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1. Inledning 

 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar 

till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket (Skolverket, 2018, sid. 7).  

 

Med detta citat hoppas jag ha bestämt kontexten till framförliggande undersökande uppsats. De 

flesta känner säkert bättre till utbildningen genom dess förkortade namn – sfi.1 Utbildningen är 

med andra ord till för att elever2 med ett annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att 

utveckla ett andraspråk, i detta fall just svenska (Skolverket, 2018). 

 

Vi som arbetar som lärare och pedagoger på sfi har, tycker vi själva, klart för oss hur vi ska lära 

ut svenska som andraspråk (eller för den delen ibland som tredje-, eller fjärdespråk). Genom 

utbildning och erfarenhet har läraren ofta en gedigen grund för att påstå detta och det är ett 

bärande påstående inom all utbildning, något som gäller för alla lärare och pedagoger i det 

svenska utbildningsväsendet. Detta är inget statiskt tillstånd utan det sker hela tiden omvärde-

ringar och förändringar i syfte att anpassa metoderna och pedagogiken till dagens och morgon-

dagens förutsättningar och behov. 

Inom sfi möter vi dock metodologiska och pedagogiska utmaningar av något annan karaktär än 

inom många andra undervisningsinstitutioner. Det är inte svårt att föreställa sig att förutsätt-

ningarna skiljer sig något åt om man jämför en klass där eleverna har en stor åldersspridning, 

ett flertal olika modersmål, olika skol- och – i många fall - yrkesbakgrund samt traditionella 

och kulturella skillnader med en klass som i stora delar har elever i samma ålder, samma mo-

dersmål, samma skolbakgrund och liknande traditionella och kulturella erfarenheter. 

 

Men hur ser eleverna på utbildningen? Vad har de för tankar och upplevelser kring hur det är 

att lära sig ett nytt språk? Jag vill med denna uppsats rikta intresset mot elever inom sfi. Jag vill 

försöka ta reda på deras upplevelser kring sfi och framförallt vad de uppfattar har varit viktigt 

i deras inlärning av svenska språket, främjande eller försvårande, under deras tid inom utbild-

ningen. 

 

 
1 Fortsättningsvis kommer förkortningen sfi att användas för Kommunal vuxenutbildning i svenska för invand-

rare. 
2 Många har synpunkter på att ordet elev används för vuxna studerande. Eftersom elev används genomgående i 

kursplanen för sfi används det även i denna studie. Se Skolverket (2018). 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs sfi-utbildningens uppbyggnad, syfte och mål, diskuteras tidigare forsk-

ning samt definieras för studien viktiga begrepp. Avsnitt 2.1 inleder med en allmänt hållen 

inledning medan 2.1.1 och 2.1.2 mer konkret beskriver utbildningens uppbyggnad, syfte och 

mål. Avsnitt 2.2 beskriver några för studien viktiga begrepp. Avsnitt 2.3 redogör för tidigare 

forskning och i avsnitt 2.4 diskuteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studien. 

 

2.1 Sfi-utbildningen 

I sfi deltar vuxenstuderande i varierande åldrar och från olika delar av världen med olika kul-

turella, politiska, religiösa åsikter och tankar. De tar också avstamp ur sina egna länders och 

världsdelars utbildningssystem vilket innebär att när vi samlas på sfi för studier har vi många 

olika utgångspunkter att beakta. Individualiseringsgraden är hög och beroende på elevens egna 

förutsättningar och individuella mål kan studieinnehållet och -metoderna i viss grad variera från 

individ till individ. Utbildningen är även möjlig att kombineras med arbete, praktik, olika ori-

enteringskurser eller annan utbildning. Förutsättningarna och tillvägagångssätten är många och 

kan variera men det övergripande målet med utbildningen har eleverna gemensamt, nämligen 

det att lära sig grunderna i svenska språket. 

 

2.1.1 Utbildningens uppbyggnad 

Det finns fyra kurser på sfi; A, B, C och D. De är i sin tur uppdelade i tre olika studievägar och 

uppbyggnaden är som följer; 1 A, B, C, D 2 B, C, D och 3 C, D. Beroende på individuella 

förutsättningar, bakgrund och mål kan man börja studera på var och en av de tre studievägarna. 

Utgångspunkten är den att en person med kort studiebakgrund i första hand studerar på studie-

väg 1 medan de med studievana studerar på studieväg 3. Det sker dock även en övergripande 

kartläggning av elevens kunskaper och förutsättningar som ligger till grund för placeringen. 

Betygskraven i kurserna är samma oavsett studieväg men de följer olika progressionstakt. Alla 

elever ges möjlighet att studera till och med kurs D men man kan avsluta sfi efter respektive 

kurs (Skolverket, 2018a).   

 

Nämnas kan också att man praktiserar kontinuerligt intag vilket innebär att en elev kan börja 

sina studier i respektive kurs när som helst under året då kurserna inte har bestämda start- eller 

sluttider. När eleven uppfyller kriterierna för ett godkänt betyg kan eleven fortsätta till nästa 
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kurs eller avluta sina studier. Detta innebär att det får ta olika lång tid för eleverna att genomföra 

utbildningen. Så länge eleven visar på god progression kan den fortsätta sina studier. 

 

Tabell 1. Kurskoder för sfi 

 Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D 

Studieväg 1 SFIKUA91 SFIKUB91 SFIKUC91 SFIKUD91 

Studieväg 2  SFIKUB92 SFIKUC92 SFIKUD92 

Studieväg 3   SFIKUC93 SFIKUD93 

Kurskoderna är uppbyggda enligt följande: SFI – de tre inledande bokstäverna i ämnets namn anger att det är en 

sfi-kurs. KUA A/B/C – de tre följande bokstäverna anger vilken kurs det gäller. 9 – denna siffra anger skolfor-

men för kursen, det vill säga att det är en sfi-kurs. 1/2/3 – den avslutande siffran anger studieväg för kursen. 

(Skolverket, 2018b) 

 

Betygsskalan är från och med 2012 A, B, C, D, E, F. Kurserna är inte tidsbestämda men ele-

verna följer uppgjorda studieplaner som vid behov kan revideras (Skolverket, 2018a).  Enligt 

skollagen ska genomsnittet för en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 undervisningstimmar i 

veckan (SFS 2010:800, 20 kapitlet 36§). 

 

2.1.2 Utbildningens syfte och mål 

Det grundläggande syftet med sfi är att ”en elev med ett annat modersmål än svenska ska inom 

utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk” (Skolverket, 2018a, sid. 7).  

Vidare är syftet att förbereda elever på sfi för ett fortsatt liv i det nya hemlandet inom alla 

områden där de förväntas delta såsom ”vardags-, samhälls- och arbetsliv samt vidare studier” 

(a.a., sid. 7). 

 

Målet för sfi-utbildningen enligt kursplanen är att eleven ska ges förutsättningar att utveckla: 

 

• sin förmåga att läsa och skriva svenska, 

• sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, 

• sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 

• ett gott uttal, 

• insikter i hur man lär sig språk, 

• inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, 

• sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommuni-

kation, samt 
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• sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor. 

(Skolverket, 2018a, sid. 7). 

  

Det är i denna beskrivna kontext som respondenterna i studien verkar och behöver förhålla sig 

till samt beakta utifrån och med tanke på sina egna personliga mål och motiv med utbildningen.  

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den litteratur kring forskning om andraspråksinlärning samt mer ge-

nerellt kring begreppet lärande som denna studie sedan utgår från i de efterföljande diskussion-

erna kring resultatet i kapitel 6. Diskussion. I urvalsprocessen har det större fokuset varit på 

litteratur som diskuterar teorier sett ur svenska förhållanden.  

 

2.2.1 Andraspråksbegreppet 

Forskning kring andraspråksinlärning är ett brett forskningsfält som studerar inte bara inlärar-

språkets struktur och utveckling utan även andra faktorer såsom sociala, psykologiska och bio-

logiska. För att enklare kunna diskutera begreppet andraspråksinlärning kan det vara en poäng 

att först säga något om begreppet andraspråk. Man skiljer andraspråk från förstaspråk där det 

senare innebär det språk som man först tillägnar sig, även kallat modersmål. Första och andra 

syftar till den ordning i vilken man lär sig språken men det behöver inte betyda att man behärs-

kar det första bättre eller att man identifierar sig mer med det första. När man diskuterar inlär-

ning brukar man även benämna andraspråk som ett målspråk, dvs. målet för inlärningen (Ab-

rahamsson, 2009). 

 

Man ser också andraspråket som något som är under utveckling och benämns då som interim-

språk eller inlärarspråk. Man anlägger då ett utvecklingsperspektiv och skiljer inlärarspråket 

från modersmålet och målspråket och ser det mer som ett eget föränderligt språk med egna 

regelbundenheter; ett språk mellan förstaspråket och målspråket (Hammarberg, 2013). Vidare 

skiljer man mellan andraspråk och främmandespråk. Andraspråk är språk som lärs in i miljöer 

där de används naturligt i motsats till främmandespråk. När t.ex. svenska elever lär sig tyska 

eller franska i Sverige är språken exempel på främmandespråk (Abrahamsson, 2009). Lundgren 

(2005) menar dock att begreppet andraspråk kan vara något vilseledande eftersom begreppet 

som sådant också betecknar ett tredje eller ytterligare språk. Då flerspråkighet är vanligt idag 

ser hon det engelska begreppet additional language (efter språkforskaren David Block) som ett 

mer passande begrepp. 
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2.2.2 Andraspråksinlärning 

När man talar om inlärning brukar man göra en distinktion mellan tillägnande och inlärning. 

Här förstår man tillägnande som något som sker i naturliga och informella språkmiljöer där man 

hör och samtalar med målspråksanvändare medan inlärning sker i mer formella och formfoku-

serade miljöer som klassrummet. Man brukar därför även skilja mellan informell och formell 

inlärning (Abrahamsson, 2009). Krashen beskriver, enligt Abrahamsson (2009), tillägnandet i 

mer informella sammanhang som det viktigaste eftersom han anser att detta ger äkta andra-

språksbehärskning, det ger möjlighet till mer spontan produktion och förståelse. Inlärning i mer 

formella miljöer såsom klassrummet leder mindre till äkta förståelse och mer till kontroll och 

korrigering av den egna produktionen.  

 

Till ovanstående kan kopplas ytterligare ett par begrepp. Hammarberg (2013) diskuterar, utifrån 

Chomsky, språklig kompetens och performans. Här beskrivs kompetens som individens inre 

kunskap i språket (t.ex. vad gäller grammatiska strukturer) medan performans innebär hur in-

dividen faktiskt använder sig av språket. Abrahamsson (2009) menar att kompetensen inte alltid 

speglas i performansen. Skillnaderna tycks bli tydliga i andraspråkssammanhang då inläraren 

kan påvisa en hög grammatisk kunskap i formella miljöer men som mindre ofta kommer fram 

i performansen i mer informella miljöer. 

 

Forskning visar att det finns en skillnad i barns och vuxnas andraspråksinlärning. Abrahamsson 

och Hyltenstam (2013) menar att både barn och vuxna andraspråksinlärare kan utveckla en nivå 

nära infödda talares. Att vuxna gör så är dock ovanligt. Det tycks som att biologiska faktorer 

”sätter käppar i hjulet” men det finns hopp. De konstateras att vuxna trots allt kan nå relativt 

höga grader av behärskning av andraspråket. Viktiga exempel på faktorer som kan motverka de 

biologiska begränsningarna är t.ex. hög motivationsgrad hos inläraren och en effektiv under-

visning. 

 

2.2.3 Andraspråksundervisning och framgångsfaktorer   

Det finns mycket forskning kring andraspråksinlärning men att här försöka ge en rättvis översikt 

känns inte görbart. Avsnittet vill i stället lyfta vad några forskare beskriver som viktiga fram-

gångsfaktorer i andraspråksundervisningen.  

 

Cummins (2017) diskuterar bland annat stöttning av förståelse och produktion av språk som en 

viktig komponent något som även Gibbons (2010) och Sheikhi (2016) gör. Stöttning bygger i 
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mycket på Vygotskijs tankar kring zonen för närmaste utveckling, kanske mer bekant som den 

proximala utvecklingszonen. Hur stöttningen ska gå till liknas ofta vid ett husbygge; ”Att stötta 

innebär att man tillfälligt ger det stöd som behövs, men när t.ex. en vägg står för sig själv vid 

ett husbygge kan stöttorna tas bort” (Gibbons, 2010, sid. 29).  

 

En annan framgångsfaktor utgår från att söka utnyttja elevernas flerspråkighet. Teorin om  

translanguaging innebär att man ser individens alla språk som delar av en helhet och inte tänka 

kring dem som något separat, förstaspråk och andraspråk, utan här flyttas fokus från just språk 

till språkanvändning. I undervisningen ser man ofta målspråket som det enda och viktiga och 

man missar att använda alla språken i klassrummet som den resurs de faktiskt skulle kunna 

vara. Det kan vara bra att ha i minnet att kraven på flerspråkighet i samhället och arbetsmark-

naden ställs vilket i sig är ett incitament till flerspråkighet i klassrummet (Kaya, 2016; Cum-

mins, 2017). Ytterligare en aspekt kan belysa vikten av flerspråkighet. Otterup (2005) menar, 

med hänvisning till ett större antal studier, att det finns ett stort samband mellan flerspråkighet 

och kognitiv utveckling. Ett exempel från en studie som han hänvisar till ”drog slutsatsen att de 

tvåspråkiga barnens goda prestationer berodde på att tvåspråkigheten medförde positiva effek-

ter på barnens mentala flexibilitet och begreppsbildningsförmåga” (a.a., sid. 14). 

 

Att utmana eleven, att ha höga förväntningar, är viktigt. Att anpassa förväntningarna till de 

enskilda individerna är också viktigt då de är olika och har kommit olika långt i sin språkut-

veckling. Inbegripet i att utmana och att ha höga förväntningar på eleverna är också det tidigare 

nämnda begreppet stöttning. Man kan tala om fyra olika undervisningsmiljöer för att modellera 

kring när graden av utmaning och graden av stöttning är optimal. Den för eleven mest fram-

gångsrika miljön är här den när hög kognitiv utmaning i samband med hög grad av stöttning 

sammanfaller i den så kallade lärandezonen eller utvecklingszonen (Se Figur 1) (Kaya, 2016). 

 

Kaya (2016) diskuterar också vikten av att eleven får utveckla sitt språk i ett tillåtande klimat 

och i ett meningsfullt sammanhang. Här är det viktigt med interaktion, att eleverna ges talut-

rymme i klassrummet, att de får verka tillsammans och använda och därmed utveckla sitt språk 

och sina kunskaper. Det är viktigt att ”Skapa samband mellan elevernas liv och den kunskap, 

den kultur och det språk som finns inom deras grupper” (Cummins, 2017, sid. 183).  
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Figur 1. Undervisning och lärandets fyra zoner. 
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(Kaya, 2016) 

 

2.2.4 Motivation och attityder   

Motivation och attityder är så kallade affektiva faktorer. Motivation kan förstås vara en fram-

gångsfaktor i sig men kan också vara mer eller mindre oberoende av den sociala situationen. I 

tidigare forskning sammankopplades attityder och motivation, man såg andraspråksinlärares 

attityder som en integrerad del av motivationen. Numera tänker man sig att attityder mer direkt 

påverkar motivation och därför inlärningen i sig mer indirekt. Attityder handlar om vilka före-

ställningar och värderingar inläraren har om målspråket, -gruppen och -kulturen. Beroende på 

vilka attityder inläraren har påverkar alltså motivationen antingen negativt eller positivt och 

därmed andraspråksinlärningen antingen negativt eller positivt (Abrahamsson, 2009). 

 

Vidare kan man skilja på integrativ och instrumentell motivation. När en inlärare har ett intresse 

av målspråket och kulturen och samhället där språket talas och en önskan om att bli socialt 

accepterad av folket i landet uppstår integrativ motivation. När inläraren ser andraspråket mer 

som ett verktyg för att få jobb eller för att studera vidare uppstår det som kallas instrumentell 

motivation. Studier visar att inlärare med integrativ motivation har fördel då det gäller inlär-

ningsresultat och behärskning av målspråket även om själva motivationsgraden har varit lika 

hög hos inlärare drivna av instrumentell motivation (Abrahamsson, 2009).  

 

Ahl (2004) diskuterar inre och yttre motivation. Hon beskriver det som att den inre motivat-

ionen bygger på en önskan om självbestämmande och behov av kompetens, en känsla av att 
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man kan själv. Den inre motivationen kan också ses som affektiv. Den yttre motivationen kom-

mer inte från individen själv utan sådant andra förser en med, t.ex. belöningar eller tvång. Men 

yttre och inre motivationer kan kombineras och dra åt samma eller olika håll.  

 

Håkansson (2007) diskuterat inre och yttre motivation i lärandemiljö. Här beskrivs den inre 

motivationen som viktigare då man kan se ett positivt samband mellan ökat egenansvar för 

inlärarens studier och inre motivation. Hon menar att om läraren förstår det som att elevens 

motivation styrs av yttre faktorer så blir det lärarens uppgift att ändra denna till en inre som då 

blir både medel och mål. ”Känslan av inflytande, delaktighet och autonomi är speciellt viktig 

för att vuxna skall känna sig motiverade […]. Med hjälp av ett personligt förhållningssätt bör 

därför läraren involvera eleven i de beslut som fattas och se till att han eller hon har en tillit till 

sig själv i lärprocessen” (a.a., sid. 31). 

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens utgångspunkt har varit det sociokulturella perspektivet som till största del bygger på 

de teorier som Lev Vygotskij utvecklade under första halvan av 1900-talet. Grundtanken är att 

interaktion och kommunikation med andra är en förutsättning när man ska lära sig ett språk. I 

avsnitt 2.3.1 Sociokulturell teori redogörs för grunderna i teorin och hur den kan kopplas till 

lärande i skolan. 

 

2.3.1 Sociokulturell teori 

I ett centralt verk, Tänkande och språk, utvecklade Vygotskij (1934/1999) teorier kring just 

tänkande och språk ur ett sociokulturellt perspektiv. I det förs analyser kring olika, för tiden, 

existerande teorier och olika undersökningar som ”mynnar ut” i bokens mest centrala del om 

tänkandets och språkets utveckling hos barn. 

 

Under sin första levnadstid är barnet styrt av biologiska processer som är likvärdiga oavsett var 

i världen barnet föds. Mycket snart börjar barnet kommunicera med omgivningen; ”[…] när 

barnet börjar använda språket, lämnar biologin över ansvaret för utvecklingen till kulturen” 

(Säljö, 2018). Den fortsatta utvecklingen är i högsta grad beroende av den sociala och kulturella 

miljö som barnet befinner sig i och fortsatt växer upp i. Vi lär av dem vi lever med. Vygotskij 

talar om lägre och högre psykologiska funktioner, där det förra förstås som något vi lär genom 

betingade reaktioner medan det senare kräver stöd genom medierande redskap. Han skiljer 

mellan fysiska och psykologiska redskap där de förra är artefakter medan det senare är verktyg 
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vi använder för att tänka och kommunicera med där framförallt språket är ett sådant verktyg 

(Gibbons, 2010; Säljö, 2005,2018; Vygotskij, 1934/1999). 

 

Språket är ett verktyg för kommunikation dels mellan människor, dels inom människor. Man 

kan se det som en länk mellan samhället och individen. Vygotskij menar att utvecklingen sker 

på dessa två nivåer, först interpsykologiskt mellan människor och sedan intrapsykologiskt inom 

individen. Den externa dialogen mellan människor är viktig för utvecklandet av det egna tän-

kande och därför också viktigt vid språkinlärning. I skolan lär man sig på ett något annat sätt 

än i de mer vardagliga sammanhangen. Som exempel lär man sig begrepp som bror och syster 

på ett mer spontant sätt än mer abstrakta begrepp som Arkimedes princip. Det senare kräver 

undervisning av någon form som också kräver stöd av andra med kunskap och kompetens om 

begreppet (Gibbons, 2010; Säljö 2018; Vygotskij, 1934/1999). 

 

För att sammanfatta skulle man kunna säga att de vetenskapliga begreppen i skolan, skiljer sig från 

de spontana genom att de står i en annan relation till barnets erfarenhet, genom att barnet har en 

annan relation till objektet än vad det har till de spontana begreppens objekt och genom att dessa 

begrepp följer andra vägar ända från sin uppkomst och fram till sin fullbordan (Vygotskij, 1934/199, 

sid. 271). 

 

Interaktion med och stöd från andra sammanfaller i ett centralt begrepp hos Vygotskij, nämligen 

zone of proximal development (ZPD), eller på svenska, närmaste zon för utveckling. ZPD be-

stämmer de möjliga övergångar barnet kan göra från det som det redan kan göra själv till sådant 

det ännu inte kan men kan lära sig med hjälp och stöd från läraren och därmed kan lyfta sig till 

en högre nivå av utveckling. ”Med andra ord är det så att det som barnet idag kan göra i sam-

arbete kommer det imorgon kunna göra självständigt” (Vygotskij, 1934/1999, sid. 333). Gib-

bons (2010) menar att det är viktigt att läraren ser till att undervisningen förs framåt genom att 

ha höga förväntningar och adekvat stöttning. Sett ur ett andraspråksperspektiv är det särskilt 

viktigt att eleverna får lära sig genom uppgifter som är autentiska och kognitivt utmanande.  

 

Stöttning, scaffolding, är ett begrepp som ofta tas upp i samband med ZPD. Det engelska ut-

trycket för stöttning, scaffolding, användes för första gången 1976 i en studie av Wood, Bruner 

och Ross (Gibbons, 2010). Begreppet har sedan dess blivit en viktig del kring diskussioner om 

ZPD. Stöttning kan kort sammanfattas med Säljös ord som en del i utvecklingsprocessen där 
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inläraren ” måste i vissa faser ”låna” kompetens från sin samarbetspartner” (Säljö, 2018, sid. 

174).  I Skolverkets Nyanländas språkutveckling skrivs följande om stöttning: 

 

Den kanske allra viktigaste formen av stöttning ligger dock på ett mer övergripande plan. Ett socio-

kulturellt perspektiv på lärande innebär att klassrummet är ett rum som skapas och formas i ett in-

tersubjektivt samspel mellan lärare och elever (Hundeide, 2003; Säljö, 2000). Eftersom elevernas 

självbild växer fram genom interaktion med omgivningen är det detta samspel som utgör förutsätt-

ningen för lärandet och blir avgörande för om eleverna ska känna sig inkluderade, trygga, våga 

kommunicera och kunna utvecklas (Skolverket 2018c, sid. 2). 

 

Ett annat viktigt begrepp inom sociokulturell teori är appropriering. Detta ställs i motsats till 

de teorier som beskriver kunskap som något som man kan hämta in eller överföra när det kom-

mer till lärande. Appropriering ur ett sociokulturellt perspektiv handlar mer om processer. När 

individer använder de fysiska och psykologiska verktygen (t.ex. språk) ökar deras förtrogenhet 

kring dem, de gör dem till sina. Genom att processa insikter i hur verktygen används leder detta 

till en ökad och mer utvecklad förståelse av hur man kan använda dem. Allt i en ständigt på-

gående process (Säljö, 2018). Till detta kan läggas följande citat: 

 

Etienne Wenger menar att begrepp måste vara meningsfulla för att läras. Lev Vygotsky uppfattning 

är att begrepp kan ses på två olika nivåer. Den ena kan beskrivas som den lexikala officiella inne-

börden, uttryckt i exempelvis en ordbok, det vill säga dess betydelse. Den andra begreppsnivån in-

kluderar den känsla förankrad i tanken som ordet framkallar vid användning, det vill säga dess be-

griplighet. Ord fylls därmed med begriplighet utifrån den egna förförståelsen, menar språkforskaren 

Gunther Kress. Det krävs en aktiv kreativ handling från den lärande personen för att i tanken skapa 

nya associationer till gamla begrepp. Genom att omskapa (re-make) begreppens existerande inne-

börder kan det motsvara användarens behov av dessa i olika situationer (Lundgren, 2005, sid. 35). 

 

En annan aspekt vid inlärning är om man skiljer på barns och vuxnas inlärning. Den sociokul-

turella teorin skiljer mognadsteori från utvecklingsperspektivet. En mognadsteori utgår från att 

det är främst biologiska processer som styr utvecklingen hos individer. Abrahamsson diskuterar 

Lenneberg som menar att språkinlärning är mer anpassad till barns och ungas hjärna och något 

som avtar med dess mognadsprocess. Man förstår det då som att äldre behöver anstränga sig 

mer och språkinlärningsfunktionen i stället mer får utmanas av inom det generella kognitiva 

systemet vid inlärning (Abrahamsson, 2009). Abrahamsson och Hyltenstam (2013) menar att 

biologiska faktorer har betydelse för inlärningen men att det går att kompensera för detta genom 
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t.ex. hög motivation och effektiv undervisning. Det finns med andra ord något av en motsättning 

i hur man ser på den delen av utvecklingsprocessen inom andraspråksinlärning. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet är att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna språkinlärningen i 

samband med utbildningstiden på sfi. 

 

Forskningsfråga 

• Vilka faktorer påverkar elevernas språkinlärning i svenska som andraspråk i skolan samt 

under fritiden enligt dem själva? 
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4. Metod 

Under detta kapitel presenteras val av metod. Här beskrivs även genomförande och insamlande 

av datamaterial till studien och de forskningsetiska principerna som ligger till grund för den-

samma. Kapitlet är indelat i Intervju – en kvalitativ metod (4.1), Urval av respondenter (4.2), 

Genomförandet av intervjuerna (4.3), Etiska ställningstaganden (4.4) och Analys av data (4.5). 

 

4.1 Intervju – en kvalitativ metod 

Studien har i stort sökt följa den av Kvale och Brinkmann (2014) beskrivna arbetsgången som 

innefattar sju olika steg; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rap-

portering. 

 

Studien utgår från kvalitativa intervjun som kan beskrivas som ett sätt att dra slutsatser från 

empiriska erfarenheter. Den bör inte utgå från alltför många färdiga frågor utan istället försöka 

följa upp svaren som uppstår. Viktigt är ändå att intervjun inte får komma för långt från det 

fokus som ändå måste finnas. Poängen är att låta respondenten uttrycka sina tankar så fritt som 

möjligt, utan påverkan av intervjuaren, men ändå inte hamna helt utanför ramen av det den 

önskar undersöka. Det är till sist vad den intervjuade har att säga om fenomenet som är det 

centrala och inte vad intervjuaren vill att densamma ska säga (Dimenäs, 2007). 

 

Intervjuerna är med andra ord semistrukturerade. Denscombe (2016) lyfter fram i sin beskriv-

ning av semistrukturerade intervjuer att ”Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel 

när det gäller ämnenas ordningsföljd och, - vilket kanske är ännu mer betecknande – att låta 

den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar 

upp” (Denscombe, 2016, sid. 266). Intervjuguiden (se bilaga 1) har använts som en checklista 

för minnet där de olika ämnena bockats av under intervjuernas gång, i vilken ordning de än 

lyftes fram till samtal under intervjuerna.  

 

Även utformningen av frågorna varierade beroende på hur de togs upp i samtalen dock utan att 

den centrala meningen i samtalsämnet uteblev. Ofta togs ämnena upp med inledande frågor, 

därefter sonderande frågor med efterföljande uppföljningsfrågor. Även mer specificerande frå-

gor och indirekta frågor förekom (Kvale och Brinkmann, 2014). 
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Förhållningssättet vid intervjuerna har varit relativt förutsättningslöst. Tanken har varit att end-

ast försätta de intervjuade i den kontext som de utövat språkinlärning genom mer övergripande 

ämnen/frågeställningar. Exempelvis har inga facktermer eller pedagogiska metoder medvetet 

lyfts fram till diskussion vid intervjuerna, allt med avsikten att endast respondenternas egna 

eventuellt framkomna uppfattningar kring dylikt skulle komma fram.    

 

4.2 Urval av respondenter 

Till denna studie har sex elever från en skola i södra Sverige valts ut att delta. Urvalet grundar 

sig i ett så kallat bekvämlighetsurval som enkelt kan beskrivas som att respondenter väljs med 

hänseende till tillgänglighet i tid och rum i relation till min hemort. Utifrån bekvämlighetsur-

valet väljer forskaren studieobjekt som finns i närheten om inte kriterier i studien påkallar att 

man söker objekt längre ifrån (Denscombe, 2016). Beroende på utfallet av intervjuerna fanns i 

beräkningen att ytterligare uppföljning av enskilda intervjuer skulle snabbt och enkelt kunna 

ske om komplettering ansågs nödvändigt samt/eller att fler respondenter kunde intervjuas om 

behov av komplettering av material för studien som helhet ansågs föreligga.  

 

Vidare kriterier var att respondenterna läste på kurs D i studieväg 3. Här kan även noteras att 

kurs D allmänt sett anses motsvara ungefär den språkliga nivån i årskurs 6 i grundskolan. Re-

spondenterna skulle även av sina lärare anses duktiga3 på att samtala i ovana situationer. De 

skulle även ha minst gymnasiestudier eller högre från ursprungslandet då de kunde tänkas ha 

större erfarenhet av att resonera kring och formulera sig gällande frågor som kring metod och 

studieteknik och därför ha mer att tillföra en sådan här undersökning. Av vikt för studiens em-

piri har varit att respondenterna har studerat åtminstone ett år på sfi och att de därmed har erfa-

renhet av undervisningen på sfi och förutsätts ha mer att säga om densamma. 

 

Respondenterna är mellan 25 – 45 år. Fem är kvinnor och en är man. Alla har eftergymnasiala 

utbildningar från sina tidigare hemländer. Deras ursprungsländer är Iran, Kroatien (2 st.), Ma-

kedonien, Polen och Rumänien. De har bott i Sverige i 2-3 år. Alla har goda kunskaper i eng-

elska.  

 

 

 

 
3 Medvetenhet om att ordet i sig kan uppfattas vara en subjektiv bedömning finns. Det kan dock försvaras med 

att det är en professionell bedömning. 
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4.3 Genomförandet av intervjuerna 

Inledningsvis togs kontakt med skolans rektor för att få ett godkännande om förfrågan om del-

tagande i undersökningen/intervjuerna. Därefter kontaktades undervisande lärare på önskad 

kurs och studieväg som i sin tur informerade om upplägget för ett antal av läraren utvalda ele-

ver. De som önskade delta fyllde i informations- och samtyckesformuläret. Kortare inledande 

samtal genomfördes också av mig med de enskilda eleverna för mer ingående information och 

möjlighet till frågor om genomförandet gavs. Sex elever valdes så småningom ut och tid och 

plats för intervjuerna bestämdes. 

 

Intervjuerna genomfördes på elevernas skola. Det är viktigt att intervjuerna kan genomföras 

ostört varför salar som kunde erbjuda enskildhet bokades i förväg. I beaktande togs även att 

intervjuarens och respondentens placering i intervjusituationen var sådan att respondenten 

skulle känna sig bekväm, t.ex. att man inte sitter mitt emot varandra då detta skulle kunna ge 

upphov till en konfronterande känsla (Denscombe, 2014). Genomsnittlig tid för intervjuerna 

blev cirka sextio minuter.  

 

Tidigare hade ett par provintervjuer genomförts med andra elever för att ge möjlighet att öva 

och bättre förstå samt anpassa upplägg/struktur för kommande intervjuer. Dessa provintervjuer 

har inte använts i denna studie. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Tankar om etiska ställningstaganden under denna rubrik bygger på diskussioner kring etiska 

riktlinjer förda i Kvale och Brinkmann (2014). Studien har även tagit del av Vetenskapsrådets 

(2016) Forskningetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig Forskning. De etiska 

kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Inför intervjuerna delades ett informations- och samtyckesformulär (se bilaga 2) ut till delta-

garna. 

 

I formuläret och vid samtal informerades om studiens syfte, var och hur intervjuerna kommer 

att genomföras samt gavs det tid att ställa frågor. Vidare informerades att deltagarna själva 

bestämmer vad och hur mycket de väljer att samtala om och att de när helst de önskade kunde 

avbryta intervjuerna. De fick också veta att all information om deltagare och intervjuutskrifter 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har åtkomst till materialet samt att allt 
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sådant material kommer att raderas efter att studien slutförts. Samtycke till att genomföra inter-

vjuerna gavs både muntligt och skriftligt av samtliga deltagarna.   

 

4.5 Analys av data 

Analysen har formen av en kvalitativ analys. I Fejes och Thornberg kan man läsa om dataana-

lysen i kvalitativ forskning: 

[…] som den process under vilken forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt material 

(t.ex. intervjutranskriptioner, fältanteckningar eller annat material) för att komma fram till ett resul-

tat. I en sådan analys arbetar forskaren aktivt med sin data, organiserar dem, bryter ner dem till 

hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem och söker efter mönster (Fejes & Thornberg, 

2019, sid. 35).  

Detta tillvägagångssätt tycks vanligt inom kvalitativ analys. Fejes och Thornberg (2019) disku-

terar även sex olika analysmetoder som de förknippar med kvalitativ analysmetod; koncentre-

ring, kategorisering, berättelse, tolkning, modellering och Ad hoc. Denna studie har använt sig 

av kategorisering vilket innebär att: ”Datamaterialet kodas i kategorier. Genom att analysera 

likheter och skillnader reduceras och struktureras den stora textmassan som data utgörs av till 

ett antal kategorier” (a.a., sid. 37). 

Intervjuerna transkriberades varefter ett flertal genomläsningar skedde. Allt eftersom läsningen 

fortskred markerades och sorterades materialet vilket slutligen mynnade ut i följande sex kate-

gorier: Tiden, Vad är viktigt att lära sig?, Hur lär man sig?, Främjande och motiverande fak-

torer och Försvårande faktorer.  

Det gäller att försöka hitta mönster, likheter och olikheter, i svaren och man får försöka tolka 

och förstå vad respondenten egentligen vill ha sagt med det han eller hon säger – ”`Det gäller 

att komma under ytan – att finna det som är underförstått´”, säger Larsson i sin bok Kvalitativ 

analys (Dimenäs 2007, sid. 163). Man kan känna stor osäkerhet när det kommer till sin egen 

förmåga att lyckas analysera ”rätt” när man läser dylika citat!  
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5. Resultat  

Syftet med studien, att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna språkin-

lärningen i samband med utbildningstiden på sfi, kan anses som relativt övergripande vilket 

även forskningsfrågan Vilka faktorer påverkar elevernas språkinlärning i svenska som andra-

språk i skolan samt under fritiden enligt dem själva? i viss utsträckning kan göra. Frågan öppnar 

dock upp för respondenterna möjligheten att lyfta allt som de anser vara av betydelse vad gäller 

den egna språkinlärningen.  

 

Här ska också nämnas att respondenternas intervjusvar i viss utsträckning har korrigerats för att 

inte störa läsningen. Det bör man enligt Dimenäs (2007) göra t.ex. vad gäller grammatiska fel-

konstruktioner. I citaten markeras längre pauser med tre punkter. Hakparenteser används där 

ytterligare förklaring behövs samt för att dölja sådant som skulle kunna identifiera responden-

terna. Hon och han skrivs som hen. 

 

Resultatet av analysen mynnade ut i en uppdelning av sex i kategorier; Tiden (5.1), Vad vill vi 

lära oss? (5.2), Hur lär man sig? (5.3), Främjande och motiverande faktorer (5.4) och Försvå-

rande faktorer (5.5). 

 

5.1 Tiden 

Tiden som begrepp kan belysas från flera olika håll. Här lyfter respondenterna tiden som berör 

utbildningens och kursernas längd samt tiden för det veckovisa schemat. 

 

5.1.1 Utbildningens längd 

Här tas upp respondenternas syn på tiden vad gäller utbildningens längd som sådan samt tiden 

vad gäller veckoschemat. Som nämnts i kapitel 2 skiljer sig utbildningen inom sfi från övriga i 

det att den inte har i förväg bestämda start- eller sluttider. Så länge en elev visar på god pro-

gression kan den fortsätta sina studier.  

 

Klart är att utbildningens längd kan variera stort för enskilda elever. Många faktorer kan in-

verka, såsom nivåplacering (genom skolans kartläggning av elevens förkunskaper samt förvän-

tade studietid), om eleven studerar med en s.k. etableringsplan4 eller om eleven arbetar eller 

 
4 En etableringsplan kan den få som är 18-64 år och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande 

eller anhörig. En etableringsplan innehåller olika aktiviteter som ska hjälpa personen att hitta ett jobb eller en 

utbildning (Arbetsförmedlingen, 2019). 
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utbildar sig inom något annat samtidigt med studierna på sfi. Respondenterna i studien är, med 

allmänt vedertagna beteckningar, arbetskrafts- och/eller kärleksinvandrare och omfattas därför 

inte av någon etableringsplan. 

 

Respondenterna har en pragmatisk inställning till det faktum att man i förväg inte vet hur lång 

tid utbildningen kommer att ta: 

 

Intervjuare: Hur tänker du kring detta att du inte riktigt vet när du är klar med kursen?                                     

Elev 1: Men jag vet att man inte kan säga till oss hur lång tid det tar. Det vore bra med informat-

ionen men jag förstår att det är svårt för läraren att förklara det, jag förstår andra sidan.  

 

Elev 2 besitter, som de övriga intervjuade, förutom en stor förståelse inför det faktum att ut-

bildningens längd kan variera en tydlig önskan och vilja att snabbt ta sig igenom sfi: ”Men att 

det får ta olika lång tid är bra. Vi lär oss olika fort så… Men jag vill inte vara på sfi länge. Jag 

vill vidare så jag studerar så fort jag kan”.  Det kan vara lätt att föreställa sig att en dylik situat-

ion, där man har svårt att få en tydlig uppfattning om sin studietid och därmed svårighet att 

planera sin nära framtid, skulle kunna vara stressande för vem som helst. Elev 5 tar det dock 

med ro: 

 

På sfi bestämmer läraren vem och när man ska göra prov och när kursen är färdig. De jämför alla 

resultat som man har haft på proven och de tittar på hur man skriver, lyssnar och pratar och om 

läraren bestämmer så kan man göra ett prov. Men jag vet inte hur länge jag ska vara på en kurs. Jag 

vet bara att jag måste försöka lära mig mer hela tiden. Men man får inte stressa. 

 

5.1.2 Veckoschemat 

Något som tycks vara mer av ett bekymmer för respondenterna är istället veckoschemats ut-

formning. Flera nämner hur svårt det kan vara att behålla koncentrationen under långa dagar 

med språkstudier. Upplevelsen att koncentrationsgraden behöver vara extra hög för just sådana 

riktar fokus på en önskan om mer, vad gäller dagtid, begränsade studier, särskilt med det faktum 

i beaktande att flera av respondenterna arbetar vid sidan av sina studier på sfi. 

 

Efter helgen har vi två heldagar i skolan, åtta till fyra med en timmes lunch. På onsdag är alla trötta, 

jag också, många jobbar också efter skolan. Måndag och tisdag är bra men på onsdag och torsdag är 

jag jättetrött men jag kommer och lyssnar. Jag orkar inte prata, jag är trött (Elev 3). 
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Elev 1 uttrycker sig så här: 

 

Det funkar inte när vi sitter här långa dagar. Efter två kommer det ingenting. Vi är så trötta. När du 

ska lära dig ett nytt språk måste du använda din hjärna alltid, alltid. Inte bara tio procent, nej, ett-

hundra procent därför du måste fokusera mycket, mycket för att du ska förstå. 

 

Men här finns också skilda meningar kring hur de tar sig an och anpassar sig till situationen 

med de långa studiedagarna. Elev 5 föreslår att det kan ha med ålder att göra: 

 

Intervjuare: Hur menar du att man ska anpassa sig? 

Elev 5: Ja, om en lärare ger mig ett häfte som jag ska arbeta med i en timme… Jag kanske kan göra 

det snabbt men för andra är det svårt. Kanske de behöver mer än en timme. När jag får lite tid över 

så tittar jag i mina böcker men några accepterar det inte, de säger ”nej, jag behöver rast, jag måste 

gå hem, jag kan inte stanna”, och det blir problem.  

Intervjuare: Blir det problem för dig i ditt lärande?  

Elev 5: Nej, för eleverna… De brukar säga att ”efter klockan två fungerar inte vår hjärna, vi behöver 

vila” men några säger att ”vi behöver vara här mer för vi kunde inte förstå allt i häftet”. Så det finns 

olika åsikter, så därför kan det vara lite svårt. Vi är också i olika åldrar, som du vet, och några kan 

inte ta det lugnt. De blir arga snabbt för att det kanske inte är lätt för dem. 

 

5.2 Vad är viktigt att lära sig? 

I detta avsnitt framkommer citat som berör vad som respondenterna lyfter fram som viktigt att 

lära sig. 

 

5.2.1 Skriva och tala 

Vad i språkutbildningen upplever respondenterna som mer viktigt än annat? Att kunna produ-

cera. Med produktion förstås här producerande färdigheter; tala och skriva. Många elever upp-

lever att de snabbt förstår mycket mer av svenska språket än de själva kan uttrycka i tal och 

text. Tal och text är för respondenterna de viktigaste ingångarna till samhället. Vare sig det 

handlar om sociala kontakter, kontakt med myndigheter eller med arbetsmarknaden så behöver 

de besitta grunderna i tal och skrift. ”Jag tycker att prata är det viktigaste därför man ska vara i 

samhället, man ska jobba och så” (Elev 5). Senare uttrycker sig samma elev om vikten av att 

kunna skriva: 

 

Till exempel är det viktigt att veta hur man skriver till myndigheter. Vi övar på formella brev och 

så… kanske varje vecka. Till exempel om jag ska hitta ett jobb så kan jag skriva till olika företag 
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eller till kommunen. När det blir fel när jag betalar räkningar kan jag skriva mejl och när man behö-

ver hjälp från kommunen, ja, det finns många olika… 

 

5.2.2 Ämne 

Utöver nämnda färdigheter, som kan ses som i hög grad generella, lyftes det under samtalen 

fram mer innehållsspecifika områden som önskvärda inom utbildningen. Framförallt uttryckte 

många av respondenterna intresse kring samhälle och arbetsliv. Bland mer framträdande ämnen 

är t.ex. yrkessvenska: ”Jag jobbar ju inom vården så jag saknar mycket teori om yrket, till ex-

empel om hur kroppen fungerar” (Elev 3).  

 

Elev 4 beskriver det med andra ord: 

 

Jag försöker lära mig fort eftersom jag vill komma till mitt yrke så snabbt som möjligt. Jag har börjat 

nu med [namn] att träna yrkessvenska. Det behöver finnas. Om du ska bli läkare behöver du sjuk-

husord, fysioterapeut behöver sina ord. 

Grammatik var något som respondenterna gärna talade om, framförallt hur svårt många hade 

med alla, för dem, nya regler. Inte någon av respondenterna hade med sig djupare kunskaper 

om grammatik från undervisning i sina tidigare hemländer utan det var något som de behövde 

lära sig här och nu som ett verktyg för att förstå det nya språkets strukturer. Flera insåg att om 

man lär sig fel från början så blir det svårt att rätta till i efterhand: ”Grammatik är också viktigt 

i början. Jag tror att om vi lär oss fel så går det fel i framtiden. Vi måste förstå från början att 

om det kommer subjekt så kommer verb på andraplats. Om vi byter så blir det ju en fråga” (Elev 

5). Även Elev 2 funderar kring detta: 

 

Annars är grammatik mycket viktigt för mig. Just nu jobbar vi med ett projekt om uttal som tar 

mycket tid men jag tycker grammatik är viktigare. Grammatik och ordföljd är viktigt att lära sig rätt 

från början för om du lär dig fel så blir det svårt att rätta till det senare. 

 

Det finns hos respondenterna en vilja om att uttrycka sig rätt även in i minsta detalj: ”Också 

enklare grammatik känns viktigt att lärare sig mer perfekt” (Elev 3). Mer ingående förklaringar 

till varför de upplevde det som viktigt att behärska grammatiken så bra som möjligt framkom 

inte under samtalen, utan bara att det var viktigt. 
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5.3 Hur lär man sig? 

I detta avsnitt ligger fokus på vad respondenterna lyft fram kring samtal som berör frågeställ-

ningar om hur man lär sig. 

 

5.3.1 Böcker 

När samtalen kom att handla om hur man lär sig (underförstått hur respondenten tycker hen lär 

sig bäst) framkom flera olika aspekter. Alla respondenter lyfte dock fram läroboken som red-

skap för lärandet. Den spelar en viktig roll i respondenternas uppfattning om hur man lär sig 

något oavsett vad man ska lära sig. Läroboken upplevs som en central ingång till lärandet.  

 

Jag jobbar mycket med målboken5. Särskilt när du börjar är det mycket, mycket bra, men man måste 

sitta med den, inte bara göra den klar. Kanske är det för att jag kommer från [land]? Där jobbar vi 

mycket, mycket med böcker. För mig är det naturligt (Elev 1). 

 

Mål-boken innehåller ett övergripande material baserat på olika teman med tillhörande öv-

ningar. Även mer specifikt inriktade läroböcker, som t.ex. grammatikböcker, uppskattades av 

respondenterna. ”Innan jobbade vi mycket med grammatik på kurs C men vi hade ingen bok, 

det var bara många papper. Men nu, när vi flyttade upp till D, fick alla grammatikböcker och 

det blev lätt. Jag har allt i min bok så jag kan läsa lite varje dag (Elev 6). 

 

5.3.2 Interaktion 

”Vi känner varandra efter att ha varit tillsammans några månader och vi vet när vi ska jobba i 

grupp hur vi ska ha kontakt med varandra. Till exempel om jag vet att någon har lite svårt att 

förstå kan jag hjälpa den. Vi hjälper varandra. Man kan lära av varandra (Elev 5). Citatet visar 

en annan viktig aspekt av hur man lär sig. Interaktion framstår som viktigt för respondenterna. 

De talade ofta om hur de söker kontakt med andra elever, både under lektion och utanför, i syfte 

att utveckla sitt språk. 

 

Jag letar efter kompisar som vill jobba mycket, då kan jag få mycket hjälp. De kan förklara för mig 

när det är sånt som jag inte förstår. Jag frågar vad de gör på eftermiddagen, om vi kan stanna lite 

och diskutera lite och dricka kaffe. Jag tycker det är bra att bli kompis med de som studerar mycket. 

Jag vill bli kompis med dem. Jag är imponerad! Jag vet också mycket och kan hjälpa (Elev 3). 

 

 
5 Respondenten syftar här till ett läromedel som är ett nybörjarmaterial i svenska som andraspråk och heter Mål 

1. Det finns som Mål 1, 2 och 3. Senare upplagor av läromedlet heter Nya mål 1, 2 och 3. 
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”Man ska inte behöva jobba själv. Det är bättre att jobba tillsammans på lektionerna. Jag tror 

det är viktigt att jobba tillsammans. Du kan inte själv. Kanske det finns de som kan, men inte 

jag” (Elev 6). Interaktion är viktigt oavsett vilka färdigheter man är igång och övar. Inte heller 

bara studiekamraterna innefattas i viljan till interaktion utan inbegriper även läraren och perso-

ner utanför skolan. ”Jag lugnade mig när jag fick jobb, när jag fick lära känna många svenskar 

och prata. Det blev lättare. Du måste också ha tid till skolan och plugga hemma. Och att lärarna 

jobbar tillsammans med eleverna och förklarar varför det, varför inte. Om jag läser i boken 

hemma själv förstår jag inte varför det betyder det” (Elev 6). 

 

En respondent var dock inte helt positivt inställd till samarbete när det gäller att öva i större 

grupper:  

 

Intervjuare: Men hur kan man öva det [tala] i klassrummet? 

Elev 1: Det är lite svårt. Därför kan det fungera bättre om vi inte är så stor grupp. När vi inte är hel 

klass funkar det mycket bra att prata, om vi kanske bara är fyra, fem elever med läraren. Men när 

det är mycket människor vill man inte, man är rädd, kanske jag pratar dåligt, jag vill inte, kanske 

sitter jag tyst. 

 

5.3.3 Stöd och på rätt nivå 

När det kom till samtal kring lärarens roll blev ämnet sällan särskilt utvecklat. Respondenterna 

uppfattade detta som en självklarhet att de behövde och skulle få deras stöd, tips och förkla-

ringar. Liksom uppfattningen om boken som en central och självklar symbol för skola och lä-

rande, likaså uppfattade de läraren och dess roll i undervisningen. Här följer ett par kortare citat 

från några respondenter kring när samtalen handlade om hur och när läraren bäst kan stödja: 

”När vi skriver och läraren berättar att här har du skrivit fel och förklarar varför” (Elev 1), ”Jag 

tycker det är viktigt att läraren rättar mig när jag säger fel, till exempel verbformer” (Elev 2). 

Stödet som de sökte hos läraren bestod oftast i att denna skulle upptäcka fel i respondenternas 

produktion, förklara vad felet bestod i och sedan låta dem ompröva.  

 

Vidare finns det hos respondenterna en förståelse för hur viktigt det är för dem att inlärnings-

processen även bedrivs på en passande individnivå. Det får inte vara för lätt, inte heller för 

svårt, det är viktigt att gå från det enklare, mer välbekanta, till det något svårare. ”Men det 

viktigaste är att det är texter som man förstår ganska bra. Det får inte vara för svåra texter för 

då tappar man motivationen” (Elev 2). 
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Elev 1 diskuterar vikten av studiematerial på en bra nivå: 

 

Intervjuare: Hur menar du då? Läsa längre texter, eller? 

Elev 1: Att inte jobba med samma information hela tiden. Jag upptäckte… inte bara längre, men 

också på en bra nivå med bara några nya ord. När jag läser något hemma eller här i skolan och det 

är mycket svårt vill jag inte läsa därför att det är för jobbigt. När du förstår kanske åttio, nittio procent 

är det mycket bättre. Man minns de nya orden bättre. 

 

Elev 3 uttrycker sig som följer:  

 

Samtidigt när jag lyssnade [på texterna] så läste jag texterna. Så lärde jag mig engelska när jag bodde 

i [land], när jag var barn. Jag tror det är bra. Läsa är enkelt för mig. Även om det finns ord som jag 

inte förstår så kan jag koppla ihop meningarna och förstå ganska bra ändå. Och nu tror jag att jag 

kan förstå det mesta. Men man måste börja med enklare texter och sen kanske något svårare. 

 

Ovan citat är några av flera liknande uttalanden kring behov av stöd samt vikten av att studera 

på ”rätt” nivå.  

  

5.3.4 Film, serier och musik  

Här beskrivs några av respondenternas tankar kring film, serier och musik som stöd för hur man 

lär sig ett nytt språk. Dessa uttrycksformer6 tas upp i olika hög grad i undervisningen, mycket 

beroende på lärarens preferenser. Tydligt är att respondenterna i större utsträckning föredrar att 

uppleva dem utanför undervisningstiden.  

 

Jag lyssnar på svenska låtar, Uno Svenningson, Molly, det finns många. Jag lyssnar på svensk hip-

hop också. Jag har kompisar på jobbet som är typ tjugo och jag är nästan [år]. Till exempel när vi 

åker till [stad] spelar de cd eller mp3 och vi lyssnar på svensk hiphop, det är jättebra! (Elev 3). 

 

Respondenterna lyfte även fram vikten av textstöd i samband med att de lyssnade på musik 

eller tittade på filmer eller serier. Elev 5 uttrycker det så här: 

  

Jag gillar att titta på film också. Jag laddade ner appen SVT play och när jag vilar lite så tittar jag i 

mobilen och på SVT finns det serier med många avsnitt med undertexter och de pratar så lätt. Man 

kan förstå allt! Det har varit jättebra för mig.  

 

 
6 Här förstås film, serier och musik som konstnärliga, kulturella och emotionella uttrycksformer. 
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Elev 2 beskriver hur det går till när hen lyssnar på musik: 

 

Jag jobbade på sommaren men studerade lite själv också. Jag tittade på TV och lyssnade på svensk 

musik. Jag tror det var importent. Jag hittade texterna på Internet och när jag lyssnade på musiken 

så läste jag. 

 

5.3.5 Tester och repetition 

Att man lär sig genom test och att repetera var respondenterna överens om. Alla uppskattar inte 

själva testsituationen men de var tydliga med att det är viktigt med test. ”Jag vill ha test efter 

allt. Jag glömmer av mycket. Och när du har prov måste du jobba mycket mer. Man ser också 

på resultatet vad man måste jobba lite mer med” (Elev 1). 

 

Elev 3: Vi har grammatiktest varje torsdag. Jag vet inte varför, jag är inte typen som är stressad, men 

test är jätteviktigt. Jag tycker att jag har läst också på [lärplattform] och jag tycker jag vet allt, men 

så kommer det test och jag vet ingenting. Jag förstår att jag behöver träna mer. Det är bra att vi får 

prata med läraren om testerna, vad som gick bra eller inte.  

Intervjuare: Lär du dig av testerna?  

Elev 3: Jo, varför inte. Jag har med alla tester hem och sen kan jag memorera vad jag gjorde fel och 

varför. 

 

Inför tester måste man repetera mycket. Men det gäller inte bara vid testsituationer utan i alla 

moment och övningssituationer. Elev 3 igen: ”Vi skrev mycket med [namn]. Vi skrev, hen rät-

tade och vi skrev igen, och det kom! När du gör saker tre gånger så lär du dig. Repetera, repetera, 

repetera.”. Elev 2 menar att det också är viktigt att även ha mindre test och ofta: ” Men jag 

tycker det är bra att man har små test ofta, det är bra att man får kontrollera vad man kan och 

inte. Det gäller allt; höra, skriva, läsa”. 

 

5.4 Främjande och motiverande faktorer 

Respondenterna lyfte i samtalen fram olika främjande och motiverande faktorer. Det kunde 

vara direkt kopplade till skolan men framförallt var det faktorer som inte var direkt kopplade 

till skolan de såg som viktigare.  

 

5.4.1 Inspirerande övningar och modersmålslärare    

Några respondenter diskuterade hur viktigt det är med en inspirerande lärandesituation. Ibland 

måste den mer formella undervisningen få stå tillbaka för övningar som är mer lustfyllda och 
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som får dem att för en stund glömma allvaret i studierna. Detta ökar enligt dem också motivat-

ionen att komma till skolan trots att det stundtals kan upplevas motigt, särskilt för de respon-

denter som även har ett jobb vid sidan om. Elev 2 ger ett exempel: 

 

Jag lär mig nya ord bäst när vi leker, när det är roligt och det är inte så formellt. Vi lekte Finns i sjön, 

vi pratade om bilder och vi tävlade om att säga ord till bilderna. Man blir inte så stressad när det är 

lite på skoj. Det är som med små barn, de bara leker och lär sig samtidigt och det gör det fort. Vi 

vuxna lär oss inte så fort. Mer lek i skolan! 

 

En annan främjande faktor, uttryckte ett par respondenter, är modersmålslärare. Tillgången till 

modersmålslärare på skolan där respondenterna studerar är inte stor. Men insikten om att det är 

en viktig faktor i språkinlärningen är tydlig. ” Jag förstår att man inte kan ha lärare på alla språk 

men vad jag kan säga är att det är mycket bra när man kan få det förklarat på hemspråket” (Elev 

1). 

 

Elev 3 berättar om sin upplevelse av stöd på modersmål: 

 

Under den perioden hade jag en lärare som heter [namn] och hen är från [land] och jag pratar [språk]. 

Jättebra! Så när jag hade problem så frågade jag hen om hen kunde tolka till mig. Hen hjälpte mig 

jättemycket. 

 

5.4.2 Familj, samhälle, arbete och ökad självkänsla 

Andra faktorer som ansågs motiverande kunde handla om den egna familjen, önskan av sociala 

och samhälleliga kontakter, att få ett arbete och individens självbild. Elev 2 lyfte fram sina barn 

som motiverande faktor. Hen vill framstå som en god förebild för sina barn vilket gör att hen 

alltid vill göra sitt bästa: 

 

Mina barn motiverar mig mycket. Jag tycker att jag är det första och bästa exemplet för mina barn. 

Om mina barn ser att jag inte kan prata så bra eller att jag inte lär mig nånting och bara jobbar… Jag 

tycker att det inte är ett bra exempel. Så mina barn motiverar mig mycket. 

 

Fyra av respondenterna arbetar vid sidan av sina studier. Alla sex respondenter har som ett 

viktigt mål att få ett yrke som de trivs med i framtiden. De är alla utbildade inom olika yrken i 

sina respektive hemländer och de har som mål att kunna fortsätta i yrket i Sverige. De inser att 
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det kommer att krävas mycket av dem för att de ska lyckas men de är mycket motiverade. ”Jag 

tror för alla invandrare - jag pratar för mig - men det viktigaste är att få ett bra jobb” (elev 6). 

 

Elev 4 säger så här: 

 

Ja, jobb så jag kan stanna i Sverige. Jag vill inte jobba i fabrik i hela mitt liv så om jag kan lära mig 

bra svenska och jobba med mitt yrke så vill jag stanna här. Sverige är ett jättebra land. Du är betald 

för vad du jobbar med så du kan ha ett bra liv här. 

 

Att kunna utveckla sociala kontakter med svenskar och bli en del av det svenska samhället är 

också ett viktigt mål. Med ett utvecklat andraspråk blir de fria att själva söka kontakt samt delta 

i samhället utan att vara beroende av andra. ”Ja, absolut, för att klara sig själv i samhället. Att 

inte behöva ha tolk hela tiden” (Elev 5). 

 

Intervjuare: Du har ju pratat om det här att det är viktigt att kämpa, du säger att du är motiverad. 

Varför är det viktigt för dig att lära dig svenska fort?  

Elev 1: Det är ju viktigt med kontakter med andra människor. Jag måste kunna säga vad jag vill och 

förstå vad andra vill, i ett samhälle måste vi ju hjälpa varandra. 

 

Den sociala och samhällsanknytande aspekten åsido är det även upplyftande för individens 

självbild att kunna förmedla sig i det nya hemlandet: ”Vi har kommit till Sverige så vi ska prata 

bra svenska. Jag känner mig bättre när jag kan prata bra, när du förstår vad jag menar. Jag blir 

gladare då” (Elev 4).   

 

5.5 Försvårande faktorer 

I följande avsnitt tas exempel på försvårande faktorer upp som respondenterna gav uttryck för.  

 

5.5.1 Introduktion till utbildningen 

Respondenterna hade på synpunkter på deras första tid i skolan. Något de lyfte i samband med 

detta var den så kallade introduktionen7 på skolan. Några som hade fått ta del av introduktionen 

tyckte att den var bra då de menar att den tar upp det mest behövliga vad gäller grundläggande 

 
7 Under den s.k. introduktionen på respondenternas skola kartläggs och upprättas individuella studieplaner för de 
elever som ska börja sin sfi-utbildning. Några elever stannar en kortare tid som en förberedelse innan de börjar på en 
kurs. När det finns lediga platser i de kurser som eleverna är planerade att påbörja skrivs de över.  



27 
 

grammatik och fraser men att den var för kort medan andra sa säg inte känna till någon intro-

duktion. 

 

Några av respondenter uppgav att de inte kände till att det fanns en introduktion på skolan: 

”Några elever hade fått en introduktion. En kompis på D som efter ett halvår säger att jo, man 

kan få en introduktion. Va!? Jag visste inte det?” (Elev 1). Elev 6 minns inte heller någon in-

troduktion och beskriver samtidigt hur svårt hen upplevde att det var att börja i kurs C utan att 

ha några grundläggande språkkunskaper med sig: 

 

När jag började på sfi var det jättesvårt för mig för att jag började på kurs C. Efter tre veckor skickade 

de mig till kurs 3CD! Det var en blandad grupp. Det blev jättesvårt för mig, de hade hög nivå och 

jag förstod ingenting. Jag var där i 5-6 månader innan jag kunde lite. 

 

En respondent säger att hen gick en introduktion under ett par veckor men önskar att den varit 

längre:  

 

Jag gick en introduktion i två veckor. Då kunde jag ingen svenska alls. Jag tror att det var lite för 

snabbt att sen flytta till kurs C eftersom när jag kom dit kunde alla i klassen prata och skriva lite och 

jag kunde ingenting, jag bara satt och tittade i väggen. Men jag tror att det hade varit bättre att få 

mer tid i introduktionen, kanske en månad eller två (Elev 4). 

 

5.5.2 Kontinuerligt intag och blandade kurser 

Med kontinuerligt intag menas att elever kan börja i en kurs när det finns plats för nya elever. 

Respondenterna tycker att det på ett sätt är bra då man får en snabbare ingång till kursen men 

samtidigt upplever några det som störande för de elever som redan har gått i kursen ett tag. 

 

Ett annat problem är att det kommer nya elever då och då, mitt i något arbete som vi håller på med 

just då och de förstår ingenting. Kanske hade det varit bättre om vi hade en och samma grupp under 

lång tid. Förstår du vad jag menar? (Elev 4). 

 

Oundvikligen blir det så, menar respondenterna, att detta även bidrar till stora skillnader i nivåer 

inom samma kurs, något som de upplever som försvårande. Även det faktum att studievägar 

och kurser av olika skäl och vid skilda tillfällen måste blandas ger upphov till en negativ påver-

kan. Elev 1: ”Och nu är vi blandade med 2C och när vi måste jobba i grupp så funkar det inte. 
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Det går mycket dåligt kan jag säga. Du kan inte prata så mycket eller förklara, vi använder olika 

ord”. 

 

Jag tänker att det inte är viktigt om det är en stor eller liten klass. Men det är viktigt att det är samma 

kurs. Flera gånger har vi varit tillsammans med kurs C eller B och vi jobbade med samma saker så 

vi blev färdiga snabbt och fick sitta och vänta på de andra. Och läraren fokuserar mycket på att hjälpa 

dem… så vi sitter och pratar med varandra. Alla ska vara på samma nivå (Elev 5). 

 

5.5.3 Att arbeta och studera samtidigt 

Flera av respondenterna arbetar vid sidan av sina studier på sfi. Detta skapar problem av olika 

slag; dels missar de mycket av undervisningen på grund av att de kanske måste jobba vissa 

timmar eller dagar, dels skapar det stress då de känner att de kommer efter och att de får svårt 

att förstå vissa moment på grund av frånvaron vilket i sin tur påverkar inlärningen negativt. 

 

Det att jag jobbar mycket gör det svårt med studierna. Ibland jobbar jag över och kommer hem 

mycket sent och då blir det svårt i skolan. Jag är jättetrött och har svårt att koncentrera mig. Jag är 

arg och stressad så det blir inte bra. Ibland stannar jag hemma istället om jag inte har kunnat sova. 

Det är inte bra om jag kommer till skolan och bara är stressad och arg. Jag hoppas att lärarna förstår 

att det är svårt när man jobbar och att man kanske stannar hemma ibland och när man inte är så 

fokuserad i skolan. Men det känns inte bra när läraren frågar varför jag inte kom i tisdags och ons-

dags, du måste komma och visa vad du kan, och så vidare. Det kan vara stressande också. (Elev 2). 

 

5.5.4 Familjesituationen 

Andra faktorer som respondenterna menar kan påverka studierna är familjesituationen. Det kan 

handla om barn, sjukdomar och andra problem. ”När du kommer hem är du trött, du jobbar 

heltid, du kan inte plugga hemma. Jag var jättetrött och jag hade min lilla [barn], min familj. 

Jag hade inte tid att plugga hemma” (Elev 6). Barn behöver en närvarande förälder. Förutom 

jobb och skola är det en minst lika viktig uppgift för de respondenter som har barn i lägre åldrar 

att finnas där för sina dem. 

 

Men i början var det inte lätt för mig. Mina barn var ofta sjuka. Jag kunde inte komma varje dag. 

Och det är inte lätt att studera hemma. Barnen har bara en viss tid på förskolan så om jag slutar 

klockan tolv så måste jag gå och hämta barnen direkt. Det är svårt att koncentrera sig på studier när 

man har små barn hemma. Det jag lär mig lär jag mig i skolan, inget mer (Elev 2). 
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Även annat som rör familjen identifieras av respondenterna som sådant som är viktigt att för-

hålla sig till: 

 

 Där [på sfi] finns människor från många olika länder och de har lite olika utbildning och några har 

problem, någon är sjuk, några har problem med familjen, några har kanske problem med sina släk-

tingar som bor i andra länder. Det är så svårt för dem.  Men man måste anpassa sig (Elev 5). 
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6. Diskussion 

Kapitlet är uppdelat i tre olika delar; Resultatdiskussion (6.1), Metoddiskussion (6.2) och Slut-

satser (6.3). I resultatdiskussionen förs en diskussion kring kapitel 5. Resultat. Metoddiskuss-

ionen tar upp vald metod samt tillvägagångssätt till diskussion. I sista delen diskuteras slutsatser 

som kan dras från studien. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Diskussionen följer den ordning i vilken kategorierna presenterades i kapitel 5. Resultat.  

 

6.1.1 Tiden 

I resultatet presenterades respondenternas syn på tiden från två olika aspekter; dels vad gäller 

kursernas längd, dels veckoschemats uppbyggnad. Med det sagt kan det vara av vikt att påminna 

om att tiden för när en kurs påbörjas tills dess att den avslutas kan variera stort mellan individer  

beroende på deras prestationer och progressiontakt. Vidare kan tiden för kursens längd vara 

avhängigt faktorer som t.ex. det faktum att man har rätt att arbeta, praktisera eller utbilda sig 

inom annat samtidigt med bedrivna studier på sfi (Skolverket, 2018a). 

 

Vid samtalen kring hur respondenterna såg på det faktum att de i förväg inte visste när kursen 

kom till avslut var det något förvånande att höra vilken pragmatisk inställning samtliga hade 

inför detta faktum. Man kan annars föreställa sig att det hade kunnat upplevas som försvårande 

eller rentav stressande. Men i själva verket var det flera som uttryckte det som något positivt, 

något som t.ex. elev 2 gav uttryck för ” Men att det får ta olika lång tid är bra. Vi lär oss olika 

fort så…”. I stället för att se det som ett hinder för egna planeringar om framtiden, på kort eller 

lång sikt, såg de det som en fördel för deras egen nuvarande inlärningssituation. Dock var de 

överens om att de önskade avsluta kursen så fort som möjligt för att komma vidare med andra 

utbildningar och arbete. 

 

Vad gäller veckoschemat var det fler som upplevde det mer problematiskt. Framförallt var det 

de dagar som hade studietid från klockan åtta till fyra som många reagerade på och funderade 

över. Ett övervägande antal av respondenterna menade att de hade svårt att koncentrera sig mot 

slutet av dagen. Några menade att det kräver en hög grad av koncentration när man lär sig ett 

nytt språk: ”När du ska lära dig ett nytt språk måste du använda din hjärna alltid, alltid. Inte 

bara tio procent, nej, etthundra procent därför du måste fokusera mycket, mycket för att du ska 
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förstå.” (Elev 1). De upplevde det som att sista tiden av dagen gick som något av till spillo och 

att de hellre hade sett något kortare dagar för mer effektiv inlärning.    

 

I den forskningslitteratur som studien tagit del av finns veterligen inget skrivet om tiden i skolan 

ur de perspektiv som tagits upp av respondenterna. Däremot kan man tänka sig att det inbyggt 

i tankarna om tid som uppkom i resultatet finns faktorer som påverkar motivationen hos re-

spondenterna. Samtliga tänker sig en framtid i Sverige och har som ett stort mål att komma till 

ett yrke som de trivs med. Detta, i samband med andra motiverande faktorer, såsom viljan att 

bli färdig på sfi så fort som möjligt, påverkar i sig inlärningshastighet och inlärningsframgång 

positivt och kan därför bidra till att förkorta tiden på utbildningen. Uppfattningen hos respon-

denterna att tiden inte alltid används på ett effektivt sätt, t.ex. genom att de inte orkar koncen-

trera sig i slutet av långa dagar, påverkar troligen motivationen negativt (Abrahamsson, 2009). 

 

6.1.2 Vad är viktigt att lära sig? 

Vid samtal kring frågan om vad de ansåg som viktigt att lära sig lyfte respondenterna främst att 

lära sig tala och skriva samt vikten av god grammatik förståelse. Implicit i detta finns förstås  

också anledningar till varför man vill lära sig detta. Hammarberg (2013) skriver om språklig 

kompetens och performans. Den språkliga kompetensen består i en inre kunskap av språket, 

såsom grammatiska strukturer, medan språklig performans innebär hur individen faktiskt an-

vänder språket. Den språkliga kompetensen kommer oftast till uttryck i mer formella samman-

hang, såsom under lektionerna i skolan, medan performansen kommer till uttryck i mer infor-

mella, vardagliga, sammanhang.  

 

Respondenterna tycks medvetna om skillnaden häri trots att de inte utrycker det direkt i samta-

len. Det är för dem viktigt av flera anledningar att kunna producera tal och skrift. T.ex. nämns 

vikten av att kunna göra sig förstådd i kontakter med myndigheter och presumtiva arbetsgivare. 

De betonar också, vid sidan om, vikten av god grammatisk exekution. Abrahamsson (2009) 

menar att kompetensen inte alltid syns i performansen. Respondenterna upplever dock att det 

är av vikt att den grammatiska kompetensen bör komma i uttryck i performansen. Detta i sin 

tur skulle kunna leda till antagandet att respondenterna tänker sig att ju bättre deras performans 

är desto lättare har de att uppnå acceptans hos målspråksgruppen, en outtalad önskan om så nära  

fullständig integration som möjligt. 
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Respondenterna efterlyser även mer fackspråkligt orienterad kompetens. Då de flesta är utbil-

dade inom sina respektive yrken lägger de stor vikt vid att söka uppnå lexikal kompetens inom 

sina yrkesområden. De tänker sig sin framtid i Sverige som verksamma inom sina yrken och de 

förstår att de behöver bygga upp ett lexikon inom yrket: ”Jag har börjat nu med [namn] att träna 

yrkessvenska. Det behöver finnas. Om du ska bli läkare behöver du sjukhusord, fysioterapeut 

behöver sina ord” (Elev 4). 

 

6.1.3 Hur lär man sig? 

Når samtalen kom att röra sig kring hur respondenterna upplevde att de lärde sig bäst framkom 

flera olika uppslag inom kategorin om just hur man lär sig. I en mer traditionell mening, sett ur 

ett undervisningsperspektiv, betonades vikten av bok, tester och repetition. Här förstods det 

som att boken spelar en central roll för respondenterna, troligen som en viktig symbol för ut-

bildning och undervisning i stort. Boken fungerar som en trygg hamn, något som alltid finns 

till hands och som man kan återkomma till när som helst, som ett sorts facit och möjlighet till 

bekräftelse på att man förstått saker och ting rätt.  

 

Vad gäller tester, samt vid andra övningar och inlämningsuppgifter, framkom att en viktig del 

var att få bekräftat av läraren vad man lyckats med och vad man behöver öva mer på. Inom 

behaviorismen tankar kring inlärning talade man om stimulus (S) och respons (R) som S→R. 

Detta sker genom övning och återkoppling, som t.ex. belöning eller bestraffning. I detta begrepp 

ingår även imitation och övning som viktiga steg i inlärningsprocessen (Abrahamsson, 2009). 

I resultatet framkom att lärarens roll ofta bestod i att denna skulle upptäcka fel i respondenternas 

produktion, förklara vad felet bestod i och sedan låta dem ompröva. Som elev 1 uttrycker sig: 

”När vi skriver och läraren berättar att här har du skrivit fel och förklarar varför”. Detta leder 

kanske till tankar kring äldre uppfattningar om inlärning men visar samtidigt att respondenterna 

uppskattar att arbeta efter tydliga betingelser. 

 

Vad gäller respondenternas tankar om interaktion, stöd och inlärning på rätt nivå faller dessa 

inom ramen för den sociokulturella teorin. Grundtanken i den sociokulturella teorin är att män-

niskor lär sig i samspel med andra (Gibbons, 2010; Kaya, 2016; Säljö, 2018; Vygotskij, 

1934/1999). Respondenterna tycks medvetna om vikten av interaktion då de ska lära sig 

svenska språket. Språket i sig är viktigt som medierande verktyg vilket i deras fall handlar om 

att lära sig ett nytt språk för att allteftersom kunskaperna om och i språket ökar också fortsatt 
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använda det som medierande verktyg då de ska utveckla andra kunskaper om det nya samhället 

och kulturen som de ska verka inom framöver. 

 

Hos respondenterna fanns också tankar kring vikten av stöd och inlärning på rätt nivå. Gibbons 

(2010) utgår från zonen för närmaste utveckling när hon diskuterar stöttning som en viktig fak-

tor i undervisningen. Det finns hos respondenterna en naturlig känsla för vikten av stöttning 

samt att inlärningen sker bäst på en utmanande men inte för svår nivå. Elev 1 förklarar att: ”När 

jag läser något hemma eller här i skolan och det är mycket svårt vill jag inte läsa därför att det 

är för jobbigt. När du förstår kanske åttio, nittio procent är det mycket bättre. Man minns de 

nya orden bättre”. I skolan är det av vikt att läraren anpassar undervisningen och stoffet i den 

till individens utvecklingsnivå (Säljö, 2018). 

 

I möjligaste mån måste eleverna ställas inför autentiska och kognitivt utmanande uppgifter. Det är 

typen av stöd – ett som är lyhört för de speciella krav som ställs på elever som lär sig ett andraspråk 

– som avgör om inlärningen lyckas (Gibbons, 2010, sid. 30). 

 

Sammanfattningsvis kan man förstå det som att respondenterna upplever det som att de lär sig 

bäst genom en blandning av mer traditionell, behavioristiskt orienterad, undervisning och 

undervisning som bygger på sociokulturella teorier. 

 

Vad gäller respondenternas tankar kring film, serier och musik som exempel på hur de lär sig 

bäst förstods det som att de ibland behövde frigöra sig från den mer styrda skolundervisningen 

och inta ett friare förhållningssätt till språkinlärning som också bygger mer på affektiva värden, 

en inlärningprocess som bygger på mer svårteoretiserade faktorer som känslor och konstnärliga 

upplevelser. De menade också att det var lättare att uppleva detta media på fritiden.  

 

6.1.4 Främjande och motiverande faktorer 

Enligt Abrahamsson (2009) är det stor skillnad bland vuxna andraspråksinlärare vad gäller hur 

snabbt de lär sig språket hur långt de når i sin språkutveckling. Påverkar gör bland annat olika 

sociala, psykologiska och biologiska faktorer samt sådant som språkbegåvning, inlärningsålder 

och motivation. Abrahamsson diskuterar Gardners tankar om integrativ och instrumentell ori-

entering vad gäller andraspråksinlärning. En integrativt orienterad inlärare kan förstås som nå-

gon som först och främst vill uppnå en samhörighet med målspråkstalarna och ingå socialt i det 
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nya samhället. En mer instrumentellt orienterad inlärare ser språket mer som en investering när 

denna söker uppnå sådant som t.ex. ett bra jobb. 

 

Motivation anses ha en direkt påverkan på andraspråksinlärning. Abrahamsson menar dock att 

det är svårt att veta ”om det är en hög motivation som orsakar en framgångsrik L28-inlärning, 

eller om det istället är goda resultat i L2-inlärningen som resulterar i hög motivation – eller 

både och” (Abrahamsson, 2009, sid 208). Ahl (2004) diskuterar inre och yttre motivation där 

inre motivation bygger på individers behov av kompetens och självbestämmande medan yttre 

motivation, enkelt uttryckt, är sådant som inte kommer från individen själv.  

 

Respondenterna samtalar om inspirerande övningar, vikten av stöd på modersmålet, familjen, 

att bli en del av samhället, få ett bra jobb och få en bättre självbild som motiverande faktorer. 

Dessa aspekter kan ses som antingen integrativt eller instrumentellt orienterade och/eller som 

inre eller yttre motivationer. Ibland får man tänka sig en mix. Men det är inte alltid enkelt att 

bestämma t.ex. sociala behov som inre eller yttre motivationer. Hur kan man t.ex. tolka det när 

Elev 1 säger att motivationen består i det att hen vill ha möjlighet att skapa kontakter med 

svensktalande? Även Ahl (2004) ställer sig frågande till var de sociala behoven hamnar, om de 

ska ses som inre eller yttre. Oavsett måste vi förstå hög motivationsgrad som något som gene-

rerar vilja och styrka i strävan att uppnå något, i det här fallet att få sociala kontakter genom 

språket som verktyg.  

  

Elev 2 såg sina barn som en motiverande faktor till att lära sig svenska. Hen vill framstå som 

en god förebild för sina barn genom att visa att man kan uppnå saker bara man anstränger sig. 

Det är lätt att föreställa sig sådana känslor som motiverande. Motivation är också en affektiv 

faktor. En hög grad av motivation kan ge fördelar i inlärningen av ett andraspråk. Men, som 

Abrahamsson påpekar, det är svårt att veta vilka psykolingvistiska och kognitiva konsekvenser 

de har för andraspråksinlärningen. ”Handlar det enbart om ren studiemotivation, dvs. att vara 

flitig, göra sina läxor och läsa på sina gloslistor, eller påverkar attityderna och motivationen det 

sätt på vilket olika inlärare processar det språkliga inflödet?” (Abrahamsson, 2009, sid 208).  

 

Några respondenter menar att vissa moment i undervisningen inspirerar dem mer. Det handlar 

om undervisningsmoment som går lite utanför ordinarie undervisning  och som upplevdes som 

 
8 L2 förstås som andraspråk. 
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mer lekfulla och fria i sin form. Respondenterna ser gärna sådana moment särskilt i stunder då 

de känner sig mentalt uttröttade, t.ex. i slutet av en lång dag med studier. Då kan de behöva 

något som inspirerar dem och gör så att de orkar lite till. Många likställer i allmänhet inspiration 

och motivation och de kan vara svåra att särskilja som begrepp. Svensk ordbok beskriver inspi-

ration som en ”ingivelse eller påverkan som förlöser den skapande förmågan” (SO, 2009). Här 

kan man tänka sig inspiration mer som något i stunden medan motivation sträcker sig över 

längre tid.   

 

6.1.5 Försvårande faktorer 

Upplevda som försvårande faktorer och något som respondenterna tog upp till samtal handlade 

om deras initiala tid på sfi-utbildningen, om kontinuerligt intag och blandade kurser, hur det är 

att arbeta och studera samtidigt samt familjesituationers påverkan.  

 

”Några elever hade fått en introduktion. En kompis på D som efter ett halvår säger att jo, man 

kan få en introduktion. Va!? Jag visste inte det?” (Elev 1). Återkommande hos flera responden-

ter var det faktum att de ansåg att de hade fått för kort introduktion (eller ingen alls) innan de 

påbörjade en kurs. De upplevde att de hade ett stort språkligt avstånd till de elever som redan 

varit på kursen en längre tid vilket de kände gav upphov till en känsla av utanförskap. Samtidigt 

upplevde de att gapet till den språkliga nivå som fördes i kursen var alldeles för långt, att de 

såg det som omöjligt att ta igen och komma ifatt. De efterlyste en längre introduktion, gärna 

flera månader, där de kunde lära sig det mest elementära i/om det för dem helt nya språket. 

 

Den sociokulturella perspektivet med dess tankar kring zonen för närmaste utveckling föresprå-

kar vikten av språkutveckling i samspel med andra, under interaktion, samt på för individen 

”rätt” språklig nivå. (Gibbons, 2010; Kaya, 2016; Säljö, 2018; Vygotskij, 1934/1999). Detta är 

något som även berör de samtal som kom att handla om det kontinuerliga intaget samt blan-

dande kurser. Det kontinuerliga intaget sågs som något positivt då det påskyndade intaget till 

kurserna men även här diskuterade respondenterna de svårigheter som uppstår med detta sy-

stem; när de själva kom som nya och hade svårt att komma in i sammanhangen samt att de, när 

de väl etablerat sig, själva blev störda i sitt lärande av inkommande nya elever till kursen som 

då tvingade undervisningen att anpassa nivåerna till dem. Även detta med att det tidvis blandas 

olika grupper upplevdes störande då skillnaderna i de språkliga nivåerna i klassen är så stora.  
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Flera av respondenterna arbetade samtidigt som de studerade på sfi. Detta är förstås en försvå-

rande omständighet i det att det tar tid och kraft från studierna. Frågan om hur man kan koppla 

detta till teorier om andraspråksinlärning är inte helt enkelt. Tydligt i samtalen är dock att re-

spondenterna upplever att kontinuiteten i undervisningen bryts och innehållet, lärstoffet, blir 

fragmenterat och mer svårförståeligt, det förlorar sitt sammanhang. Samtidigt utgör det ett 

stressmoment i det att tid för återhämtning och vila minskar vilket leder till att de ofta är trötta 

på lektionerna samt att de ibland känner sig ifrågasatta av lärarna när de varit frånvarande från 

undervisningen. Elev 2: ”Men det känns inte bra när läraren frågar varför jag inte kom i tisdags 

och onsdags, du måste komma och visa vad du kan, och så vidare. Det kan vara stressande”. 

 

Respondenterna behöver också ta hänsyn till sina familjer. De som har barn känner att de inte 

kan försumma dem genom att ägna all fri tid åt läxor eller att studera inför prov eller något som 

ofta uppmuntras av lärarna, att repetera hemma det som man har studerat under dagen i skolan. 

Barn är sjuka ibland och då måste de stanna hemma för vård av barn vilket leder till längre tids 

frånvaro och en känsla av att man tappar gentemot sina studiekamrater och att de förlorar den 

viktiga kontinuiteten i inlärningsprocessen. ”Jag var jättetrött och jag hade min lilla [barn], min 

familj. Jag hade inte tid att plugga hemma” (Elev 6). 

 

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras urvalet av respondenter samt den kvalitativa intervjun. 

 

6.2.1 Urval 

Då syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna 

språkinlärningen i samband med utbildningstiden på sfi var det viktigaste kravet på responden-

terna att de skulle studera på studieväg 3 och den avslutande kursen D samt att de skulle ha 

studerat minst ett år på sfi. Detta dels för att de skulle tänkas ha en god språklig nivå och därför 

lättare kunna uttrycka sina tankar och åsikter samt att de skulle ha så pass lång erfarenhet av 

studier sfi att det skulle finnas erfarenheter och upplevelser, både positiva och negativa, av deras 

tid som andraspråksinlärare.  

 

6.2.2 Den kvalitativa intervjun 

För att på bästa sätt erhålla information och svar på frågeställningen vilka faktorer påverkar 

elevernas språkinlärning i svenska som andraspråk i skolan samt under fritiden enligt dem 

själva? valdes  den semistrukturerade kvalitativa intervjun. Då frågeställningen får anses som 
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mycket bred och öppen passar den semistrukturerade intervjun bra då den, trots att en lista med 

färdiga frågor finns, tillåter intervjuaren att ändra och utveckla frågorna under intervjun, det vill 

säga använda dem utvecklingsmässigt. Det finns många andra fördelar med en personlig inter-

vju; den är lätt att arrangera, tankar och synpunkter kommer från en källa, den är ganska lätt att 

kontrollera samt är ljudinspelningen lättare att transkribera när samtalet är mellan endast två 

personer (Denscombe, 2016). 

 

Min egen upplevelse av intervjuerna är att de genomfördes i en mycket öppenhjärtlig och vänlig 

ton där sällan eller aldrig respondenterna kändes motvilliga till att svara eller samtala kring de 

ämne som togs upp. Tvärtom upplever jag deras tankar och svar som ärliga och mycket av det 

som respondenterna tog upp var även i ganska hög grad av högst personlig karaktär. Denscombe 

resonerar även kring det personliga engagemanget: 

 

Om forskningens syfte i synnerhet är att hjälpa eller stärka dem som undersöks, snarare än att opar-

tiskt lära sig av dem, då måste intervjuarens tillvägagångssätt också förändras därefter. […] I så fall 

måste forskaren vara benägen att visa känslor, att svara med känslor och gå in i en verklig dialog 

med den intervjuade. Forskaren kommer då att bli helt involverad, som en människa med känslor, 

erfarenheter och kunskaper som kan delas med den intervjua de. Ett varningens ord är dock på sin 

plats. Denna intervjustil är ”okonventionell”, och forskaren måste känna sig säker på sin sak och 

vara engagerad för att den ska fungera (Denscombe, 2016, sid. 273). 

 

Trots ställda krav på deltagande vad gäller respondenterna uppstod ibland stunder i samtalen 

där de hade märkbart svårt att uttrycka vad de egentligen ville säga. Detta kan bero på begräns-

ningar i språket men även det faktum att de, som de själva gav uttryck för, inte tidigare funderat 

så mycket kring det som syftet med studien söker svar på. 

 

Vidare bör påpekas att den slutliga indelningen i resultatdelen i kategorierna Tiden, Vad vill vi 

lära oss?, Hur lär man sig?, Främjande och motiverande faktorer och Försvårande faktorer 

inte har knivskarpa skiljelinjer utan delar av resultatet griper många gånger in i varandra. Detta 

till trots upplevdes i studien kategorierna som motiverade då de också kunde belysa liknande 

faktorer ur olika aspekter. 

 

6.3 Slutsatser 

Syftet var att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna språkinlärningen 

i samband med utbildningstiden på sfi. Med utgångspunkt av frågeställningen vilka faktorer 
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påverkar elevernas språkinlärning i svenska som andraspråk i skolan samt under fritiden enligt 

dem själva? samt intervjuguiden (se Bilaga 1) uppstod intressanta samtal kring allt som respon-

denterna upplevde hade påverkat deras tid, positivt som negativt, som andraspråksinlärare på 

sfi. Det som här uppfattades som essensen av samtalen kategoriserades i fem avsnitt; Tiden, 

Vad vill vi lära oss?, Hur lär man sig?, Främjande och motiverande faktorer och Försvårande 

faktorer. 

 

Det som slutligen framstod som ett resultat av intervjuerna blev en blandning av olika uppfatt-

ningar och åsikter kring och upplevelser av respondenternas tid som andraspråksinlärare på sfi. 

Intervjuerna kom att avhandla faktorer i skolan och under skoltid men även sådant utanför skol-

tid som på olika sätt hade betydelse för respondenternas inlärning. Samtalen som uppstod under 

intervjuerna kom sällan eller inte alls att beröra språkundervisningen i sig, det vill säga sådant 

som rör pedagogiska processer, lärandemetoder eller hur lärande organiseras i till exempel 

klassrummet. I stället kom samtalen främst att handla om respondenternas upplevelser och åsik-

ter kring sådant som påverkar språkundervisningen och deras inlärning mer allmänt.  

 

I studien framkom, sammanfattningsvis, att respondenterna inte såg det som något problem att 

de inte hade ett bestämt slutdatum på kursen de läste utan att de istället upplevde det som något 

positivt då de menade att det var viktigare att man fick den tid man behövde för att uppnå 

kursmålen vilket kan ta olika tid för olika inlärare. Däremot var det flera, särskilt de som arbe-

tade samtidigt med studierna, som upplevde att de längre skoldagarna i veckan kunde vara pro-

blematiska då de inte orkade koncentrera sig till fullo de sista timmarna och därför efterlyste 

anpassningar i veckoschemat.  

 

Vidare ansåg respondenterna att det som är viktigast att lära sig är tala och skriva. Underförstått 

häri ligger vikten av kommunikation med invånarna i samhället och samhällets myndigheter, 

presumtiva arbetsgivare och i sina framtida yrken. Viktigt är också att kunna skriva och tala så 

grammatiskt korrekt som möjligt, något som i studien förstås som viktigt för respondenterna i 

deras önskan att uppnå social acceptans och samhällsintegration. Ett bra uttal, ansåg några re-

spondenter, är inte lika viktigt som ett grammatiskt korrekt språk så länge uttalet inte är ett 

större hinder.  

 

Läroboken ansågs som viktig för inlärningen. Respondenterna upplevde att det är tryggt att ha 

tillgång till läromedel som de kan återkoppla till och söka bekräftelse i vad gäller den egna 
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förståelsen av språkutvecklingen. De ansåg också att interaktion med andra, både lärare och 

studiekamrater, är viktig för den egna språkutvecklingen då de tänker att man lär av och med 

varandra, de söker stöd i inlärningsprocessen. Vidare ansåg respondenterna att inlärningen bör 

ske på en för individen anpassad nivå, inte för lätt inte för svår, utan på en lagom utmanande 

nivå. Att ha prov, gärna mindre prov och mer frekvent återkommande, uppfattades som positivt 

och varandes både motiverande men framförallt som utvecklande där de får möjlighet att pröva 

och rätta sina kunskaper. 

 

Vad gäller motivation framkom att respondenterna motiverades av olika saker. Framförallt 

nämndes familjen, ökade sociala och samhälleliga kontakter och önskan om ett framtida stimu-

lerande yrken. Man kan här tala om en blandning av integrativa och instrumentella motivat-

ioner. En hög grad av motivation kan påskynda inlärningen men en viktig fråga som kans ställas 

i sammanhanget är: ”Handlar det enbart om ren studiemotivation, dvs. att vara flitig, göra sina 

läxor och läsa på sina gloslistor, eller påverkar attityderna och motivationen det sätt på vilket 

olika inlärare processar det språkliga inflödet?” (Abrahamsson, 2009, sid 208). 

 

Försvårande faktorer, slutligen, ansåg respondenterna vara att de upplevde att de saknade en 

längre och grundligare introduktion i språkets elementära delar. Flera som snabbt fick börja i 

en kurs upplevde att de inte hade tillräckliga kunskaper i språket för att kunna ta dela av den 

bedrivna undervisningen och att de rent av under en längre tid kände ett utanförskap och en 

känsla av att de aldrig skulle kunna lära sig det nya språket. En del i denna försvårande omstän-

dighet ansåg respondenterna det kontinuerliga intaget vara, dels för att de som nya upplevde 

svårigheter att ta del av undervisningen, dels att när de etablerat sig i kursen stördes när andra 

nya elever började i kursen vilket krävde anpassning i undervisningen. Sist kan här nämnas det 

att de respondenter som arbetade vid sidan om upplevde stor stress då det var svårt för dem att 

hitta tid för återhämtning och vila samt att de missade viktiga delar i undervisningen på grund 

av frånvaro.  

 

Studien vänder sig främst till lärare inom sfi då den mest tar upp sådant som är specifikt för sfi-

utbildningen. Även elever och blivande elever på sfi kan kanske få ökade insikter om utbild-

ningen. Studien belyser, som nämnts, inte språkundervisningen i sig, det vill säga sådant som 

rör pedagogiska processer, lärandemetoder eller hur lärande organiseras i till exempel klass-

rummet. Däremot kan den förhoppningsvis ge information om och förståelse för sådant som 

påverkar elevers mer allmänna situation i skolans sfi-utbildning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

Jag berättar allmänt om mig och min studie. Tid för frågor till mig. Allmänna frågor om re-

spondentens bakgrund, exempelvis namn, ursprungsland/-språk, skolor/arbeten, familj 

 

Därefter ställs frågor som följs upp kring nedanstående ämnen. 

 

Skola 

 Läsa, skriva, tala, lyssna. Fokus? 

 Förmåga/-or är viktiga att utveckla?  

 Kunskapsinnehåll? 

 Hur studerar ni/du? 

 Läromedel? 

 Övrigt skolmaterial? 

 Läro-/kursplan? 

 Utbildningens längd, veckoschema? 

 Prov, läxor? 

 Studiekamrater? 

 Lärare? 

 Studiebesök, liknande kontakt? 

 Studiemiljö? 

 Motivationsfaktorer?  

 Ytterligare att lyfta fram 

Fritid 

 Samhällsengagemang? 

 Sociala kontakter med svensktalande.  

 Språkkafé, kvällskurser odyl? 

 Egna initiativ till studier? 

 Tid för läxor, förberedelser inför prov? 

 Motivationsfaktorer?  

 Ytterligare att lyfta fram? 


