande, skulle det specifika modersmålet (t ex arabiska, persiska/dari, 
tigrinja etc) och svenskan stå på samma ställe. Dessa lektioner skulle läggas upp på en 
digital plattform som var tillgänglig och gratis för alla. Istället för att utgå från Skolverkets 
mål och kriterier, utgick hon från de behov de asylsökande hade i nuet och således 
gjordes de första sju lektionerna i snabb takt. Genom sina yrkeskontakter fick hon tag på 
gratis översättare. Lektionerna översattes först till engelska och därefter till persiska och 
arabiska. Förutom sajten där själva lektionerna lades upp, skapade hon en Facebook-
grupp, “Svenska för Nyanlända”, där antalet besökare och kontakter fort ökade. Därmed 
blev det allt lättare att hitta översättare. Snart var de första 11 lektionerna översatta till 16 
olika språk. Därefter skapade hon en egen Youtube-kanal där alla lektioner finns som 
filmer, dvs stor text som läses upp på tydlig svenska, så att besökarna kan träna sitt 
svenska uttal. Genom Internetfonden, som stöder projekt som främjar en bra användning 
av internet, sökte och erhöll hon en stipendie motsvarande ca tre månadslöner, men 
fortsatte ändå sitt heltidsarbete som franskalärare, för att inte svika sina elever. 
 
 
Följande text möter en besökande på sajten “Svenska for beginners”: 
 

Den här sidan är till för alla som vill lära sig svenska på egen hand. Det finns 47 lektioner som är 
översatta till olika språk. Varje lektion är översatt så att svenska och målspråket finns på samma 
sida. Målet är att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att lära sig svenska på 
egen hand så snabbt som möjligt. Vid inlärning av ett språk är det viktigt att lyssna på språket och att 
säga efter många gånger. Orden ska kännas bekväma i munnen. För att få uttalet bra finns 
lektionerna på Youtube. Undertext är utlagt på engelska till filmerna vilket gör att det går att översätta 
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automatiskt till över 160 språk. Gå gärna med i Facebookgrupen: Svenska för Nyanlända. Där läggs 
inläggen först, innan de hamnar på den här sidan. 

 
 
Dessutom får vi veta lite om författarens etiska ställningstaganden: 
 

Allt material på denna sida har licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell  Det 
innebär att andra kan använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på verket, men inte att 
det används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också 
upphovsmannen anges. 

 
Vad innehåller således dessa behovsanpassade lektioner? Här följer en kort beskrivning 
av  innehållet i lektion 1-47: Hälsningsfraser, siffror 0-39, “På café”, presentation, frågor, 
siffror 40-100, veckodagar/månader/årstider, släktord, kläder (bildordlista), kökstermer, 
åka tåg/buss, sociala koder, “I klädaffären”,  “I mataffären”, “Hos läkaren”, kroppsdelar, “I 
skolan”, vanliga verb i nutid/framtid/dåtid, väderuttryck, vanligaste verben/orden, 
informella hälsningsfraser, personuppgifter, mat och måltider, klockan, fritidsuttryck, 
civilstånd, bostaden, prepositioner, länder och språk, arbetsuttryck och yrken, dagliga 
aktiviteter i nutid och dåtid, svenska skolan och skolämnen, fakta om Sverige, berätta om 
sig själv och sitt hemland, personbeskrivning, välja/köpa mobiltelefon, fler 
arbetsrelaterade termer, tidsadverbial, uttrycka åsikt, sambandsord,”En asylsökandes 
vardag”, “Hur gör man i Sverige”, “Natur och allemansrätt”, “En asylsökandes resa till 
Sverige”. Som synes uppstod ett behov av samhällsinformation och kulturell information, 
som även bakades in i språklektionerna. Därutöver har författaren skapat och lagt ut en 
grundläggande och lättöverskådlig svensk grammatik på 21 sidor med exempel. 
 
På Youtube-kanalen möts man av en innehållsförteckning över lektion 1-49. Det är 
lättöverskådligt och bara att klicka på den lektion man vill lyssna och öva på. Då får man 
upp en bild med titeln och numret på lektionen i stor text, som sedan exakt följer själva 
lektionsupplägget. Man hör pedagogens röst med god diktion läsa den ena frasen efter 
den andra. I november 2016 hade den första lektionen över 12 000 visningar och lektion 
15 “Hos läkaren” knappt 6 000. Alla följer samma upplägg. Lektionens fraser visas med 
stor text och man hör dem uttalas en efter en. För tillfället arbetar författaren med en 
grundläggande svensk grammatik för Youtube. 
 
 
Andra läromedel: 
Det bör i detta sammanhang påpekas att tränarutbildaren i sin utbildning av språktränarna 
efter ett trettiotal webbaserade lektioner, alltmer övergick till att använda skönlitteratur 
som läromedel. Med hjälp av kommunens chefsbibliotekarie valdes och införskaffades 
först ett antal exemplar av romanen “En man som heter Ove” av Fredrik Backman på 
lättläst svenska. Därefter fortsatte man med romanen “En oväntad vänskap” av Abdel 
Sellou, även den på lättläst svenska. Chefsbibliotekarien fungerade även som bollplank 
och kunnig rådgivare för tränarutbildaren, förutom att hon skaffade fram böckerna 
kostnadsfritt för projektet. Språktränarna själva fortsatte dock att undervisa med hjälp av 
de webbaserade lektionerna ute på boendena (förutom under en kortare period då man 
under namnet “Turbo” prövade att läsa den första romanen ute på asylboendena). 
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4:3:2	Pedagogiken	
Den här fjärdedelen av fyrfältaren står tränarutbildaren för. Förutom att denne 
presenterade själva konceptet/modellen för hur man skulle kunna bedriva 
svenskundervisning för flera hundra asylsökande mer eller mindre gratis, tog han även på 
sig uppgiften att utbilda de ca 30 asylsökande som i sin tur skulle fungera som 
språktränare i svenska för sina landsmän. Tränarutbildaren har 40 års erfarenhet som 
konsult i ledarskap, efter 10 år som officer i svenska armén. Om själva modellen säger 
han: 
 

Train the trainer” använde jag i mitt yrkesliv när vi hade så stora projekt att vi omöjligtvis kunde täcka 
dem med våra egna konsulter. Då utbildade vi internkonsulter i stora företag, typ Norske Bank [...] 
men egentligen är “barfotalärare” ett mer levande koncept. 

 
Tränarutbildaren håller sina lektioner på 4 timmar (inklusive 30 min paus med fika) två 
gånger i veckan i centralorten, i en lokal som ägs av Svenska kyrkan, men i vilken 
församlingen redan tidigare hade inlett ett samarbete med SV. Lektionen inleds oftast 
med att tränarutbildaren först högläser dagens svenska lektion eller romankapitel för 
språktränarna. Sedan delas de upp i smågrupper, s k bikupor, ofta utifrån sina respektive 
modersmål (arabiska eller persiska/dari), och med stöd av volontärerna turas de sedan 
om att läsa och översätta den utvalda lektionen eller bokkapitlet. Volontärerna hjälper till 
med uttal och förklaringar av ord och uttryck. Eftersom alla sitter i samma lokal blir det ett 
högljutt surrande, och hög energi. När lektionen avslutas, är varje språktränare i stånd att 
föra vidare lektionen till sina respektive språkgrupper ute på asylboendena. När 
lektionsmaterialet tillät, skapade tränarutbildaren ofta olika rollspel där lektionernas fraser 
och uttryck fick tränas och varieras på ett mer autentiskt sätt. Enligt volontären S lät 
tränarutbildaren i ett tidigt skede språktränarna presentera sig själva, sin bakgrund, 
flyktorsak och resa till Sverige på svenska, så att de blev mer än bara ansikten för 
varann, vilket bidrog till att afghaner och araber lättare kunde samarbeta och närma sig 
varann. 
 
Andra viktiga ingredienser i tränarutbildarens pedagogik är enligt honom själv målet att 
undervisningen ska vara rolig: “Vi kunde inte ha tråkiga lektioner, för då kommer inte 
tränarna, utan det måste vara kul”, hävdar han. Efter några månader gjordes en 
utvärdering i vilken det framkom att språktränarna behövde en större utmaning än vad de 
webbaserade lektionerna erbjöd, och efter detta började man läsa och översätta 
skönlitteratur. Men ett vägande skäl att använda skönlitteratur var även att 
tränarutbildaren kände sig mer bekväm med den sortens texter. Man försökte även ett tag 
att läsa samma roman ute på asylboendena under lektionsnamnet “Turbo”, men det 
visade sig vara för svårt för deltagarna och experimentet avbröts, även av andra skäl som 
redogjorts för tidigare (stängning av boenden, politiska beslut). 
 

4:3:3	Språktränarna	
Språktränarna består av asylsökande flyktingar som från början kom från tre olika 
asylboenden, varav ett nu har stängts. De två egenskaper som krävdes för att bli 
språktränare var först och främst en hygglig engelska (så att man kan förklara/förstå 
betydelsen av ett svenskt ord/uttryck med hjälp av sin engelska), men även viljan att själv 
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hålla en svenskalektion/vecka på sitt asylboende för en grupp personer ur den egna 
språkgruppen (arabiska eller persiska/dari). Från början var det 20-30 språktränare som 
for med buss till centralorten två dagar i veckan och fick svenskundervisning av 
tränarutbildaren, och som därefter lärde ut den svenska de själva hade lärt sig ute på sina 
boenden. Med tiden reducerades denna skara, beroende på en mängd olika orsaker 
såsom flyttar, arbetspraktik, förlovning, politiska beslut m m. Några språktränare hoppade 
av projektet i samband med introduktionen av skönlitteratur i undervisningen, eftersom de 
fann det för svårt, enligt tränarutbildaren och volontären S. Idag består kärntruppen av ett 
tiotal språktränare. 
 

4:3:4	Volontärer/språkstödjare	
Volontärerna utgör den fjärde kvadraten av fyrfältaren och består till stor del, men inte 
enbart, av svenska pensionärer som bor permanent eller periodvis i kommunen och som 
av medmänskliga skäl gärna vill hjälpa flyktingar som placerats här (eller har flyttat hit). 
En del volontärer kom in i projektet via en redan existerande Facebook-grupp, 
“Välkomstgruppen i Åre”, för personer som vill engagera sig i flyktingarna, och andra kom 
in via personliga kontakter. Två gånger annonserade man även efter fler volontärer, men 
det gav nästan inget resultat. Från början, under vintern och våren 2016, verkar det ha 
rört sig om ett trettiotal personer, enligt projektbeskrivningen. Många försvann vid 
turistsäsongens slut i maj eller i början av sommaren. Nu kvarstår en handfull volontärer 
som fram till i dag tjänstgjort väldigt ofta och regelbundet, en del på tränarutbildarens 
lektioner i centralorten, andra ute på asylboendena och åter andra har hjälpt till på båda 
håll. Särskilt på asylboendet Continental Inn utanför Åre tog flera volontärer tillsammans 
ansvar för att så många lektioner som möjligt skulle ha volontärhjälp. Däremot har man på 
de två andra boendena, i en liten by 2 mil norr om centralorten, ofta saknat volontärer. RK 
gjorde ett försök att schemalägga volontärerna via mail, men detta initiativ rann ut i 
sanden, troligen för att det inte behövdes, eller kunde få motsatt effekt, dvs att frivilliga 
insatser började upplevas som bindande krav, enligt RK. 
 

4:3:5	Studieförbundet	Vuxenskolan	(SV):	struktur,	organisation	och	administration	
Det är inte enbart de fyra beståndsdelar som redogjorts för ovan som får SPRINT att 
fungera, utan stora delar av projektet vilar på det fundament som utgörs av 
Studieförbundet Vuxenskolans insatser. SV är projektägare och projektledare, dvs har ett 
övergripande ansvar för SPRINT:s verksamhet, och en anställd på SV har jobbat halvtid 
med administration och organisation av projektet. Enligt verksamhetsledaren hanterar 
man “allt löpande arbete det innebär att äga ett projekt”. Hon har t ex sökt och erhållit 
medel från kommunens integrationspott för föreningar och från Folkbildningsrådet, totalt 
580 000:- , för att kunna finansiera projektet. Även om det till stor del vilar på ideell 
verksamhet, behövdes  pengar till språktränarnas bussresor till och från centralorten (ca 
20 000/månad), fika i samband med deras språkträning där och inte minst över 20 000 
sidor av utskrivet lektionsmaterial till alla deltagare (ny kopiator behövde köpas in). Efter 
en tid ville hon även säkra projektets fortlevnad genom att söka medel för att kunna 
avlöna den dittills ideellt arbetande tränarutbildaren, och detta lyckades hon med. SV har 
även administrerat de löpande närvarolistor som studieförbund använder sig av för att 
registrera och dokumentera sina studiecirklar, vilket i det här fallet utgörs av de 
svenskalektioner som bedrivs i centralorten och på asylboendena. SV har låtit 
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språktränarna gå en cirkelledarutbildning för att bl a inviga dem i folkbildningens historia, 
värdegrund och pedagogik. Man har upprättat lektionsscheman för tränarna, samt 
arrangerat ett par utflykter och ett teaterbesök, för att uppmuntra dem. SV har även 
arbetat med att sprida SPRINT-modellen till andra kommuner i länet. När den här studien 
inleddes, var det enligt SV mellan 250 och 320 deltagare på lektionerna, men exaktheten 
försvåras av att många deltagare har väldigt likartade namn och att ett enda stavfel (eller 
ändring i den latinska stavningen) mellan lektionstillfällena, resulterar i att samma person 
registreras ännu en gång. För att sammanfatta SV:s roll i projektet SPRINT, citeras 
tränarutbildaren: “C har ju hållit ordning på projektet, hon har varit ordningsman [...] Hon 
har hållit i plattformen så att jag har kunnat steppa och dansa där uppe.” 
 

4:4	På	vilket	sätt	har	projektets	upplägg	bidragit/ej	bidragit	till	

att	ambitionerna	uppfyllts,	enligt	de	inblandade?	
 
Läromedlen: 
De språktränare och deltagare som intervjuats eller uttalat sig i enkäten, poängterar att de 
skapade/valda läromedlen i allra högsta grad bidragit till uppfyllandet av ambitionerna. 
Samtliga är 100% nöjda med särskilt det webbaserade materialet, och samtliga 
språktränare anser att de lärt sig mycket svenska genom att läsa skönlitteratur 
tillsammans med tränarutbildaren och hans volontärer, även om de alla tyckte att det var 
väldigt svårt i början. 
 
Pedagogiken: 
I intervjuerna med både initiativtagare, språktränare och volontärer framkommer att den 
här delen av SPRINT, dvs tränarutbildarens undervisning, har varit en oumbärlig, 
uppskattad och mycket framgångsrik del vad beträffar uppfyllandet av projektets 
ambitioner. Enligt volontären S är en viktig beståndsdel i tränarutbildarens undervisning, 
dennes entusiasm, ihärdighet och förmåga att skapa motivation hos språktränarna, även 
när modet svek dem inför den tröskel som en skönlitterär text innebar i början. 
 
Språktränarna: 
I likhet med tränarutbildaren, har språktränarna varit en oumbärlig del av projektets 
upplägg och har till stor del bidragit till uppfyllelsen av dess ambitioner. Naturligtvis har 
förmågan att själv leda och undervisa en grupp varierat lite, och även förmågan att ta till 
vara den resurs som volontärerna erbjuder. Detta har märkts genom att vissa 
språktränare fått ett ökat antal deltagare, medan andra kanske haft svårare att i längden 
hålla samman en stabil grupp. Något som samtliga språktränare vittnar om i sina 
intervjuer är att de själva lär sig mer genom att undervisa. Språktränare R, som saknade 
tidigare undervisningserfarenhet, hävdar: “After you’ve been teaching, then you are an 
intelligent student, because you search other things for your student. During searching 
and preparing other things for your students, then you also learn. I think during teaching I 
learn more.” 
 
 
Volontärerna: 
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De volontärer som intervjuats vittnar om den glädje och meningsfullhet de känner genom 
sina insatser, och om den tacksamhet och uppskattning de får från de asylsökande, men 
även om hur de själva lär sig mycket, både om svenska språket och om deltagarnas 
kulturer. De känner glädje över att få ta del av sina elevers framsteg. Volontärerna 
berättar att de upplever själva undervisningsmodellen som väldigt framgångsrik, dvs att 
de får sitta med deltagarna i smågrupper och traggla texten/fraserna, så att varje 
deltagare får träna på att läsa, uttala eller uttrycka sig på svenska. För många av de 
asylsökande har just volontärerna stått för den första kontakten med lokalbefolkningen, 
och vikten av att denna första kontakt är positiv kan inte överskattas, för de asylsökandes 
fortsatta integration i samhället. Detta framgår i intervjuerna både med volontärer och 
språktränare. Man kan därför hävda att även om volontärerna inte är oumbärliga, 
eftersom lektioner kan hållas och har hållits utan dem, och svenskt uttal kan tränas på 
webben, så är det en betydande insats de har gjort (och gör) för att bidra till uppfyllandet 
av SPRINT:s ambitioner. Inte bara vad språkträningen beträffar, utan även för 
integrationen, som ju ofta börjar med kontakter i lokalsamhället. De göder processen 
genom sin blotta närvaro och ännu mer genom den hjälp de ger. För att citera 
tränarutbildaren: “Volontärerna har haft sin största roll när de har förstärkt tränarna ute på 
boendena, för att tränarna kan ju inte svenska. De kan bara en begränsad lektion i 
svenska.” 
 

4:4:1	Vilka	hinder	kan	identifieras?	
Vad svarar initiativtagarna på frågan om vilka hinder de stött på under vägen? SV:s 
verksamhetsledare/projektledaren hävdar att “utmaningar är det hela tiden, men inte 
hinder. Eller också har vi hoppat över dem: lokaler, finansiering osv.” När ett stort antal 
asylsökande har anlänt väldigt plötsligt, och man först tänkt och strukturerat i efterhand, 
då uppstår ofta akuta situationer som måste lösas löpande, menar hon. Men hon håller 
med RK:s lokala ordföranden om att det har varit svårt att få tag i volontärer, trots två 
annonser i det lokala annonsbladet. I början deltog en del pensionärspar som har 
fritidssboenden i Åre, men de försvann framåt våren och återkommer inte förrän nästa 
vintersäsong. Även om undervisningen kan pågå, blir den mindre effektiv och 
engagerande utan volontärer. 
 
Tränarutbildaren pekar i sin tur på två andra hinder för SPRINT:s språkundervisning: det 
ena är att gruppen av språktränare inte varit konstant, utan fluktuerat mycket, beroende 
på en massa olika orsaker, t ex fasteperiod, flyttar, arbetspraktik som krockar med 
lektioner, psykiska besvär, besök hos läkare/myndigheter, ändrat civilstånd m m. Det 
andra hindret som blev alltmer framträdande med tiden är den relativt utbredda 
analfabetismen hos de asylsökande. Den togs inte i beaktande från början. 
 
Läromedelsförfattaren å sin sida urskiljer två helt andra hinder. För hennes del har det 
största hindret varit tid, eller rättare sagt bristen på tid. (Vid sidan av sitt lektionsskapande  
har hon även familj och ett heltidsarbete som språklärare på både gymnasie- och 
högstadienivå.) Det andra hindret har för henne varit svårigheten att hitta tydliga 
grammatiska regler för det svenska språket, när hon ville hjälpa sina elever på nätet att 
förstå reglerna bakom språket (t ex när använder man “en” och när “ett”?) Till slut fann 
hon Fryxells grammatik från 1823 på en internetsajt, där de förklaringar och regler hon så 
länge sökt äntligen redogjordes för. Utöver detta upplever hon att många asylsökande 
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inte begriper att de kan ladda ner allt lektionsmaterial, eller också, att de överhuvudtaget 
inte hittar till hennes sajter. Detta bekräftas för övrigt av en av språktränarna, som menar 
att outbildade (särskilt äldre) flyktingar har svårt att orientera sig på nätet med hjälp av 
sina mobiltelefoner. 
 
Språktränarna tillfrågades inte om direkta hinder, utan om vad de anser kunde ha varit 
bättre i SPRINT:s upplägg. Det största hindret blev dock väldigt uppenbart under 
intervjuerna: nämligen den turbulens och oro som skapades i september/oktober 2016 
genom politiska beslut om utvisning av afghaner, samt genom Migrationsverket beslut att 
stänga två boenden i Åre kommun och flytta de asylsökande till andra delar av landet. 
Detta påverkar i hög grad deras motivation och koncentrationsförmåga. Många 
språktränare hade inga grupper att undervisa längre. Den 19-årige afghanske 
språktränaren A säger: “I can see my students, they are hopeless. And noone wants to 
learn Swedish.” A bekräftar också att många volontärer försvann i början av sommaren 
och att han periodvis varit utan. De afghanska språktränarna E och R bekräftar detta och 
pekar på ett annat hinder: att afghanska kvinnor ofta inte vågar delta när lektionen hålls 
av en man. Därför blev det väldigt många kvinnliga deltagare på de två kvinnliga 
språktränarnas lektioner, där dock även män deltog. Den arabiskspråkige tränaren Q 
menar att vissa av hans landsmän inte vill träna svenska förrän de fått uppehållstillstånd, 
och påpekar också svårigheten att dels få volontärer och dels behålla en stabil grupp. 
Han har upptäckt att utan elever tappar han själv motivationen att lära sig. Han anser 
också att två lektioner i veckan för språktränarna är för lite. Man hinner glömma för 
mycket mellan gångerna. Dessutom menar Q att övergången till studiet av skönlitteratur 
var en prövning för honom i början: “I could not understand anything in Ove because it is 
very complicated.” Den 20-årige syriske språktränaren O påpekade att antalet volontärer 
fallit i takt med antalet deltagare de senaste månaderna, men har annars ingen kritik att 
framföra i fråga om SPRINT. Hans motivation att lära sig svenska har förblivit hög, därför 
kunde intervjun med honom till största delen hållas på svenska. Den kvinnliga afghanska 
språktränaren R menar att blandade grupper med både bildade och outbildade deltagare 
har alltmer framstått som ett problem. Hon tror undervisningen skulle bli effektivare om 
man grupperade eleverna efter förmåga att 1) läsa och skriva sitt modersmål och 2) läsa 
och skriva latinska bokstäver. Hon hävdar även att de yngre deltagarna har ett högre 
tempo i sitt lärande än de äldre, vilket dock kan bero på de äldres bristande läskunnighet. 
Hon säger: “Because they should be able to read first, then memorize, then talk. [...] So I 
think we should separate the classes and...according to the age and the level of their 
knowledge.” Hon menar också att för analfabeterna och dem som inte kan latinska 
alfabetet, var det alldeles för svårt att försöka läsa “Boken om Ove”. R ser också de 
äldres och de outbildade ungas bristande internetkunskaper som ett hinder. De klarar inte 
att kolla betydelsen av ett ord på sina mobiler och än mindre att hitta till de digitala 
lärosajterna. Men R framhåller att även om många unga inte kan läsa och skriva på sitt 
modersmål, så kan de ändå lära sig att både prata, läsa och skriva på svenska: “I know 
many people who start school here, but they don’t know their mother tounge alphabet, but 
they know very well Swedish.” 
 
I enkäten till deltagarna fanns en öppen fråga där deltagarna fick uttrycka vad som kunde 
ha varit bättre, eller om det var något de saknade i undervisningen. Över hälften av 
deltagarna har svarat på samma sätt: “Jag hade velat ha fler lektioner i veckan” eller “Jag 
hade velat ha undervisning oftare”. Detta är följaktligen vad de flesta deltagare upplevde 
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som ett hinder för att lära sig svenska: för få lektioner. Några tar även upp bristen på 
volontärer, och några få saknade skrivövningar. 
 

4:4:2	Vilka	möjligheter	kan	identifieras?	
Utöver de två möjligheter som projektet SPRINT har satt som huvudsakliga mål för 
verksamheten, nämligen möjligheten för asylsökande att träna svenska samt att lära 
känna svenskar och svensk kultur, vilka andra möjligheter har projektet öppnat upp för? 
Vilka ytterligare möjligheter urskiljer initiativtagarna? 
 
En möjlighet som projektledaren pekar på är att dels genom de volontärer som medverkat 
i undervisningen, dels genom de växande svenskakunskaperna, så har de asylsökande 
fått kontakt med lokalbefolkning, vilket ibland genererat mer samröre, t ex jobb och 
praktikplatser. SV samarbetar med kommunens integrationsavdelning, där man t ex 
förberett asylsökande för att kunna arbeta inom turismen när skidsäsongen startar i 
december. En annan möjlighet som öppnade sig var när den kvinnliga afghanska 
språktränaren R på eget initiativ startade upp undervisning i latinska alfabetet för 
analfabeter på asylboendet Continental Inn. Detta sammanföll med att rektorn för 
Åredalens folkhögskola hade sökt och erhållit medel av Folkbildningrådet just för att 
kunna hjälpa asylsökande. Resultatet blev att folkhögskolan tog på sig ansvaret för 
analfabetklasserna och började avlöna den kvinnliga språktränaren, som dittills arbetat 
ideellt. (Detta skapade först förvirring bland både deltagare och språktränare, när en av 
dem plötsligt fick betalt för att undervisa, men skillnaden mellan SPRINT:s ideella 
undervisning och folkhögskolans gick att reda ut och förklara). Även ordföranden i lokala 
RK ser hur dessa möjligheter öppnat sig: “Språket har ju bidragit till att de kan få 
arbetspraktik, att de kan delta i andra aktiviteter [...] Språket leder till mycket annat som är 
positivt faktiskt.” 
 
För läromedelsförfattaren medförde hennes insatser i SPRINT inte bara möjligheten att 
hjälpa alla asylsökande i Sverige som vill lära sig svenska, utan hon fick även möjlighet 
att själv lära sig nya saker, t ex att spela in filmer och bli en s k Youtuber, samt att lära sig 
grundläggande regler i svensk grammatik. Även om hon är utbildad svenskalärare, är det 
inte på den basala nivån som hon hittills undervisat i svenska. Men hon är inte ensam om 
att undervisa flyktingar via internet. Så här säger t ex språktränaren O: “Du vet att internet 
är mycket lätt för att lära sig. På Youtube och Facebook det finns många grupper, många 
sidor på svenska och arabiska, lär dig svenska från arabiska, det finns många sidor på 
det, så internet är mycket viktig.” 
 
Språktränarna fick i slutet av sina intervjuer frågan om de förutom sina svenskakunskaper 
erfarit andra positiva effekter av att vara tränare i SPRINT. Så här sa tränaren E: “Now we 
know also the culture of Sweden, and it’s really good point for us, and we understand the 
society of Sweden [...] and we have a good contact with the people especially in Åre.” 
Språktränaren A framhäver fördelen med att han lärt känna fler svenskar och att det varit 
bra att få åka till centralorten två gånger i veckan, om man t ex velat handla något också. 
Han ser också en möjlighet att i framtiden kunna använda sitt ideella arbete som 
språktränare som en merit. Språktränaren O uppskattar den gemenskap som uppstått i 
tränargruppen genom undervisningen och alla nya svenska vänner han fått: “Jag känner 
många personer här, på Mörsil, Åre, Duved, Järpen, även Östersund. Det var mycket 
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positivt för mig [...] Svenska och SPRINT projekt hjälper mig att få många svenska 
vänner.” 
 
Allra flest positiva effekter pekar den kvinnliga, afghanska tränaren R på. Hon berättar att 
innan hon blev språktränare hade hon inte gått utanför hotellet, och varit deprimerad p g a  
allt fasansfullt hon upplevt före och under sin flykt. Genom att börja undervisa fick hon 
nya kontakter, vänner och ett växande självförtroende: 
 

A lot of benefits! One of the biggest benefits, I have a lot of Swedish friend, volunteers. I know them 
and we become very good friends together, like family member. [...] They help us with the problem 
when we have problem. Also I have very good teachers, and the third benefit, the people who I 
teach, they are very close with me and we respect each other and they just share their problem with 
me and I try to help them. 

 

4:5	Hur	uppfattar	deltagarna	att	projektets	mål	har/inte	har	uppfyllts?	
 
I tabell 1 nedan redovisas svaren (i procent) på fråga 1-6 i enkäten (se bilaga 5) som 40  
deltagare besvarat (20 män och 19 kvinnor samt 1 person som inte angav något kön). 
Endast fråga 1-6 (lite förkortade) redovisas i tabellen och fråga 7 direkt efter. 
 

Fråga 1-6 
U=undervisning 

a) Nej/Vet inte/ 
Aldrig//Ingen/Dåligt 

b) Litegrann/Ibland/ 
1-2 pers/rätt bra 

c) Ganska mycket/ 
ofta/5-10 pers/Bra 

d) Väldigt mycket/ 
ofta/många/bra 

1) Gjorde U din 
väntan mer 
meningsfull? 

0 20 22 57 

2) Hur mycket 
svenska har du 
lärt dig? 

0 62 27 7 

3) Haft nytta av 
dina svenska- 
kunskaper? 

0 30 25 43 

4) Har U hjälpt 
dig att förstå 
svenskar/ 
svensk kultur? 

7,5 12 21 56 

5) Fått kontakt 
med svenskar 
genom U? 

12 45 20 20 

6) Hur har U 
fungerat? 

0 17 25 55 

 
 Tabell 1. Siffrorna anges i procent. U=undervisningen 
 
På den öppna frågan (nr 7) om de saknat något i undervisningen eller om något kunde ha 
varit bättre, har 32% inte svarat alls och 16% att allt varit bra. De 52% som svarat JA är 
alla av samma åsikt: De vill ha fler lektioner i veckan. (Fråga 8 redovisas inte då den 
ställdes av rent personligt intresse.) 
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I slutet av enkäten finns en fråga om vilken månad deltagarna påbörjade sin 
undervisning. Av misstag kom inte den frågan med på den persiska enkäten, vilket 
upptäcktes i efterhand. Men av den arabiska enkäten (16 personer) framgår att 7 
personer först startade sin undervisning i augusti 2016 och således bara hållit på i några 
veckor. Detta påverkar naturligtvis svaret på fråga 2 om hur mycket svenska de anser har 
lärt sig, men även svaren på fråga 3-5. Resten hade påbörjat sin undervisning under 
vårvintern 2016 och således hållit på i drygt ett halvår. 
 
Språktränarna fick i sina intervjuer frågan om hur mycket svenska de lärt sig under de åtta 
månader SPRINT pågått. Alla fem menar att de förstår ca 70% av ett samtal som förs på 
svenska, att de själva kan göra sig förstådda på svenska och att de förstår det mesta som 
sägs om det sägs någorlunda långsamt och tydligt. De kan även förstå vad en 
tidningsartikel handlar om, eller ett brev från en läkare. På TV förstår de bäst om det finns 
undertexter på svenska. Sen fick de även frågan om de ansåg att initiativtagarnas tre mål 
hade förverkligats, dels för dem personligen och dels för deras elever. Såhär svarade 
språktränare O: 
 

Yes absolute, they were successful for these things. [...] If we start in the first thing, that’s learn 
Swedish, that Sprint give to us. We found a friend and we found a job. So I think Sprint give us all 
these things. So it was very very good. 

 
Å sina elevers räkning svarade han: “Jag tror ja, de har extra vänner, svenska vänner. 
När svensk folket kom till Continental Inn, de kan prata lite svenska, broken Swedish, 
med dem.” Språktränarna R och E anser att ambitionerna förverkligats för deras egen del 
och säger dessutom: “Many times when we talk with the Afghan people, they are really 
happy and they say this is really good project for us.” Språktränare A tycker att SPRINT 
absolut lyckats med sina ambitioner, både vad honom själv beträffar, och hans elever. 
Språktränare Q svarar: “For me, of course. But for people who are living here, some 
people don’t want to learn before they have a permission to stay. I don’t know why really.”  
Språktränare R tycker absolut att SPRINT lyckats i sina ambitioner vad henne beträffar 
och tillägger: 
 

I am a now a real teacher at the folkhögskola because of this Sprint, and I have a lot of very good 
friends, Swedish friends, because of this project. I have very good teachers because of this SPRINT, 
and I know a lot of people [...] And I am very happy! [...] And not only me! Because of this Sprint, 
many other students find jobs, find friends, and they become hopeful of life. 

 
 

4:6	Resultatanalys	
 
Under beaktande av ovanstående resultat skall vi nu granska huruvida projektet SPRINT 
lever upp till de fem andragogiska utbildningsidealen (se punkt 2:3). Enligt det första 
idealet skall undervisningen utgå från deltagarnas livserfarenheter. Med tanke på hur 
läromedelsförfattaren månade om att det skapade läromedlet skulle vara behovsbaserat, 
dvs utgå från flyktingarnas behov i nuet, och med tanke på hur tränarutbildaren i ett tidigt 
skede lät alla språktränare presentera sig själva och sin bakgrund på svenska, kan man 
hävda att det första idealet uppfylls så långt det är möjligt när eleverna kommer från  
fjärran kulturer. Det andra idealet, att undervisningen skall utveckla individerna socialt, 
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kan SPRINT också påstås leva upp till, i och med att majoriteten av deltagarna vittnar om 
nya vänner och kontakter. Tränarutbildaren sa sig också medvetet verka för att 
persisktalande språktränare skulle få samarbeta med arabisktalande, så långt det var 
möjligt, just för att överbrygga kulturella hinder. Det tredje idealet, att undervisningen ska 
vara problemorienterad, kan diskuteras om SPRINT lever upp till, eftersom det handlar 
om språkundervisning. Man kan visserligen hävda att svenskundervisningen bedrivs med 
tanke på vilka sorts problem en nyanländ flykting kan ställas inför, men det är inte vad 
som åsyftas med “problemorienterad” undervisning i vanliga fall. Enligt det fjärde idealet 
skall kursdeltagarna ha inflytande på planering och genomförande av undervisningen. 
Detta kan sägas ha skett när språktränarna efter några månaders svenskundervisning 
fick göra en utvärdering och då efterfrågade större utmaningar än de webbaserade 
lektionerna. Resultatet blev att man började läsa skönlitteratur, vilket de flesta tyckte var 
för svårt i början, men i efterhand såg som mycket givande. Men detta “inflytande” gäller 
endast de ca 20 språktränarna och inte resten av deltagarna ute på asylboendena. Man 
kan heller inte påstå att projektet levt upp till det femte idealet, nämligen att 
“utvärderingen skall utgöras av en ömsesidig mätning av kursinnehåll och uppläggning”. 
Bortsett från att det är ett relativt otydligt formulerat ideal, kan man diskutera om det är 
relevant för ett lågbudgetprojekt som har basal svenskundervisning som mål. 
 
Som tidigare framhållits utgör kommunikation och språkanvändning länken mellan 
individen och omgivningen enligt det sociokulturella perspektivet. Denna idé är även 
själva grundtanken bakom projektet SPRINT, och det framkommer tydligt i samtliga 
intervjuer och enkäter med informanterna att språkundervisningen har lett till ökade 
kontakter med omgivningen, som till följd av detta även upplevs som mer begriplig av 
majoriteten av deltagarna. Samtliga informanter vittnar även om en upplevelse av ökad 
meningsfullhet under sin väntan på asyl. Särskilt språktränarna, som fått mest 
undervisning i svenska, ger exempel på hur svenskan för dem blivit ett medel att kunna 
delta i aktiviteter, både kulturella och mer arbetsinriktade. Således hjälper 
språkkunskaperna de asylsökande att förvandlas till de “kompetenta deltagare i olika 
mänskliga aktiviteter” som Säljö beskriver. Särskilt sant blir ju detta i språktränarnas fall, 
eftersom deras tidigare språkkunskaper (modersmål plus engelska) redan bidrog till att ge 
dem större handlingsmöjligheter, inte minst genom att undervisa sina landsmän. Med 
hjälp av språket har även många asylsökande kunnat påverka sin situation, t ex när 
Migrationsverkets beslut om stängning av boenden och förflyttningar kom, vilket bekräftar 
Säljös påstående: “Att kunna uttrycka något är således att kunna göra något”. Det är 
således uppenbart hur många aspekter och effekter av SPRINT:s verksamhet levandegör 
det sociokulturella perspektivets teorier. Vi ser även hur psykologen Lev Vygotskijs teori 
(Abrandt Dahlgren et al, 2009) om den proximala utvecklingszonen omsattes i praktik, när 
tränarutbildaren övergick till att låta språktränarna studera skönlitteratur: alla upplevde det 
som för svårt i början, men med tränarutbildarens och volontärernas stöd gick det bra: 
samtliga vittnar i efterhand om de positiva effekterna, och menar att det var en utmaning 
som ledde till växande. 
 

5	Slutsatser	och	diskussion	
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I det här avsnittet sammanfattas och diskuteras svaren på forskningsfrågorna. Även 
tillförlitligheten i denna studie diskuteras och vissa slutsatser dras. 
 

5.1	Vilka	ambitioner/mål	startade	projektet	med?	
 
Efter att under punkt 4:2 ha redogjort mer i detalj för vad de fyra initiativtagarna såg som 
projektets mål, kan det här sammanfattningsvis fastslås att de huvudsakliga målen med 
projektet SPRINT var att erbjuda de asylsökande svenskundervisning under väntetiden 
och på så sätt bidra till en mer meningsfull vardag, samt  att underlätta kontakter med 
samhället och lokalbefolkningen. Det fanns även en förhoppning om att kunna korta ner 
tiden för deras eventuella SFI-undervisning, så att de snabbare kan komma ut i 
praktik/arbete. För relevansens skull, tas den sista forskningsfrågan upp härnäst: 
 

5.2	Hur	uppfattar	deltagarna	att	projektets	målsättning	har/inte	har	
uppfyllts?	
 
Av intervjuer och enkäter att döma anser i princip alla deltagare att projektets 
huvudsakliga ambitioner har uppfyllts: de har lärt sig svenska (om än i olika hög grad), 
deras väntan på asyl har blivit mer meningsfull (i olika hög grad), och de har fått kontakt 
med lokalbefolkning (i olika hög grad). Men deltagarnas tacksamhet och glädje går inte 
att ta miste på: att volontärer från bygden vill hjälpa dem att finna sig till rätta och bistå 
dem, inte bara med språkstöd utan även med annan hjälp, är något de ofta återkommer 
till och uttrycker uppskattning över. Särskilt afghanerna, som ofta bott i Iran där de 
behandlas som andra klassens medborgare, verkar mycket tacksamma över den 
vänlighet och omtanke som visats dem. Det framkommer även i intervjuerna att samtliga 
andra inblandade, dvs initiativtagare, språktränare och volontärer, har upplevt en liknande 
glädje och tillfredsställelse över att kunna bidra och hjälpa sina medmänniskor. Att fritt få 
ge till andra och samtidigt uppleva att det som ges tacksamt tas emot, verkar enligt mina 
iakttagelser vara ett grundläggande mänskligt behov och en källa till stor glädje och 
känsla av meningsfullhet. Därför är det förståeligt att kommunens integrationschef 
spontant lade till ingrediensen “glädje” i fyrfältarens mitt, när man presenterade projektets 
upplägg för honom. Däremot är det i detta skede för tidigt att uttala sig om ifall ambitionen 
att korta ner flyktingarnas SFI-tid har förverkligats, eftersom endast ett fåtal av de 
asylsökande har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin SFI-undervisning i kommunen. 
 

5.3	Hur	har	projektets	upplägg	sett	ut	och	hur	har	det	genomförts?	
 
Under punkt 4:3 har projektets upplägg beskrivits ingående, men där konstaterades även 
att den fyrfältare som presenterats i sammanhanget saknade en viktig beståndsdel, 
nämligen själva projektägaren/ledaren SV, som haft det övergripande ansvaret för 
SPRINT och stått för organisation och administration. Det är dock inte helt självklart hur 
en “korrigerad” fyrfältare skulle ta sig ut. Att t ex bara dra en cirkel runt de fyra fälten, eller 
låta dem vila på ett rektangulärt fundament som utgörs av SV, är inte helt rättvisande, 
eftersom Läromedels-fältet, dvs läromedlets skapare, tagit ansvar för sig själv och sina 
egna insatser. (Dessutom var valet och anskaffandet av skönlitteratur till undervisningen 
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något som sköttes av tränarutbildaren och kommunens chefsbibliotekarie, och inte av 
SV). Denna “självständighet” gäller i viss mån även volontärerna, som dock är beroende 
av den struktur som SV upprätthåller, för att kunna göra sina insatser som språkstödjare, 
dvs att det finns lektionssalar, där det pågår undervisning, på bestämda tider. Det är 
följaktligen i huvudsak två av fälten som varit beroende av SV:s insatser, nämligen 
tränarutbildaren (fältet Pedagogik) och språktränarna. Och så alla deltagare ute på 
boendena naturligtvis, vilka heller inte finns med i fyrfältaren, men utgör själva 
förutsättningen för projektets existens. 
 

5.4	På	vilket	sätt	har	projektets	upplägg	bidragit/ej	bidragit	till	att	
ambitionerna	uppfyllts	enligt	de	inblandade?	Vilka	hinder	och	
möjligheter	har	de	identifierat?	
 
Under punkt 4:4 har redogjorts för vad de inblandade upplevt som hinder och möjligheter 
med projektet. Här börjar vi i omvänd ordning med att se på vad deltagarna upplevde som 
det största, men tydligen också det enda, hindret för att SPRINTS ambitioner skulle 
förverkligas. Bortsett från att 80% av deltagarna ansåg att undervisningen fungerat 
“mycket bra” eller “bra” (och resten “ganska bra”), så var 52% eniga om att de skulle velat 
ha fler lektioner i veckan. Det är dock tveksamt om detta hade gått att organisera på 
frivillig basis. Volonärer hade förmodligen saknats i ännu högre grad, och lokalen (det 
enda möjliga klassrummet) på ett av boendena är endast tillgänglig efter kl.16 på 
vardagar. Dessutom har språktränarna bara förpliktat sig att hålla en lektion/vecka. Enligt 
det schema som fanns för SPRINT:s undervisning när denna studie inleddes, hölls en 
svenskalektion för respektive språkgrupp (persiska/arabiska) om dagen, sex dagar i 
veckan. När det sen i september/oktober kom besked om stängning av boenden samt 
nya politiska beslut om uppehållstillstånd, rasade motivationen och således 
deltagarantalet drastiskt, och flera av språktränarna stod utan elever. Då blev det 
följaktligen färre undervisningstillfällen för dem som fortfarande hade motivation att lära 
sig svenska, och det kan vara detta som ligger till grund för en del av de 52 procentens 
önskan om fler lektioner (En fjärdedel av de utfrågade deltagarna hade dessutom först 
anlänt till kommunen i augusti 2016, dvs strax innan deltagarantalet rasade och lektioner 
började ställas in). Följaktligen är jag av den åsikten att med hjälp av självstudier på 
internet samt en språktränarledd lektion/dag, kan man ändå ta sig ganska långt i sina 
svenskastudier. Således borde det ursprungliga upplägget räcka till. 
 
Bristen på volontärer var också ett hinder som många av informanterna tog upp. Detta 
gäller dock inte på tränarutbildarens lektioner i centralorten, men ute på asylboendena, 
särskilt de två som låg mest avsides. Men som redan konstaterats kan lektioner ändå 
hållas utan volontärer/språkstödjare, men de blir mindre effektiva och engagerande. 
 
Ett annat hinder som påtalats av flera informanter var anafabetismen, och att ha blandade 
grupper med både utbildade och outbildade/analfabeter. Detta är en lärdom som bör tas i 
beaktande om man skulle starta upp SPRINT-modellen på nytt eller någon annanstans. 
Här i kommunen ledde det så småningom till att två språktränare startade särskild 
språkundervisning just för analfabeter med stöd av en folkhögskola, så detta hinder kom 
med andra ord att öppna för nya möjligheter. 
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Andra möjligheter som SPRINT öppnat upp för, är förutom växande svenskakunskaper, 
att många av särskilt språktränarna vittnar om nya kontakter, vänner och möjligheter till 
jobb och arbetspraktik. Helt klart bidrar språkkunskaperna och de nya kontakterna till att 
underlätta för de asylsökande att börja skapa sig ett nytt liv i kommunen. Men detta gäller 
långt ifrån alla, och i olika hög grad, bl a beroende på kön och ålder. Det verkar framförallt 
vara yngre män som lättast hittar ut i arbetslivet med hjälp av språket, medan denna 
möjlighet är mer begränsad för t ex en outbildad hustru/mor, även av kulturella skäl (dvs 
de förväntningar hennes närmaste omgivning har på henne). Enligt den kvinnliga 
volontären A är det svårt att få med kvinnorna, endast ca 15% av deltagarna har varit 
kvinnor. Hon menar att man bör satsa på särskilda lektionstimmar för enbart kvinnor för 
att få med fler, något man i vårt relativt jämställda land kanske inte tänker på i första 
hand. 
 
Projektet SPRINT var också den utlösande faktorn till att det skapades ett nätbaserat 
läromedel i svenska som vem som helst kan ta del av gratis, och vars besökssiffror vittnar 
om att ett ökande antal människor använder det. Detta faktum innebär också att en viktig 
beståndsdel redan finns, om man skulle starta upp ett liknande projekt igen. 
 
“Det finns inget bättre sätt att lära sig på än att lära ut”, framhåller tränarutbildaren i sin 
intervju. Denna uppfattning bekräftas även av samtliga språktränare som intervjuats. Alla 
menar att de har lärt sig mer svenska och varit mer motiverade i sina studier just på grund 
av att de haft egna elever. Således framstår denna aspekt av SPRINT-modellen, dvs att 
de som undervisar själva är elever, som ännu en möjlighet, eller framgångsfaktor i själva 
upplägget. Man kan diskutera om det t o m kompenserar för det faktum att 
undervisningen inte leds av behöriga SVA-lärare, utan av lekmän och volontärer. Som 
tidigare konstaterats i teoridelen, har volontärledd språkundervisning länge varit ett 
framgångsrikt koncept bl a i USA. Men i Sverige är den rådande uppfattningen, särskilt 
bland politiker och myndigheter, att endast undervisning som leds av behöriga lärare är 
något att ha. En annan aspekt av detta är “dominoeffekten”, enligt volontären S (eller den 
höga utväxlingen), eftersom varje lektionstillfälle hos tränarutbildaren ger upphov till 
ytterligare lektioner ute på boendena och når ännu fler elever. Och inte minst att dessa 
lektioner kan hållas på deltagarnas modersmål. Som språklärare är jag van att höra 
forskare förespråka undervisning på målspråket, och det är även något jag eftersträvar i 
min egen franskaundervisning. Men då ska man ha i åtanke att det handlar om 
barn/ungdomar och att man snabbt kan växla över till modersmålet vid behov. Dock kan 
det mycket väl vara så, att det för vuxna/äldre är enklare att närma sig ett nytt språk via 
sitt modersmål, och således alltid kunna få ords betydelser, regler osv förklarat för sig på 
ett begripligt sätt. Det återstår att ta reda på. Men innan vi drar några generella slutsatser 
om projektet SPRINT:s upplägg och generaliserbarhet, ska denna studies tillförlitlighet 
diskuteras. 
 

5.5	Tillförlitlighet	
 
Beträffande reliabiliteten, dvs mätnoggrannheten hos de intervju- och 
observationsmetoder som använts enligt Johansson & Svedner (2010), kan man 
diskutera om antalet frågor i intervjuerna eventuellt kunde ha minskats för att bara ta upp 
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just de aspekter som berörs i frågeställningarna. Å andra sidan var avsikten med studien 
att få en så komplett bild som möjligt av hela projektet, och hur det upplevs av de olika 
parterna. Och även att stilla min egen nyfikenhet som språklärare. Därför kan jag i 
efterhand inte tycka att vissa frågor borde ha strukits. Jag anser heller inte att det saknats 
svar, dvs att ytterligare frågor borde ha ställts. De frågor som ställdes ledde heller inte till 
några missförstånd, även om de ibland behövde omformuleras för att säkerställa att 
språktränare med bristande engelskakunskaper förstod dem till fullo. Datamaterialet har 
samlats in på olika sätt, beroende på vad som undersökts och vilken grupp som 
intervjuats. Denna triangulering av metoder stärker tillförlitligheten i en studie, enligt 
Johansson & Svedner (2010). Dock har sättet att göra observationer eller ställa frågor till 
de olika grupperna inte varierat inom respektive grupp, förutom i initiativtagarnas fall. 
Detta beror på att deras funktioner inom projektet är så olika och därför krävdes ibland 
specifika frågor som rörde just deras roll/uppgifter. Vad beträffar exaktheten i de siffror 
som förekommer beträffande antal deltagare, finns brister som påtalats tidigare (se punkt 
4:3:5). En annan faktor som kan påverka reliabiliteten, är risken att mitt släktskap med 
projektledaren skulle kunna bidra till en mindre kritisk attityd bland informanterna, eller ge 
intryck av att jag var en del av projektet. I initiativtagarnas fall var detta ingen risk, 
eftersom de är väl medvetna om min oberoende roll och vad ett examensarbete kräver. 
Men för språktränarna krävdes att detta klargjordes särkilt noga innan jag intervjuade 
dem. Så skedde också, när studien och dess syfte presenterades för dem i samband med 
att jag sökte informanter. Även för de volontärer som intervjuades per telefon påpekades 
samma sak. Vid administrerandet av enkäterna ombads den språktränare som ledde 
lektionen att informera deltagarna om detta på deras modersmål, dvs att undersökningen 
var oberoende och inte på uppdrag av SPRINT. Vad validiteten beträffar, anser jag att 
den är hög och att resultaten ger en sann bild av det som undersökts, dels på grund av 
trianguleringen av metoder, och dels eftersom de frågor som ställdes till informanterna väl 
överensstämmer med forskningsfrågorna. 
 

5.6	Rekommendationer	
 
Sammanfattningsvis framstår den kostnadseffektiva SPRINT-modellen med sin volontär- 
och lekmannaundervisning som ett välfungerande upplägg, som i hög grad förverkligat de 
ambitioner som initiativtagarna hade med projektet och även harmonierar med 
folkbildningens mål. Resultaten skulle kunna generaliseras i liknande situationer, men 
med beaktande av de erfarenheter som gjorts och de lärdomar som kan dras av dessa 
erfarenheter. Några av dessa lärdomar har redan redogjorts för ovan, men här följer 
ytterligare några synpunkter från den mest aktiva volontären S: han menar att det vid ett 
eventuellt upprepande av modellen är viktigt att hitta rätt personer, både utbildare och 
volontärer, innan man drar igång. Utbildaren har en nyckelroll och hans starka 
engagemang, förmåga att motivera samt skicklighet som pedagog har betytt mycket för 
projektets framgång. Det är också viktigt att ha samma krav på att det som lärs ut ska 
läras vidare till andra, annars missar man poängen, menar S. Likaså att man har krav på 
engelskakunskaper hos tränarna, annars kommer undervisningen att bli både 
långsammare och svårare. 
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5:7	Projektets	framtid	
 
I skrivande stund har Migrationsverket meddelat att de resterande två asylboendena i Åre 
kommun kommer att stängas 17 februari resp 17 mars 2017, vilket sätter punkt för 
SPRINT:s verksamhet så som den bedrivits och beskrivits i denna studie. Sen ett par 
veckor håller tränarutbildaren en lektion/vecka för de kvarvarande språktränarna ute på 
det största asylboendet, där fyra av dem fortfarande håller egna lektioner, enligt SV. På 
det andra boendet är två språktränare fortfarande aktiva. Ett samarbete har inletts med 
rektorn för SFI, men har ännu inte antagit konkret form. Det handlar bl a om att ta vara på 
de kvarvarande språktränarnas resurser och kunna använda sig av deras kombinerade 
modersmåls- och svenskakunskaper för SFI-elevernas räkning. Om framtida 
flyktingströmmar och svensk flyktingpolitik i framtiden vet man intet. Om liknande 
situationer skulle uppstå igen, kan man hoppas att denna utprövade modell och dessa 
erfarenheter och lärdomar kan komma till nytta. Man kan även hoppas att fler 
studieförbund/folkhögskolor och lekmän inser vilken skillnad de kan göra. 
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http://svenskaforbeginners.yelloworb.com/  Webplatsen för “Svenska for beginners” 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSxaRTzbXYQ4bvhOZWQ_7w7E356ZEd5i- 
(Lektionsfilmer för uttalsträning) 
 
https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ 
(Facebooksidan “Svenska för nyanlända”) 
 
http://www.folkbildningsradet.se/Folkbildning/Statens-syfte-med-stod-till-folkbildningen/ 

 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-

tidigare-ar.html 
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BILAGOR:	
 
 
BILAGA 1 
 
Projektbeskrivning A 
 
Kort beskrivning av SPRINT 
 
SPRINT (= språk & integration) - ett språkprojekt i Åre.   
 
SPRINT är för de vuxna asylsökande – barnen får kommunal skola. 
Språket är nyckeln till att bli delaktig i samhället. 
Syfte: meningsfull vardag under asylväntetiden, bli delaktig, lära sig basal svenska, kunna 
knyta an till bygden och lokalbefolkning. Därtill visar det sig – korta ner tiden i 
ev.kommande  SFI. 
 
Vad har skett? 
Åre hösten 2015: Ankomst 620 asylsökande t Continental (650 pers där, ca 430 vuxna) 
dec 2015 Startmöte idén om SPRINT föds genom managementkonsult Per Holmlöv, 
språkpedagog Marie Rödemark, Röda Korset och SV 
Rekrytering av engelsktalande araber & afghaner med hjälp av boendet 
Test i 1 dari och 1 arabisk grupp före jul – med lyckat resultat. 
Efter nyår: uppstart i stor skala med 430 elever 
30 tal språktränare har 33 klasser varje vecka i svenska 
 
Sprint involverar: 
Styrgrupp bestående av  Per som ansvarar för pedagogiken i projektet, 
Språkpedagog Marie , 2 SV-personal daglig ledning och admin,och Lena från Röda 
Korset. 
1 huvudlärare(Per) för de volontära språktränarna 
25 frivilliga asylsökande som språktränare i 3 olika språk 
Studiematerial översatt till många språk, fullt tillgängligt på nätet även med ljudfiler 
Ca 35-tal volontärer som är språkstödjare, d v s assisterar språktränarna och eleverna 
med uttal 
Ca 430 elever/ asylsökande på Continental och sedan januari även från 2 asylboende i 
Kall, ca 200 personer 
1 admin SV 
 
Metoden fungerar och är spridbar till alla typer av asylboenden. 
 
SV kan vara spridare av metoden, P av pedagogiken för språktränarna, och använda M:s 
helt fria svenskamaterial. 
 
Behövs göras vid uppstart:



 

 
 

 
-Kontakt med boendet för att identifiera och rekrytera de engelskspråkiga i varje 
språkgrupp De blir volontära språktränare för sina landsmän.  De lär sig svenskan via 
engelskan med hjälp av huvudtränaren 
- Fixa en huvudtränare, t ex en f d lärare. Han/hon drillar de engelsktalande i de olika 
språkgrupperna lektion för lektion 2 ggr/vecka.  De skall ligga före sina elever. 
-Språktränarna rekryterar sedan sina egna elever, har och leder sina grupper/elever, med  
svenska volontärer  som uttalsstödjare. 
-SV och Röda korset rekryterar volontärer, gör schema, kontakt m boendet, kopiering av 
studiematerial, möjliggörare med det som behövs 
-Svenskamaterialet finns gratis, bara kopiera upp, lektionsvis, fraser, klistra in länken  
www.tinyurl.com/swedishsprint 
De gör stora framsteg-jätteroligt! Hör av er om ev frågor. 
-Vi hoppas kunna erbjuda utbildningstillfällen med P under 2016 där han lär ut 
metoden/pedagogiken. 
 
 
Projektbeskrivning B 
 
SPRINT 
Ett språkprojekt- och integrationsprojekt i Åre 
Kontakt:Verksamhetsutvecklare SV Åre 
Plan för språk och introduktionsprojektet, SPRINT, för asylsökande inom Åre kommun 
Åre 
2016-04-06 
 
Bakgrund: På asylboendena i Åre kommun bor c:a 750 asylsökande. Kommunen 
ansvarar för barnens skolgång. På individuella initiativ har ett projekt bildats med 
Studieförbundet Vuxenskolan som huvudman och med Röda Korset Västjämtland som 
medarrangör. Projektet samarbetar nära med Integration i Åre Kommun 
Syfte: Lära de asylsökande vuxna basal svenska och introducera dem i Åredalens livsstil, 
kultur, näringsliv och förvaltning. Motarbeta och bryta tristess och hotellsjuka. 
Ledning: Studieförbundet Vuxenskolan är projektägare, Röda Korset Västjämtland är 
medarrangör. Projektledare är P, i ledningsgruppen ingår L från RK, C från SV, M från. 
Åre Gymnasieskola. 
 
Huvudkomponenter 
Språktränare 
Volontärer 
Läromedel 
Pedagogik 
Glädje 
 
Metodik: Basal svenska skall läras ut av engelskspråkiga språktränare till egna 
språkgrupper, alltså t ex engelsktalande asylsökare med arabiska som basspråk är 
tränare för en klass arabisktalande elever. Svenska volontärer och läromedel på svenska, 
engelska, arabiska och dari stödjer processen. 
Deltagarna lär sig svenska genom att tala, läsa och skriva svenska. 
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Språkutbildningsprocessen: 
Identifiera målgrupp, basspråk, utbildningsnivå hos de asylsökande i Åre. C:a 450 vuxna 
deltar, varav 20% kan läsa latinska bokstäver. 
Anpassade läromedel som nu är tillgängliga på 
Facebook:https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ 
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCJ31IfWPwn68PLvnmEi97_w?app=desktop 
Identifiera och utbilda tränare. 30 engelskspråkiga tränare är under utbildning och har 
egna klasser 
Identifiera volontärer. 10 tal volontärer stöttar språktränarna med uttal och ordförråd. 
Identifiera lokaler och klarlägga logistik, skapa struktur, klasser, schema och tidplaner. 
För närvarande genomförs varje två träningspass för tränarna och dessa genomför i sin 
tur c:a 20 språkklasser inom det egna modersmålet. 
Kontinuerlig anpassning och utveckling. 
Svenska för nyanlända - Swedish for beginners 
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BILAGA 2: 
INTERVJUFRÅGOR FÖR INITIATIVTAGARNA TILL SPRINT 
 

1)   ENLIGT DIN MENING, VILKA INITIATIV LEDDE TILL ATT SPRINT KOM TILL 
STÅND? (Stämmer den uppfattning jag fått från tillgänglig information?) 
 
2)   VILKA  AMBITIONER/MÅLSÄTTNING HADE (DU MED) PROJEKTET? HAR 
DE FÖRÄNDRATS? 
 
3)   VAD BESTÅR DIN/ER INSATS TILL VERKSAMHETEN AV RENT 
PRAKTISKT ? (Stämmer den uppfattning jag fått av tillgänglig information?) 
 
4)   HUR ANSER DU ATT SPRINT FUNGERAR IDAG? FÖRVERKLIGAS 
AMBITIONERNA/MÅLSÄTTNINGEN? 
 
5)   HAR UPPLÄGGET FÖRÄNDRATS UNDER VÄGENS GÅNG? SER DU 
NÅGRA BRISTER, SAKER DU SKULLE VILJA FÖRBÄTTRA? 
 
6)   VILKA HINDER HAR NI STÖTT UNDER VÄGEN? HADE DE KUNNA 
UNDVIKAS? 
 
7)   VILKA DELAR HAR VARIT EXTRA FRAMGÅNGSRIKA? VARFÖR TROR 
DU? 
 
 
 
YTTERLIGARE FRÅGOR TILL PROJEKTÄGAREN/PROJEKTLEDAREN 
(Studieförbundet Vuxenskolans verksamhetsledare i Åre kommun): 
 
HUR KOM KOMMUNEN IN I BILDEN? 
SÖKTES PENGAR VARIFRÅN? FICK? GICK TILL? 
 
HÄNDER DET NÅGOT FÖRUTOM SPRÅKLEKTIONERNA? VAD ? HUR OFTA? 
 
HUR MÅNGA ANNONSER IHOP MED RK? SVÅRT ATT FÅ VOLONTÄRER? 10 
ELLER 30? (SE PROJEKTBESKRIVNING) 
 
HAR ANTALET VOLONTÄRER ÖKAT/MINSKAT UNDER VÄGENS GÅNG? 
 
HUR MÅNGA HÄFTEN HAR SV TRYCKT UPP UNGEFÄR? 
 
HAR ANTALET DELTAGARE ÖKAT/MINSKAT UNDER VÄGENS GÅNG? HUR 
MÅNGA I DAGSLÄGET CA? 
 
VAD ÄR TURBO PÅ TISDAGAR? 
VARFÖR STÅR KYRKAN MED I PROJEKTBESKRIVNINGEN? 
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BILAGA 3: 
 
INTERVJUFRÅGOR TILL SPRÅKTRÄNARNA: 
 
1. WHY DID YOU CHOOSE TO BECOME A TRAINER FOR SPRINT? 
 
2. THE PEOPLE WHO STARTED SPRINT WANTED TO: 
1) GIVE REFUGEES A POSSIBILITY TO LEARN SWEDISH 
2) MAKE THEIR TIME HERE MORE MEANINGFUL WHILE WAITING 
3) HELP REFUGEES MAKE CONTACT WITH LOCAL SWEDES 
DO YOU THINK THAT THEY HAVE SUCCEEDED IN THEIR AMBITIONS? 
A) FOR YOU PERSONALLY? 
 
B) FOR YOUR STUDENTS? 
 
3. WHAT HAS BEEN WORKING WELL, WITHIN SPRINT? EXAMPLES! 
 
4. WHAT COULD HAVE BEEN BETTER, FOR EXAMPLE? 
 
5. HOW MANY VOLONTEERS, IN AVERAGE, HAVE YOU HAD IN YOUR 
LESSONS? 
 
6. HOW MUCH SWEDISH DO YOU ESTIMATE HAVING LEARNT? 
ENOUGH TO UNDERSTAND CONVERSATIONS? 
MAKE YOURSELF UNDERSTOOD IN SWEDISH? 
UNDERSTAND RADIO/TV-TALK? SWEDISH FILMS? NEWSPAPERS? TEXTS? 
 
7. WHAT HAS BEEN MOST USEFUL TO YOUR LEARNING SWEDISH? 

A) LESSONS WITH PER    B) READING BOOKS WITH PER 
 C) THE WEBMATERIAL  D) OTHER MEANS 
 
8. DID YOU HAVE ANY PREVIOUS EXPERIENCE OF TEACHING? 
 
9. BESIDES LEARNING SWEDISH, HAVE YOU HAD ANY OTHER GAINS 
FROM BEING A TRAINER? 
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BILAGA 4: 

 
INTERVJUFRÅGOR TILL VOLONTÄRER/SPRÅKSTÖDJARE I SPRINT: 
 
1 ) När blev du volontär? 
 
2) Hur kom det sig att du blev volontär? 
 
3) Hur kom det sig att du fortsatt tills nu? 
 
4) Hur ofta har du varit språkstödjare/volontär? 
 
Gånger/ vecka? 
Vilket boende? 
Vissa klasser/tränare? 
Kvalitetsskillnader? 
Antal elever genomsnitt? 
Antal volontärer genomsnitt? 
 
4b) Hur såg lektionsupplägget ut under våren, när man arbetade med lektionerna? 
 
5) Kunde något i upplägget varit bättre? Svagheter? 
 
6) Har du haft kontakt med asylsökande utanför klassrummet? 
 
7) Vad händer nu, tror du? Med tanke på flyttbeslut/ EU-avtal med Afghanistan om 
återsändande? 
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BILAGA 5: 
 
ENKÄT TILL DELTAGARE 
 
8 FRÅGOR TILL DIG SOM DELTAGIT 
I SPRINTS svenskundervisning. 
 
 RINGA IN DET SVAR SOM STÄMMER BÄST FÖR DIG. 
 
1. HAR UNDERVISNINGEN I SVENSKA GJORT DIN VÄNTAN PÅ ASYL 
MER MENINGSFULL/UTHÄRDLIG? 
 
 
A)  NEJ, INTE ALLS  B) JA, LITE     C) JA, GANSKA MYCKET    D) JA, 
VÄLDIGT MYCKET 
 
 
 
2. HUR MYCKET SVENSKA HAR DU LÄRT DIG? 
 
A) JAG VET INTE. 
 
 B) LITEGRANN. JAG FÖRSTÅR LITE OCH KAN SÄGA NÅGRA FRASER. 
 
 C) GANSKA MYCKET: JAG FÖRSTÅR VAD ETT SAMTAL ELLER TEXT 
HANDLAR OM OCH KAN BERÄTTA LITE OM MIG SJÄLV. 
 
 D) MYCKET: JAG FÖRSTÅR DET MESTA AV ETT SAMTAL ELLER TEXT PÅ 
SVENSKA OCH KAN GÖRA MIG FÖRSTÅDD. 
 
 
3. HAR DU HAFT NYTTA AV DINA KUNSKAPER I SVENSKA? 
 
A) NEJ ALDRIG    B) JA, IBLAND       C) JA, OFTA     D) JA, VÄLDIGT 
OFTA 
 
 
 
4. HAR SPRÅKUNDERVISNINGEN HJÄLPT DIG ATT FÖRSTÅ SVENSKAR 
OCH SVENSK KULTUR? 
 
A) NEJ    B) JA, LITE      C) JA, GANSKA MYCKET    D) JA, VÄLDIGT 
MYCKET 
 
 
5. HAR DU FÅTT KONTAKT MED SVENSKAR  GENOM  
SVENSKUNDERVISNINGEN? 
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A) NEJ, INGEN  B)  JA, 1-2 PERSONER   C) JA, 5-10 PERSONER   D) JA, 
MÅNGA 
 
 
6. HUR TYCKER DU ATT UNDERVISNINGEN HAR FUNGERAT? 
 
A) DÅLIGT       B)  GANSKA BRA     C) BRA     D) VÄLDIGT BRA 
 
 
7. FINNS DET NÅGOT SOM KUNDE HA VARIT BÄTTRE 
 ELLER SOM DU SAKNADE I UNDERVISNINGEN? 
 
OM JA, VAD? 
____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
8. VAR HAR DU LÄRT DIG MEST SVENSKA? 
 
 
A)  PÅ TRÄNARNAS LEKTIONER 
 
B)  PÅ YOUTUBE/INTERNET “SVENSKA FÖR NYANLÄNDA” 
 
C)  SJÄLV, MED HJÄLP AV LEKTIONSHÄFTENA 
 
D) PÅ ANNAT SÄTT 
 
 
ÄR DU… ?          X  MAN       X  KVINNA 
 
VILKEN MÅNAD 
BÖRJADE DU TRÄNA  SVENSKA?_________________________ 
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BILAGA 6: 
ENKÄT PÅ ARABISKA 
 
8 FRÅGOR TILL DIG SOM DELTAGIT  I SPRINTS svenskundervisning: 
 أسئلة استبیانیة للذین یشاركون في دورة تعلم اللغة السویدیة
 
 RINGA IN DET SVAR SOM STÄMMER BÄST FÖR DIG! 

ئرة حول اإلجابة التي تعتقدھا صحیحةضع الدا  
 
1. HAR UNDERVISNINGEN I SVENSKA GJORT DIN VÄNTAN PÅ ASYL  MER 
MENINGSFULL? 
 ھل لحضورك في تعلم اللغة السویدیة اثناء انتظارك لقرار اللجوء كان لھ دور؟
 
a)  NEJ, INTE ALLS الء على إطالق  b) JA, LITE نعم قلیال  c) JA, GANSKA MYCKETنعم كا لھ اثر 
 d) JA, VÄLDIGT MYCKET اجل كان لھ دور كبیر 
 
 
2. HUR MYCKET SVENSKA HAR DU LÄRT DIG? 
 الى اي مدى كان تعلمك اللغة السویدیة؟
 
a) JAG VET INTE. ألعلم 
 
 b)  LITEGRANN. JAG FÖRSTÅR LITE OCH KAN SÄGA NÅGRA FRASER. افھم قلیال

العبارات باللغة السویدیة،وأستطیع ان أقول بعض   
 
 c) GANSKA MYCKET: JAG FÖRSTÅR VAD ETT SAMTAL ELLER TEXT HANDLAR OM 
OCH KAN BERÄTTA LITE OM MIG SJÄLV. افھم نوعا ما كثیرا عن مفھوم المحادثات ، وبمقدوري التحدث
 عن ذاتي
 
 d)  MYCKET: JAG FÖRSTÅR DET MESTA AV ETT SAMTAL ELLER TEXT PÅ 
SVENSKA OCH KAN GÖRA MIG FÖR افھم كثیرا عن المحادثات باللغة السویدیة وأستطیع اتحدث عن نفسي
 بدون اي صعوبة
 
 
3. HAR DU HAFT NYTTA AV DINA KUNSKAPER I SVENSKA?  ھل وجدت شيء جدید یقوي
 معرفتك باللغة السویدیة؟
 
a) NEJ ALDRIG  ال، على اطالق     b) JA, IBLAND یانانعم اح        c) JA, OFTA   نعم غالبا  
 d) JA, VÄLDIGT OFTA نعم في اغلب األحیان 
 
 
 
4. HAR SPRÅKUNDERVISNINGEN HJÄLPT DIG ATT FÖRSTÅ SVENSKAR OCH 
SVENSK KULTUR?ھل التعلم اللغة السویدیة ساعدك كي تستوعب السویدیین وثقافاتھم؟ 
 
a)  NEJ الء    b)  JA, LITE نعم قلیال  c)  JA, GANSKA MYCKET نعم بعض الشيء       
 d) JA, VÄLDIGT MYCKET نعم كثیرا 
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5. HAR DU FÅTT KONTAKT MED SVENSKAR  GENOM  svenskundervisningEN?  ھل
 تعرفت على السویدیة اثناء تعلمك اللغة السویدیة؟
 
a) NEJ, INGEN لم أتعرف على احد ٫ال  b)  JA, 1-2 PERSONER  شخص او شخصان نعم  c) JA, 5-10 
PERSONER نعم من خمس الى عشر اشخاص        d) JA, MÅNGA نعم تعرفت على كثیر من السویدیین 
 
 
6. HUR TYCKER DU ATT UNDERVISNINGEN HAR FUNGERAT? ما ھو اعتقادك عن كیفیة طرق
   التعلم اللغة السویدیة؟
 
a) DÅLIGT سيء       b)  GANSKA BRA  نوعا ماجید    c) BRA جید d) VÄLDIGT BRA  جید
 جدا
 
 
7. FINNS DET NÅGOT SOM KUNDE HA VARIT BÄTTRE  ELLER SOM DU SAKNADE I 
UNDERVISNINGEN? 
 ھل ھناك أشیاء جعلتك تكون في مستوى أحسن ،ام انك فقدت بعض الشيء اثناء تعلمك اللغة السویدیة؟
 
OM JA, VAD?  اذا كانت اإلجابة بنعم ،
 ____________________________________________________________فماذ؟
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
8. VAR HAR DU LÄRT DIG MEST SVENSKA? استطعت تعلم اللغة السویدیة اكثر؟ أین  
 
a)  PÅ TRÄNARNAS LEKTIONER اثناء حضوري في المحاضرات التدریبیة 
 
b)  PÅ YOUTUBE/INTERNET “SVENSKA FÖR NYANLÄNDA” للغة السویدیة ”من خالل المشاھدةا

عبر اإلنترنت والیوتیوب” للقادمین الجدد  
 
c) SJÄLV, MED HJÄLP AV LEKTIONSHÄFTENA ، من خالل قراءة نصوص تعلم اللغة 
 
d)  PÅ ANNAT SÄTT من خالل اإلعتماد على طرق اخرى 
 
 
ÄR DU… ما ھو جنسك ?          X  MAN مذكر          X KVINNA مؤنث 
 
VILKEN MÅNAD BÖRJADE DU TRÄNA  SVENSKA? في اي شھر بدأت تعلم اللغة
 ______________________________السویدیة؟
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BILAGA 7: ENKÄT PÅ PERSISKA 
 

 : سئوال براى شما كھ در آموزش زبان سوئدى اسپرینت شركت كرده اید ٨
 !دور جوابى كھ از نظر شما بھترین است، خط بكشید

 آیا آموزش زبان سوئدى، انتظار شما براى پناھندگى را، پر معناتر ساختھ است؟ (١
ھ كمىبل c) بلھ نسبتا زیاد d) بلھ بسیار زیاد  (b نھ اصال (a 

 
 چقدر زبان سوئدى آموختھ اید؟ (٢

 a) نمى دانم
 b) .كمى، اندكى زبان سوئدى مى فھمم و مى توانم چند عبارت را بھ سوئدى بگویم

 c) نسبتا زیاد، موضوع یك مكالمھ ( گفتگو) را یا موضوع متن را بھ زبان سوئدى مى فھمم و مى توانم كمى در مورد خودم
 .صحبت كنم

 زیاد، بیشتر موضوع یك مكالمھ ( گفتگو) را یا بیشتر موضوع متن را بھ زبان سوئدى مى فھمم و دیگران ھم حرف من را
(d 

 .متوجھ مى شوند
 

 آیا دانش زبان سوئدى شما، فایده اى برایتان داشتھ است؟ (٣
 

 a) نھ ھرگز b) بلھ بعضى اوقات c) بلھ بیشتر اوقات d) بلھ خیلى اوقات
 

آموزش زبان سوئدى، بھ شما كمك كرده است تا سوئدى ھا و فرھنگ سوئدى را، درك كنید؟آیا  (٤  
 

 a) نھ b) بلھ كمى c) بلھ نسبتا زیاد d) بلھ بسیار زیاد
 

 آیا از طریق آموزش زبان سوئدى، با سوئدى ھا، ارتباط بر قرار كرده اید؟ (٥
 

با یكى، دو نفربلھ  c) بلھ با پنج تا ده نفر d) بلھ با افراد زیادى  (b نھ اصال (a 
 

 بھ نظر شما آموزش زبان سوئدى چگونھ بوده است؟ (٦
 

 a) بد b) نسبتا خوب c) خوب d) خیلى خوب
 

 آیا چیزى است كھ بھ نظرتان مى توانست بھتر از این باشد؟ (٧
 یا آیا بھ نظرتان كمى و كاستى در تدریس ( آموزش ) وجود داشت؟

ن مورد چیست؟اگر جوابتان مثبت است، آ  
 

 زبان سوئدى را بیشتر در كجا یاد گرفتھ اید؟ (٨
 

 a) در درسھاى مربیان
 b) . " در یوتوب یا از طریق اینترنت " سوئدى براى تازه واردان

 c) خودم، از طریق جزوه ھاى درسى
 d) بھ روش دیگر

 
 جنسیت خود را مشخص كنید . a) مرد b) زن
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BILAGA 8: 

 OBSERVATIONER AV SPRÅKUNDERVISNING PÅ ASYLBOENDE 
 

 
SYFTE: ATT OBSERVERA HUR LEKTIONERNA PÅ ASYLBOENDENA ÄR 
UPPLAGDA OCH FUNGERAR RENT PRAKTISKT OCH IFALL DET FINNS 
SKILLNADER MELLAN SPRÅKTRÄNARNAS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. 
 
 
OBSERVATION NR 1 
 
PLATS: KONFERENSLOKALEN PÅ ASYLBOENDET CONTINENTAL INN, 3 KM 
UTANFÖR ÅRE, DÄR ÄVEN ASYLSKOLAN FÖR BARN HÅLLER TILL PÅ DAGTID. 
 
TID: ONSDAG 5 OKTOBER 2016 KL. 18-19:15 
 
DELTAGARE: 11 PERSONER, 3 KVINNOR, ALLA PÅ RUMMETS VÄNSTRA SIDA, 
SEX MÄN I PAR PÅ RUMMETS HÖGRA, SAMT ETT ÄKTA PAR. 
 
SPRÅKTRÄNARE: O. SPRÅK: ARABISKA 
 
SVENSKA SPRÅKSTÖDJARE/VOLONTÄRER: 0 
 
GRUPPEN JOBBAR MED SPRÅKLEKTION NR 16, SOM HANDLAR OM 
KROPPSDELAR/LÄKARBESÖK, I DET WEBBASERADE LÄROMEDLET “SVENSKA 
FÖR NYANLÄNDA”. 
 
Händelseförlopp: Jag kom 10 min sent för att jag hade svårt att hitta ingången till lokalen. 
Jag hälsades välkommen av tränaren och satte mig längst bak och lyssnade och 
antecknade. 
Tränaren Osama (O) gick igenom kroppsdel för kroppsdel på tavlan enligt listan i det 
upptryckta häfte som alla deltagare hade framför sig. Det handlade om kroppsdelar i 
obestämd form och bestämd form, i singular och plural (ett finger, fingret, fingrar, 
fingrarna). 
Deltagarna satt tyst och koncentrerat och lyssnade. Ibland kommenterade O på arabiska, 
samt översatte varje ord till arabiska. Ibland skämtade han med deltagarna, som 
skämtade tillbaka. En trevlig, intresserad stämning. Då och då kollade O med mig att han 
hade rätt pluralform och uttalade den rätt, t ex öronen, munnarna, fingrarna osv., eftersom 
de inte alltid stod i häftet. En deltagare anlände lite sent och när han fick ett häfte, som 
låg i en kartong på podiet, så fick även jag ett häfte så att jag kunde följa med i arbetet. 
Efter ett tag   bad O mig läsa igenom de substantiv (kroppsdelar) på listan som han nyss 
gått igenom, för att få rätt uttal. Detta upprepades två gånger. Tredje gången föreslog jag 
att jag skulle läsa ett ord i taget och låta deltagarna säga efter i kör. Förslaget godtogs, 
och O föreslog att jag skulle ta alla ord från början, vilket jag gjorde. Deltagarna läste efter 
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i kör och härmade uttalet. Varje gång jag hade läst ur listan, fick jag en applåd som tack. 
Det verkade vara rutin, för att visa språkstödjareer sin uppskattning. När lektionen 
avslutades tackade både tränare och deltagare mig för att jag kommit dit. 
 
REFLEKTION: Som språklärare saknade jag mer interaktion med deltagarna, att de får ta 
orden i sina munnar ett flertal gånger, helst också vifta med eller peka på kroppsdelen i 
fråga samtidigt som de uttalar de svenska namnen på dem. 
 
 
OBSERVATION NR 2 
 
PLATS: ASYLBOENDET ÅRE CONTINENTAL INN, KONFERENSLOKAL PÅ NB 
 
TID: FREDAG 7 OKTOBER  2016 16:00-17:30 
 
DELTAGARE: 5 MÄN, 2 KVINNOR (SPRÅK: TIGRINJA) 
 
VOLONTÄRER/SPRÅKSTÖDJARE: 3 KVINNOR 
 
TRÄNARE: H (MAN), SPRÅK DARI/PERSISKA 
 
Många kommer sent, därför börjar lektionen först 16:15. Tränaren förhör eleverna, en i 
taget, på svenska fraser från föregående kapitel som rör shopping. Eleverna översätter 
fraserna till dari/persiska. Eleverna har tryckta häften med aktuella lektioner framför sig. 
 
En språkstödjare får i uppdrag av tränaren att gå fram och undervisa. Hon skriver 
ordningstalen, i samband med datum, på tavlan, uttalar dem och eleverna upprepar. Sen 
börjar hon med lektion 40. Det handlar om ord som REDAN, EFTERSOM, OFTA, 
IBLAND, VARJE KVÄLL, och fraser som beskriver det man gör på vardagarna. Hon läser 
högt de svenska fraserna, oftast uppdelade i mindre delar, och eleverna upprepar. 
Översättningen av varje fras står på persiska på häftets högra sida. Sedan följer enstaka 
ord. Hon läser före, eleverna upprepar i kör. 
Volontär nr 2 ombeds att läsa fraserna och eleverna körläser efter henne. Först halva 
fraser, sen hela. Samt listan med enstaka ord. 
Volontär nr 3 får i uppdrag att läsa samma fraser på samma sätt. Och sedan listan av ord. 
Volontär nr 4 (jag) ombeds göra samma sak, men läser nu endast hela fraser och i lite 
snabbare tempo. 
 
Från 16:35 arbetar man ca 40 min i smågrupper (bee hives), men i alla sitter kvar i 
samma sal och “surrar”. En av språkstödjarna tar sig an de båda tigrina-talande etiopiska 
kvinnorna, nr 2 tar sig an två av männen, nr 3 hjälper en av männen och två män jobbar 
med tränaren. Nu får eleverna läsa/uttala fraser och ord individuellt och få feedback av 
språkstödjaren under tiden. 17:15 återgår man till helklass. Nu läser elev efter elev en 
svensk fras ur häftet och en annan översätter till persiska, i bästa fall snabbt och utan att 
titta i häftet. Sen kommer en elev med en lång svensk mening som han skapat. 
Tränaren skriver upp den på tavlan och får den rättad och kommenterad av språkstödjare 
nr 1 (en pensionerad lågstadielärare/rektor mm). Meningen lyder: “När du åker från 
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Järpen om du hinner så köp lite mjölk”. Volontären föreslår en annan ordföljd. Ännu en 
elev kommer med en mening: 
“Kan du hämta mig på din vägen? Jag är i centrum.” Volontär nr 1 rättar. Slutligen står 
det: “Kan du hämta mig på vägen från Åre? Jag är vid Continental.” 
17:30 avslutas lektionen och språkstödjarna avtackas både med applåder och ord från 
deltagarna. 
 
OBSERVATION NR 3 
 
PLATS: ASYLBOENDET CONTINENTAL INN, KONFERENSLOKALEN PÅ NB 
 
TID: LÖRDAG 8 OKTOBER 2016 KL. 16-17:30 
 
DELTAGARE: 23 PERSONER:  7 KVINNOR (PÅ VÄNSTER SIDA), 8 MÄN (I MITTEN 
AV RUMMET OCH TILL HÖGER) SAMT 2 ÄKTA PAR (BLAND MÄNNEN). 
 
TRÄNARE: R (KVINNA), SPRÅK DARI/PERSISKA 
 
SPRÅKSTÖDJARE: 1 KVINNA 
 
Språktränaren Roya hälsar välkommen på svenska och berättar vad hon ska göra, dvs 
först förhöra förra lektionen. Kl. 16:12 anländer fortfarande deltagare. Roya förhör olika 
fraser på svenska och ställer frågor: Vilken tid vaknade du? Var jobbade du? Vilken tid 
lade du dig? Eleverna svarar på svenska. 
 
Sedan påbörjar Roya lektion 34, som handlar om den svenska skolans struktur. Hon har 
skrivit upp allt på tavlan, t ex åldrar, stadier, klasser, förskola/dagis, fritids etc. Hon ber 
språkstödjarna om hjälp med att gå igenom alla termer och de uttalar orden och låter 
eleverna säga efter i kör. Därefter går Roya igenom alla uttryck och förklarar på dari, 
noggrannt, och eleverna tycks hjälpa till/kommentera vad de olika termerna motsvarar i 
deras egna länder (Afghanistan, Iran…). 
 
16:45-17:30 arbetar eleverna i smågrupper där språkstödjaren samt jag själv hjälper till 
med uttal och förklaringar. Varje elev får läsa igenom alla uttryck och ord och få feedback 
på sitt uttal. Därefter går språkstödjaren igenom alla ord på tavlan igen med eleverna som 
säger efter i kör. 
17:30 avslutas lektionen och språkstödjarna avtackas. 
 
 
OBSERVATION NR 4 
 
PLATS: ASYLBOENDET CONTINENTAL INN, KONFERENSLOKALEN PÅ NB 
 
TID: ONSDAG 26 OKTOBER 2016 KL. 18-19:30 
 
DELTAGARE: 5 MÄN, 4 KVINNOR, 2 BARN (TILL DE VUXNA) 
 
TRÄNARE: O. (MAN) SPRÅK: ARABISKA 
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SPRÅKSTÖDJARE: INGEN 
 
18:10-18:30: Språktränaren förhör varje deltagare för sig på dagens glosor, de andra 
lyssnar tyst och fokuserat. Det är lektion nr 17 som handlar om den svenska skolan och 
skolrelaterade ord och uttryck. 
 
18:33: Språktränaren börjar gå igenom lektion 18, vanliga verb i nutid, t ex sova, gå upp, 
duscha, äta, dricka osv. Efter att ha läst igenom dem, förklarar han dem på arabiska, och 
förklarar därefter termerna nutid, grundform/infinitiv och dåtid, och de olika verbändelser (-
er och-ar i nutid, -a i grundform och -de i dåtid) som hör ihop med dem. Men han ger inga 
exempel på detta. 
18:45: O (språktränaren) skriver med elevs hjälp upp dag och datum. Ritar sen upp en 
tabell för nutid, grundform och dåtid, där olika svenska verb skrivs in. Därefter går O 
igenom olika hjälpverb som följs av grundform: ska, vill, måste, kommer att, kan, får, 
behöver, borde. Jag fick hjälpa honom att ge exempel på meningar med de två sista. 
I slutet av lektionen delades enkäten ut och fylldes i av deltagarna. 
 
 
OBSERVATION NR 5 & 6 (ej protokollförda) 
 
PLATS: KALL AUTOLODGE, KALL 
TID: 29/10/16 kl 15:00 och 6/11/16 kl 15:00 
DELTAGARE: 5 afghanska kvinnor 
TRÄNARE: S (KVINNA), SPRÅK: DARI/PERSISKA 
 
 
OBSERVATION 7 & 8 (ej protokollförda) 
 
PLATS: SKANSÄGAN, SVENSKA KYRKANS LOKAL I JÄRPEN 
TID: 20/6/16 OCH 23/6/16 KL.11-14 
DELTAGARE: ca 15 SPRÅKTRÄNARE 
TRÄNARUTBILDAREN LEDDE LEKTIONERNA. 
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BILAGA 9: 

Mail till initiativtagare betr intervju för examensarbete 
 
Inkorgen 
 

Ackie Kempff 
<ackie.kempff@zonline.se> 
21 sep. 

till per, Clara, Marie 
 
Hej! 
Som ni kanske redan vet, förväntas jag göra ett examensarbete i höst för att bli klar med 
min lärarutbildning, och jag har valt att undersöka och skriva om SPRINT, som jag finner 
väldigt intressant ur många perspektiv, inte minst det språkdidaktiska. 
 
Jag har gjort en första beskrivning av vad examensarbetet ska handla om och vilka 
metoder jag tänker använda, vilket jag fått kommenterat och godkänt av min handledare 
och bifogar här. (Om ni har synpunkter, hör/läser jag dem gärna.) Jag räknar dock med 
att frågeställningarna kan förändras (och ev bli färre) under arbetets gång. 
 
Min fråga till er är således om ni, var och en för sig, kan tänka er att ställa upp för en s k 
kvalitativ intervju med ca 5 frågor som rör ambitioner och initiativ som ledde till SPRINTs 
bildande, samt verksamheten idag. Intervjun beräknas ta högst 1 timme, och spelas in på 
diktafon (för att sedan skrivas ut). I min studie avser jag att hålla mig till de 
forskningsetiska principer för humanistisk forskning som framlagts av Vetenskapsrådet, 
och som bl a rör frivillighet, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
 
Om ni kan tänka er att ställa upp, kan ni meddela mig en för er lämplig tid och plats. 
Gärna inom de kommande 2 veckorna (v.39-40). Jag kan när- och varsomhelst på 
onsdagar och fredagar, samt måndagar och tisdagar efter kl 14. Även helger kan funka. 
Min önskan är bara att miljön där vi träffas är ostörd, speciellt ljudmässigt, för att undvika 
svårigheter vid utskriften. 
 
Mvh, Ackie 
Avsnitt för bifogade filer 
 
 


