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Syftet med denna uppsats är att undersöka sfi-undervisningens historia och dess utformning 
fram till idag. Har den under tidens gång motsvarat elevernas förväntningar och behov? Olika 
faktorer påverkar elevernas andraspråksinlärning, vilka är de? Vilka uppfattningar har lärarna 
om sfi-undervisningens utformning?  
 Genom en kvalitativ studie med öppna frågor till elever och lärare har jag kunnat komma 
fram till mina resultat. Resultaten visar att sfi-undervisningen har genomgått många 
förändringar genom åren. Undervisningen har förändrats både organisatoriskt och metodiskt. 
Resultatet visar även att sfi-undervisningen inte har klarat att uppfylla alla elevers behov. 
Tiden med sfi-undervisningen är begränsad och i och med detta tillfredställer undervisningen 
inte alla elevers behov. Dock har sfi-undervisningen uppfyllt fem av sex elevers 
förväntningar. Resultaten visar även att lärarna anser att inom sfi-undervisningen är det 
mycket viktigt att ha utbildning när man ska undervisa i ämnet Svenska som andraspråk. Det 
har även framkommit att det behövs förbättrande åtgärder angående sfi-undervisningen såsom 
behovsanalyser så att deltagarna ska klara kunskapsnivåerna A, B, C och D. Många olika 
faktorer som påverkar andraspråksinlärningen är relaterade till varandra. Dessa påverkar 
elevernas andraspråksinlärning samt utveckling när det gäller det svenska språket. Bland de 
olika faktorerna visar resultatet att elevernas egen motivation är en avgörande faktor för 
andraspråksinlärningen oavsett utbildningens metod.  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Människan har ständigt tagit del av världens utveckling. Utveckling har skett genom 

upptäckter, observationer och forskning. Vi människor lär oss ständigt nya saker. Det är 

viktigt för oss att vi får göra våra egna erfarenheter och lära oss av dem. Det är även viktigt att 

ta lärdom av de gamla kunskaperna och vidareutveckla dem. I samband med de 

samhällsförändringar som sker är det av stor vikt att vi lärare förnyar våra kunskaper och vårt 

lärande så att vi kan arbeta i dagens samhälle som har kulturell och etnisk mångfald. I dagens 

samhälle har de internationella relationerna ökat och avståenden mellan nationerna krymper 

allt mer, en globalisering av världen är en realitet. På grund av den ökade invandringen till 

Sverige genom åren lever vi idag i ett mångkulturellt samhälle. Ett stort antal människor har 

immigrerat till Sverige i vuxen ålder. De har med sig ett annat språk som modersmål än 

svenska, en annan religion och de har även en annan kultur som skiljer sig från den svenska 

kulturen. I samband med flytten till Sverige möter både vuxna och barn svårigheter med det 

nya språket och den nya kulturen, vilket medför en segregering och utanförskap från det 

svenska samhället. Svenskundervisningen blir en viktig del i dessa människors liv och den ger 

dem en möjlighet att komma in i det svenska samhället. Inger Lindberg (1996:224) skriver att 

”andraspråksinlärning innebär en successiv uppbyggnad av ett helt nytt system för språklig 

och social samvaro i såväl privatliv som arbetsliv, ett led i förberedelsen för ett nytt sätt att 

leva”.  

 Jag har bestämt mig för att undersöka sfi-undervisningens historia och dess förändring. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) med sfi-undervisningen och genom mitt 

arbete med ämnet Svenska som andraspråk på Komvux hörde jag diskussioner eleverna 

emellan om sfi-undervisningens relevans. Jag uppfattade att det fanns en negativ inställning 

bland eleverna till sfi-undervisningen. Motivationen till att lära sig svenska som ett 

andraspråk skiftade markant bland deltagarna och fastän vissa har bott i Sverige i över 5 år 

och hade klarat sfi-undervisningens sluttest saknade de ett andraspråk som kunde tillgodose 

deras informella och formella vardagliga språkbehov. I denna studie har jag undersökt om sfi-

undervisningens utformning har motsvarat elevernas förväntningar och behov, och jag har 

även undersökt vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärningen för vuxna. 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka sfi-undervisningens historia och dess 

förändring. Syftet är även att undersöka om sfi-undervisningens utformning har motsvarat 

elevernas förväntningar och behov. Dessutom undersöker jag lärarnas uppfattningar om sfi-

undervisningens utformning. Jag undersöker även vilka faktorer som påverkar vuxnas 

andraspråksinlärning.  

 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna för denna studie är:  

1. Hur har sfi-undervisningen sett ut och hur har den förändrats? 

2. Hur har sfi-undervisningens utformning motsvarat elevernas förväntningar och behov? 

3. Vilka uppfattningar har lärarna om sfi-undervisningens utformning? 

4. Vilka faktorer påverkar vuxnas andraspråksinlärning? 

 

1.3 Disposition  

I första delen, inledningen, presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. I andra delen, 

forskningsbakgrunden, presenteras sfi-undervisningens historia, sfi-undervisningens arbetssätt 

och innehåll. Vidare presenteras vad forskningen skriver om den kommunikativa metoden, 

språkinlärningen som en långsiktig process samt olika faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen. I den tredje delen beskrivs den metod som jag har använt för denna 

studie. I uppsatsens fjärde del redogörs de resultat som framgår av de kvalitativa 

intervjuundersökningarna. I den femte delen följer en diskussion av resultat där jag behandlar 

resultatredovisningen i förhållande till forskningsbakgrunden. I den sjätte och sista delen, som 

är uppsatsens avslutning, redovisas en sammanfattning gällande denna studie.   
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2 Forskningsbakgrund 

2.1 Sfi-undervisningens historia  

Christer Lundh & Rolf Ohlsson (1999:27) skriver att med utgångspunkt i  kategorin av 

immigration och den geografiska uppdelningen kan man dela upp efterkrigstidens invandring 

i två perioder. Från och med andra världskrigets slut till inledningen av 1970-talet var det 

arbetskraftsinvandringen som stod för den största delen av invandringen till Sverige. Efter 

denna period började flykting- och anknytningsimmigrationen dominera.  

 När invandrarna anlände till Sverige mötte de väsentliga problem. Förutom språkliga 

problem hade invandrarna informationssvårigheter och man hade inte kunskap om det nya 

samhället (Lundh & Ohlsson 1999:104). Invandringssituationen i sig förde med sig allmänna 

problem med trivseln och det fanns även problem med de religiösa och kulturella 

skillnaderna. De nya invandrarna hade svårt med att kommunicera och att anpassa sig till det 

svenska samhället. Lundh & Ohlsson (1999:105) framhåller att det svenska språket inte 

utgjorde något problem för norrmän och danskar, men redan under 1950-talet ordnades 

språkundervisning i Sverige för flyktingar. Under mitten av 1960-talet blev språkfrågan allt 

viktigare, eftersom en allt större grupp av invandrare med utomnordisk bakgrund och även 

den finska minoriteten hade språksvårigheter.  

 För att skapa gynnsammare förutsättningar för invandrarna att anpassa sig till det nya 

samhället rekommenderade både fackföreningarna och Arbetsmarknadsutredningen år 1965 

att kurser i svenska skulle startas. Regeringen beslöt samma år att avgiftsfria kurser i svenska 

för invandrare skulle införas. Undervisningen skulle ske på elevernas fritid och planeringen 

skulle skötas av studieförbunden. Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och 

Landsorganisationen (LO) rekommenderade kurser med 200 timmars undervisning och de 

hade även önskemål om att de första 60 timmarna skulle bekostas av arbetsgivarna. Både 

Metallförbundet och Invandrarverket var överens om att kurserna skulle bestå av fler timmar 

än de rekommenderade 200 timmarna. Rekommendationerna från både Metallförbundet och 

Invandrarverket var 240 timmars undervisning samt att arbetsgivarna skulle bekosta kurserna.  

 Enligt Lundh & Ohlsson (1999:112) godkände riksdagen år 1972 lagen som berättigade 

nyanställda invandrare att få permission och lön när de deltog i språkundervisningen. Man 

började med en språkundervisning på flyktingförläggningarna organiserad av 

Arbetsmarknadsverket (AMS). Dessutom anordnades svenskkurser för utländska studenter 

och kommunala nybörjarkurser för analfabeter med utländsk bakgrund. Med undervisningen i 

svenska för invandrare ville man stärka den etniska identiteten för de olika 



 6

invandrarminoriteterna. Inger Lindberg (1996:258) skriver att när det gäller sfi-

undervisningen förändrades dess organisation 1976 och det mesta av utbildningen förflyttades 

till Arbetsmarknadsutbildningen (AMU-Centren). Verksamheten växte snabbt men år 1986 

genomfördes en ny förändring för sfi. Undervisningen delades i grund-sfi och påbyggnads-sfi.     

   Efter både granskning och uppföljning av sfi-undervisningen trädde en ny lag i kraft år 

1991 vilket innebar att Skolöverstyrelsens ansvar för sfi flyttades till Skolverket. En ny 

kursplan för sfi-undervisningen togs fram på uppdrag av Skolverket som började gälla år 1994 

och det är den som fortfarande gäller. Den nya kursplanen berörde både vuxna och ungdomar 

och den medförde att betyg och betygskriterier samt centrala fastställda prov började gälla för 

sfi-undervisningen. Efter varje avslutad kurs som nu är fyra till antalet med benämningarna A, 

B, C och D ska betyg sättas. Den nya undervisningen vilar på de grundläggande värden som 

framgår av ”1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94” (Lärarboken 2006:41). 

Det är demokratiska värden och man nämner de fem grundläggande värden som är 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla” (Lärarboken, 2006:42). Den nya lagen medförde att 

kommunerna nu fick ansvaret att ordna sfi-undervisning för alla som var behöriga och att 

detta skulle ske inom en tre månaders period. Dessutom hade asylsökande flyktingar inte 

längre någon rätt till sfi-undervisning och ansvaret överlämnades till Migrationsverket och till 

flyktingförläggningarnas ledning (Lindberg 1996:258).  

 

2.2 Sfi-undervisningens arbetssätt och innehåll 

Lindberg (1996:258) poängterar att även om sfi-undervisningen har diskuterats och granskats 

genom åren, även i media, har endast en liten del av diskussionen och granskningen handlat 

om sfi-undervisningens arbetssätt och innehåll. Dock har utvecklingen när det gäller det 

ämnesteoretiska och pedagogiska för just sfi-undervisningen varit dynamisk genom åren, det 

har funnits en strävan efter att hitta nya och bättre metoder. Undervisningen i svenska för 

invandrare (Sfi) med samhällsorientering startade i form av studiegrupper och var en 

försöksverksamhet utan planerade riktlinjer eller läroplan. På grund av detta fick lärarna som 

började med sfi-undervisningen testa sig fram. De hade varken formell utbildning eller 

lämpligt undervisningsmaterial. En cirkelledarutbildning för lärarna startades år 1966 i 

samband med att studieförbunden och Skolöverstyrelsen kom till insikt om att det måste 

finnas en förberedande åtgärd för denna undervisning (Lindberg 1996:259). År 1967 startade 

Sveriges Radio en språkkurs som hette ”Svenska för Er”. Förutom denna radiokurs och 
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enstaka TV-program satsade man även på en tvådelad lärobok med ordlistor och 

övningsböcker till endast enstaka invandrarspråk (Lindberg 1996:260). Eftersom de 

orutinerade cirkelledarna saknade vägledning satsade man även på att ge läroböckerna en 

utförlig lärarhandledning. Runt slutet av 1960-talet och början av 1970-talet förespråkade 

Skolöverstyrelsen att man skulle arbeta ”i enlighet med den modifierade direktmetoden” 

(Lindberg 1996:260). Lindberg (1996:260) påpekar att ”enligt denna metod är språkinlärning 

en i hög grad mekanisk process genom vilken grammatiska strukturer lärs in genom stimulus 

och respons”. Den enspråkiga metoden gick ut på att man skulle undervisa endast på svenska 

och undvika att gå via modersmålet, eftersom man trodde att detta hindrade inlärningen av det 

nya språket. Detta innebar att instruktionerna till lärarhandledningar och även de 

fortbildningskurser som anordnades hade en enspråkig metod och metoden följdes blint till en 

början.  

 Ett aktivt utvecklingsarbete följde under 1970-talets början och experimenterandet med sfi-

undervisningen gav upphov till mycket material som komplement till existerande läromedel. 

Inom den pedagogiska diskussionen började man bli kritisk mot den mekaniska inlärningen 

och man eftersökte en undervisning som var mer insiktsbetonad. Man ville även kunna 

använda modersmålet till hjälp där det var rimligt för att förklara grammatik och ord. Den 

kognitiva inlärningssynen började dominera och det som kännetecknar denna inlärning ”är 

tilltron till inlärarnas egna resurser och förmåga att utifrån det språk de möter successivt 

bygga upp ett regelsystem för sin egen språkanvändning” (Lindberg 1996:260). Istället för 

övningar med ett mekaniskt repeterande ville man inrikta sig på problemlösning, analys och 

förståelse. Därtill började man även ställa högre krav på lärarnas utbildning och år 1973 

erbjöd många högskolor en 60 poängs fortbildning i ämnet Svenska specialiserad för 

invandrarundervisningen. Utbildningen hade olika inriktningar såsom svenska som 

andraspråk, andraspråksinlärning, migrations- och kulturkunskap samt tvåspråkighet och 

andraspråksinlärning (Lindberg 1996:261). Lindberg (1996:261) poängterar att lärarna 

började få en ökad kännedom och kunskap om språkinlärning och språk. Den nya 

förändringen med grund-sfi och påbyggnads-sfi trädde i kraft år 1986, ledd av 

Skolöverstyrelsen och i anslutning till den nya förändringen började man med en 

undervisning som hade en kommunikativ inriktning.  
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2.3 Den kommunikativa metoden 

Både Lindberg (1996:264-266) och Gunnar Tingbjörn (1994:25-30) skriver att den 

kommunikativa metoden främjar inlärningen av det nya språket. Det som kännetecknar den 

kommunikativa metoden är att man inte isolerar språkträningen och att språkinlärningen sker i 

kontakt med verkligheten.  

Eftersom språk och kultur är intimt sammankopplade består en viktig del av den kommunikativa 

kompetensen i att rätt kunna använda och variera sitt språk med hänsyn till vad som är inte bara språkligt 

korrekt utan också socialt och kulturellt godtaget i det aktuella sammanhanget och i situationen (Lindberg 

1996:265). 

Arbetsmetoden för inlärningen av det nya språket är att man använder den formella 

språkinlärningen både utanför skolundervisningen och i samverkan med den informella 

språkinlärningen som sker ute i verkligheten. Både Lindberg (1996:264-266) och Tingbjörn 

(1994:25-30) skriver att man ska integrera så många arbetssätt som möjligt för att deltagarna 

ska våga gå in i dialog och kommunikativ språkinlärning. Det är viktigt att deltagarna 

använder det nya språket och vågar prata. Det är även betydelsefullt för språkinlärningen att 

deltagarna får göra sina misstag men viktigt är att samtidigt ge dem en möjlighet att reflektera 

över sin inlärning för att andraspråksinlärningen ska kunna utvecklas. När det gäller 

undervisningen av ett nytt språk är interaktionens betydelse oerhört viktig. Man ska inte bara 

fokusera på resultatet av inlärningen utan man ska hela tiden vara medveten om hur man lär 

sig. Ett arbetssätt som hjälper deltagarna är att man undervisar med varierande material som 

är dagsaktuellt i både språk och innehåll. Därutöver är det mycket viktigt att uppmuntra 

deltagarna att använda sitt modersmål och sina tidigare erfarenheter för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för undervisningen (Lindberg 1996:264-266, Tingbjörn 

1994:25-30).  

  Från år 1971 till 1991 hade man utarbetat läroplaner som karaktäriserade den 

kommunikativa språkundervisningen. Dessa läroplaner granskades under Skolöverstyrelsens 

ansvar (Lindberg 1996:267). Undersökningen om den kommunikativa språkundervisningen 

avslöjar en mycket klar utveckling när det handlar om hur man ser på arbetssättet, 

undervisningens målsättning, språkinlärningen och språket. Lindberg (1996:267) är av den 

åsikten att under perioden som pågick under Skolöverstyrelsens ansvar hann man bygga upp 

en kompetens och ett kontaktnät bland de ansvariga för svenskundervisningen för vuxna 

invandrare. Nätverket fungerade som en säkerhet för att se över de pedagogiska åtgärderna. 

Satsningarna man genomförde för svenskundervisningen styrde undervisningens utveckling 

framåt. Man såg även till att de pedagogiska insatserna man implementerade hade sitt stöd i 
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den forskning som gällde för undervisningen av andraspråksinlärning. Lindberg (1996:267-

268) betonar att Skolöverstyrelsens avveckling ledde till att all befintlig kompetens 

splittrades, vilket skedde  år 1991 när Skolverket som ny ansvarig organisation tog över 

svenskundervisningen. Skolverket utarbetade en ny kursplan för ämnet svenska som 

andraspråk. Lindberg (1996:268) anser att den nya kursplanen för sfi saknar ”en väl 

definierad språksyn och en teoretisk förankring i en relevant modell för språkbehärskning som 

hade kunnat bidra till en tydligare profilering av sfi”. Hon (1996:268) menar att om den nya 

kursplanen hade haft en tydligare profil när det gäller sfi, kunde den tjänstgöra till att vägleda 

när det gäller planering, verkställande och granskning av undervisningen. Lindberg 

(1996:269) fäster uppmärksamheten på Skolöverstyrelsens granskning som belyste att många 

lärare inom sfi fortfarande bedrev en språkundervisning som var forminriktad. Denna 

undervisning kännetecknades av att det var få kommunikativa verksamheter. 

Språkundervisningen var fortfarande lärarstyrd och traditionell inom sfi. I och med att 

Skolöverstyrelsen introducerade 1986 års läroplan för grund-sfi hade man påbörjat ett stort 

arbete med att förankra det nya kommunikativa arbetssättet och den nya språksynen som hade 

presenterats. Lindberg (1996:269) påpekar att när man hade gjort en första granskning av 

dessa insatser var resultatet inte helt acceptabelt, men man var medveten om att just detta 

förändringsarbete krävde sin tid och av den orsaken var man tvungen att planera långsiktigt. 

Eftersom ingen ledande institution reglerar fortbildningsinsatser eller granskar verksamheten 

kontinuerligt idag har det inte skett någon gemensam vidareutveckling för dessa viktiga 

satsningar (Lindberg 1996:269). Lindberg (1996:269) poängterar att den nya kursplanen för 

sfi-undervisningen vilar på de grundläggande värden som framgår av 1994 års läroplan för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94). Lindberg (1996:269) anser att det inte räcker att endast ha 

generella utformningar om arbetssättet som återfinns i (Lpf 94) eftersom vägledningen för 

lärarna är otillräcklig. Faktum kvarstår att många lärare fortfarande saknar en utbildning som 

är relevant för sfi-undervisningen och att många lärare har varit med om en utbildning som 

inte innehåller metodiska och didaktiska moment.  

 

2.4 Språkinlärning en långsiktig process 

Lindberg (1996:224) betonar språkets betydelse för information och kommunikation.  

En mycket vanlig syn när det gäller sfi-undervisningen är att man ska lära vuxna invandrare 

det svenska språket så snabbt som möjligt för att de ska kunna anpassa sig till det svenska 

samhället och komma ut i arbetslivet. Lindberg (1996:224) menar dock att många viktiga 

aspekter när det gäller andraspråksinlärning glöms bort och ”att språkinlärning är en 
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långsiktig process som bara till viss grad kan påskyndas genom en intensifiering av 

undervisningen” (Lindberg 1996:224). Det som krävs för att kunna leva i det nya samhället är 

inte bara språket, utan viktiga aspekter som de sociala och kulturella kompetenserna måste 

även räknas in. ”Språk och kultur är intimt sammankopplade och språket är i allra högsta grad 

en kulturyttring” (Lindberg 1996:225). Även Kenneth Hyltenstam (2004:7) skriver att många 

människor tror att det tar kort tid att lära sig ett andraspråk och speciellt kort tid behöver 

barnen på sig att lära sig ett andraspråk. Många utbildningssamordnare påstår att stödperioden 

i andraspråket ska vara kort och placeringen i en klass med svenskundervisning bör ske 

snabbt. Hyltenstam (2004:7) anser att detta är felaktiga påståenden; visserligen är det korrekt 

att barn har en fallenhet att lära sig snabbt, men det är endast vissa språkaspekter som lärs in 

till en början. Det tar ett till två år för barn att lära sig ett uttal som är idiomatiskt korrekt samt 

korrekta grammatiska formuleringar. Däremot kommer barnen fortfarande att sakna ord för 

olika begrepp och ha svårigheter med att anpassa språket till givna situationer. När det gäller 

att använda det nya svenska språket som ett tankeredskap som infödda jämnåriga, kan dessa 

barn behöva 5-7 år från det att de börjar använda sitt andraspråk i skolan (Hyltenstam 

2004:8). När det gäller vuxna är problematiken helt annorlunda enligt Hyltenstam (2004:8), 

men även här är kraven från själva deltagarna, kurssamordnare och samhället höga när det 

gäller inlärningen av det svenska språket. Vuxna invandrare ska på endast några månader lära 

sig behärska det svenska språket. Hyltenstam (2004:8) påpekar att fastän deltagarna har klarat 

sluttestet för grund-sfi kommer de att sakna ett språk som kan tillgodose deras framtida 

språkbehov. Detta är inte många medvetna om.  

 

2.5 Faktorer som påverkar andraspråksinlärningen 

Hyltenstam (2004:8) riktar uppmärksamheten på att om de vuxna ska kunna nå en god nivå i 

andraspråket måste lärarna vara medvetna om att eleverna behöver olika lång tid på sig att 

lära sig det nya språket. Det finns olika faktorer som bidrar till en snabbare inlärning. 

Hyltenstam (2004:8) skriver att ett liknande modersmål med det svenska språket, en liknande 

kultur som den svenska och en hög utbildning från hemlandet kan bidra till en snabbare 

inlärning. Även ålder kan påverka och ett aktivt kontaktnät med infödda svenskar kan 

påskynda inlärningen av det nya språket. Hyltenstam (2004:8) påpekar att även här finns det 

undantag när det gäller andraspråksinlärningen och vad än faktorerna ovan förutsäger kan 

vissa personer av oklara orsaker antingen lära sig det svenska språket snabbt eller långsamt 

oberoende av vad som förutspås. Både Gunnar Tingbjörn (1994:29─30) och Åke Viberg 

(2004:17) skriver om att individuella skillnader är avgörande för andraspråksinlärningen som 
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åldern, den allmänna intelligensen, inlärningsstilen och motivationen. Viberg (2004:15) 

skriver dessutom om den sociala situationen, undervisningen och språkanvändningsmönstret. 

De olika faktorerna är relaterade till varandra och dessa påverkar både barn och vuxna 

invandrare. Eftersom invandrarna får lära sig det nya majoritetsspråket som talas i det nya 

landet får deras sociala situation en väsentlig betydelse för deras andraspråksinlärning.  Även 

den egna gruppens olika attityder gentemot det nya språket kan påverka inlärningen, liksom 

om invandrarna tillhör en liten eller en stor minoritetsgrupp. Viberg (2004:15) poängterar att 

beroende på hur invandrarnas sociala situation ser ut kan möjligheterna till att prata det nya 

språket se annorlunda ut. En del invandrare kan få bra kontakt med majoritetsbefolkningen 

och därtill få möjlighet att tala språket medan vissa inte får möjlighet alls, fastän de har bott i 

det nya landet i många år. När det handlar om språkanvändningsmönstret skriver både Viberg 

(2004:15) och Tingbjörn (1994:28) om interaktionens betydelse för språkets utveckling. 

Tingbjörn (1994:28) skriver om Krashens teori där denne anser att språkinflödet, ”inputen”, är 

en väsentlig faktor för språkinlärning. De individuella skillnaderna är avgörande för 

språkinlärningen men även språkinflödet har en central roll, ”språk är kommunikation och 

utan stimulans utifrån är det svårt att åstadkomma någon utveckling” (Tingbjörn 1994:28). 

Om en person inte får in ett språkinflöde kan språkinlärningen ske mycket sakta. Risken är 

större att personen håller fast vid de språkfel han har lärt sig från början, vilket kan hindra en 

vidare utveckling som kan leda till en förbättring i det nya språket. Tingbjörn (1994:28) 

framhåller att det är viktigt att det ska vara en ömsesidig kommunikation mellan lärare och 

elever, för om så inte är fallet och samtalet är ensidigt från lärarens sida finns det risk att 

omgivningen i skolan och utanför den formella undervisningen tappar intresse och 

engagemang. Läraren måste ha insikt om elevernas språkliga situation. Detta för att eleverna 

ska få en variation med ”input” och ”output”, vilket de är i behov av i början av sin 

andraspråksinlärning.  

 Enligt Tingbjörn (1994:29) är det inte någon överraskning att erfarenheterna av 

andraspråksinlärning pekar på att inlärningen sker snabbare om man är gift med en infödd. 

Fastän begåvning har en stor roll när man lär sig ett främmande språk är motivationen som 

faktor dominerande när det handlar om andraspråksinlärning (Tingbjörn 1994:30). Personer 

som är gifta med svenskar har en stark motivation att lära sig och göra sig förstådda. Det är ett 

faktum att dessa personer får mer språkinflöde än andra och detta påverkar deras inlärning. 

Tingbjörn (1994:29) påpekar att när det gäller ämnet Svenska som andraspråk måste man hitta 

metoder för att öka språkinflödet både i och utanför undervisningen, man ska kunna använda 

den formella språkinlärningen, utanför skolundervisningen, i kontakt med verkligheten.  
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3 Metod  

Denna uppsats baseras på en kvalitativ studie i form av intervjuer med öppna frågor. Jag har 

valt en kvalitativ undersökning framför en kvantitativ därför att jag ville försöka tyda och 

förstå resultaten på ett djupare sätt istället för att generalisera. Elevernas och lärarnas unika 

uppfattningar och egna erfarenheter kommer lättare fram i en studie med ett kvalitativt synsätt 

och därför anser jag att den kvalitativa metoden är bäst lämpad för min studie. 

 

3.1 Urval  

Jag har valt att intervjua två lärare i ämnet Svenska som andraspråk samt sex vuxna elever 

som har läst sfi under åren 1975, 1979, 1985, 2004 och 2006. Lärarna arbetar i samma 

arbetslag på en skola för vuxenutbildning där jag har haft min verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) i ämnet Pedagogisk kommunikation i teori och praktik. Det föll sig naturligt att jag 

valde dessa två lärare eftersom jag fick en god inblick i deras arbete under min VFU. Lärarna 

har lång erfarenhet och kunskap om sfi-undervisningen.  

 Lärare nummer ett, som jag kallar för Lotta, har arbetat med ämnet Svenska som 

andraspråk redan under mitten av 70-talet och hon gör även så idag. Jag valde att intervjua 

henne eftersom hon har erfarenhet av hur den dåvarande sfi-undervisningen såg ut och detta 

är relevant för min undersökning. Lärare nummer två, som jag kallar för Katarina, har arbetat 

fyra år med ämnet Svenska som andraspråk och henne valde jag därför att hon har erfarenhet 

av den nuvarande sfi-undervisningen. 

 De sex vuxna eleverna valde jag med anledning av att de har läst svenska för invandrare i 

olika tidsperioder under sfi-undervisningens historia. Jag tog kontakt med personer som jag 

vet har läst sfi under tidigare år och utifrån att jag skulle få spridning på åren valde jag ut de 

personer som har läst under åren 1975, 1979 och 1985. Genom mitt tidigare arbete med ämnet 

Svenska som andraspråk träffade jag många elever som har läst sfi. Eftersom jag strävar efter 

objektivitet och reliabilitet i studien fick en tidigare kollega till mig välja ut de elever som har 

läst sfi under åren 2004 och 2006.  
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3.2 Datainsamlingsmetoder  

För att kunna samla in data till min studie valde jag att göra kvalitativa intervjuer med öppna 

frågor till både lärare och elever. Jag valde denna metod för att jag, i min studie ville ha 

lärarnas och elevernas personliga åsikter och jag ville att deras egna erfarenheter skulle 

komma fram i svaren. Dessutom hade jag möjlighet att tolka och få en djupare förståelse över 

de enskilda svar jag fick fram när det gäller att besvara mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

När mina deltagare tackade ja till att medverka i min studie bestämde jag ett enskilt möte med 

de medverkande för att kunna genomföra intervjuerna. Med en personlig intervju är det lättare 

att förstå och tolka de unika svar man får från de medverkande (Denscombe 2000:136). Med 

detta tillvägagångssätt anser jag att jag fick jag en djupare förståelse för svaren som berör mitt 

syfte och mina frågeställningar som jag har ställt utifrån ett kvalitativt synsätt. 

 

3.4 Analys av data 

Efter fullbordade intervjuer med deltagarna skrev jag rent svaren och ordnade elevernas och 

lärarnas svar under olika överskrifter i resultatdelen. Sedan jämförde jag de resultat jag hade 

fått från eleverna och lärarna med litteraturen jag har forskat i för vidare analys och 

diskussion.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Denscombe (2000:250) skriver att det inte går att sträva efter en fullkomlig reliabilitet i en 

kvalitativ studie. Detta på grund av att undersökarens jag har en inverkan i studien. Det är 

också relevant att i detta sammanhang fråga sig om en annan person skulle utföra samma 

studie och i så fall kunna komma fram till exakt resultat och slutsats. Tre punkter är enligt 

Denscombe (2000:250) viktiga för tillförlitligheten i en kvalitativ studie. Den första och andra 

punkten är att man ska klargöra syftet och villkoren för studiens mål. Den tredje och sista 

punkten är att man ska redogöra för hur studien har blivit utförd (Denscombe 2000:250). 

Dessa punkter anser jag att jag har tagit hänsyn till på ett tydligt sätt. Även urvalet är viktigt 

för validiteten enligt Denscombe (2000:250) och här har jag i avsnittet urval redogjort vilka 

personer jag har intervjuat samt efter vilka principer jag valde ut just dem. Detta är viktigt för 

eventuell fortsatt forskning i ämnet. Jag är medveten om att trovärdigheten inte kan vara 

fullständig i en kvalitativ studie dels med tanke på de få deltagare jag hade i studien vilket 

innebär att jag inte kan generalisera och dels för att mitt personliga jag är en synbar del i 
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studien och kan påverka. Även om min studie inkluderade endast sex elever samt två lärare 

anser jag att jag fick en uppfattning huruvida sfi-undervisningens utformning har motsvarat 

elevernas och lärarnas förväntningar och behov samt fått en uppfattning om vilka faktorer 

som påverkar elevernas andraspråksinlärning. Min studie kommer jag att dela med mig till 

Komvux och där anser jag den vara värdefull för skolans pedagogiska utveckling. Både lärare 

och elever kan få information om vad mina deltagare anser om sfi-undervisningens 

utformning. 

 

3.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Som forskare bör man tänka på etiska normer och riktlinjer som finns för forskning. Enligt 

Stukát (2005:130-133) finns det fyra viktiga principer man som forskare bör följa när man 

utför sin forskningsstudie. Informationskravet är ett av fyra krav man bör ta hänsyn till som 

forskare. Man bör tala om syftet med forskningen man utför och samtidigt informera 

deltagarna om att de inte är tvungna att delta utan väljer själva. De ska även få information 

om vad som gäller när de medverkar i studien. Jag informerade muntligt både lärare och 

elever om syftet och tanken jag har med denna studie. Eftersom det är vuxna deltagare 

behövde de inte vårdnadshavarnas samtycke för att kunna svara på mina frågor. Fastän det 

inte behövdes sände jag både deltagarnas intervjufrågor och lärarnas intervjufrågor till rektorn 

på Komvux för granskning och godkännande. Samtyckeskravet är nummer två av fyra krav 

man bör följa. Det innebär att deltagarna bestämmer själva om de vill medverka i studien eller 

inte och de kan även avbryta utan negativa påföljder. Både lärare och elever fick bestämma 

själva om de vill ingå i min studie och de fick även information om att de kan avbryta utan att 

det skulle få några konsekvenser. Det tredje kravet av fyra är konfidentialitetskravet, och detta 

innebär att jag som forskare inte ska avslöja mina deltagares personuppgifter för utomstående. 

Jag fick inte ta del av någon skriftlig information när det gäller elevernas och lärarnas 

personuppgifter utan fick endast muntlig information om deltagarnas ålder och detta enbart 

för att framhålla årtalet när de anlände till Sverige och läste sfi. När jag skrev resultatet i min 

studie använde jag inte elevernas och lärarnas riktiga namn utan fingerade. I min studie är 

skolans, elevernas och lärarnas namn och personuppgifter således anonyma. Det fjärde och 

sista kravet man bör ta hänsyn till är nyttjandekravet. Detta innebär att jag inte kommer att 

sälja eller låna ut mina resultat till någon annan. De är endast ämnade för min egen 

forskningsstudie. 
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4 Resultat 

4.1 Vad elever anser om sfi-undervisningens utformning  

I det följande kapitlet redogör jag för resultaten av mina elevintervjuer. 

 

4.1.1 Elevintervju 1 

Alex anlände till Sverige år 1975 då han var 24 år gammal. Han hade en gymnasieutbildning 

från hemlandet, och förutom modersmålet arabiska behärskar han franska och engelska. För 

att lära sig svenska började Alex läsa sfi på Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Vid 

ankomsten till Sverige var han mycket motiverad att lära sig det svenska språket och han 

tyckte det var roligt och mycket givande att vara närvarande på sfi-undervisningen. Alex hade 

bestämt sig för att stanna kvar och leva i Sverige och han ville lära sig det svenska språket. 

”Jag upptäckte själv att jag kunde låna böcker och bandspelare på biblioteket.” Alex tycker att 

om man väl har bestämt sig för att stanna i det nya landet är det en ”självklarhet” att kunna 

språket som talas i landet.  

 När det gäller undervisningen rent konkret minns Alex att den innehöll läsning, övningar 

med läs- och hörförståelse, sånger, studiebesök samt allmän information om det svenska 

samhället från olika föreläsare. Alex minns att läraren började svenskundervisningen med att 

be eleverna läsa högt ur litteraturen och att hon inte var medveten om elevernas problematik 

när det gäller uttal. Alex minns även att han inte fick prata eller använda sitt modersmål under 

lektionstid eftersom målspråket ansågs vara viktigast. Alex tyckte att lokalerna var mycket bra 

samt att de låg i centrum. När han läste sfi under dagtid kom han i kontakt med tre lärare. Det 

var sex till åtta personer som mest i gruppen och det var fler medelålders män än kvinnor. När 

det gäller härkomst var det en heterogen grupp och det fanns bland annat människor från 

Mellanöstern, Afrika och Spanien.  

 Generellt tycker Alex att undervisningen var bra och att han fick lära sig det han tyckte var 

viktigt. Det bemötandet han fick av lärarna var mycket bra. Alex anser att litteraturen var 

”psykologisk fint upplagd”, att den var bra och att den hade rätt nivå för vuxenutbildning. 

Dock tycker Alex inte att hans nya språkkunskaper fungerade i samhället. Han minns att hans 

ordförråd inte räckte till och när han mötte på ord som låg utanför hans ramar kunde han inte 

göra sig förstådd. Han anser att ordförrådet är mycket viktigt när man lär sig ett nytt språk och 

han tycker att ju mer han läste, desto bättre ordförråd fick han. Därmed fick han en bättre 

interaktion med andra människor.  
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 Alex anser att hans tidigare skolgång och språken han behärskar har påverkat inlärningen 

av det svenska språket till det bättre. Förutom sin egen nyfikenhet och sitt intresse för det 

svenska språket tycker han att han lärde sig snabbare än han annars skulle ha gjort i och med 

att han kunde de tre språken. Han jämförde de nya svenska orden med sitt modersmål 

arabiska, engelskan och franskan. Hans inlärning underlättades eftersom han anser att det 

svenska språket har likheter med franska och engelska. När han hörde ett nytt svenskt ord som 

det inte fanns någon motsvarighet till på modersmålet hade han möjlighet att förstå det ordet, 

när han slog upp det i ett svenskt-franskt eller svenskt-engelskt lexikon.  

 Sfi-undervisningen hade en positiv roll i hans liv. Utan det svenska språket är man inte ett 

med samhället. ”Det är total katastrof om man inte talar svenska, och det beror inte bara på 

undervisningen eller lärarna om man inte lär sig svenska, det handlar mycket om den egna 

motivationen”, säger han vidare. Det fanns många bra och hjälpsamma lärare som hade 

tålamod och hjälpte till när det blev för svårt. Bidragande orsaker till att Alex behärskar det 

svenska språket idag är hans egen ivrighet, nyfikenhet och motivation. På frågan om Alex vill 

ändra på något när det gäller hans dåvarande sfi-undervisning, den han fick år 1975, svarar 

Alex ”tiden, mera tid med sfi”. Det var för kort period man hade på sig att lära sig det nya 

språket och detta blev ett hinder i både yrkesliv och privatliv. När Alex fick arbete på ABB 

kunde han kombinera arbete med kvällsstudier. Alex läste svenska på kvällarna för att få ett 

bättre språk och i och med detta tycker han att förutsättningarna blev bättre både i yrkes- och 

privatlivet.  

 

4.1.2 Elevintervju 2 

Sara anlände till Sverige år 1979 då hon var 20 år gammal. Hon hade en gymnasieutbildning 

från hemlandet och förutom arabiska som modersmål talade hon även franska. För att lära sig 

svenska började Sara läsa sfi på Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV). Hon var 

motiverad att lära sig det nya språket och hon tycker att det var roligt att vara närvarande på 

svenskundervisningen. Det var spännande med ett nytt land och ett nytt språk. Hon tycker att 

det var roligt eftersom undervisningen var mångsidig och extra roligt blev det när hon 

hamnade ”i en bra grupp” och att lärarna var bra. När Sara beskriver undervisningen rent 

konkret minns hon att det var mycket grammatikinlärning, vilket hon tyckte var bra. Hon var 

van med det från sina tidigare franska studier. Hon minns även att det ingick sånger och 

studieutflykter i undervisningen. Sara minns också att hon inte fick prata sitt modersmål och 

att det var förbjudet att tala engelska under lektionerna. ”Det var bara svenska som gällde”, 

påpekar Sara. Hon minns även att fredagslektionerna var väldigt annorlunda. På så sätt att 



 17

man inte hade undervisning i klassrummet, utan man bestämde att man skulle ha ett rullande 

schema och undervisningen skulle ske hemma hos någon av eleverna. Varje fredag åkte alla 

till någon av deltagarna för att äta frukost. När man hade varit hemma hos alla deltagare 

började gruppen besöka alla kafeterior i staden. Sara tycker att det var helt underbart eftersom 

både hon och kamraterna fick möjlighet att prata om allt mellan himmel och jord.  

 Det var en fantastisk grupp, berättar Sara, och fastän det var fler killar än tjejer var 

gruppdynamiken bra. Alla var jämngamla men det var en blandad grupp med tanke på 

härkomst. Det var bland annat elever från Libanon, Polen och Afrika. Lokalerna som TBV 

hade låg utanför centrum och de var mycket fina. Sara läste svenska under dagtid och hon 

kom i kontakt med två lärare. Sara berättar att lärarna alltid satt med när eleverna fikade och 

de pratade svenska med eleverna hela tiden vilket var mycket uppskattat. När det gäller frågan 

om Sara fick lära sig det hon tyckte var viktigt svarar hon att ”allt som hörde till det nya 

språket var viktigt”. Det hon reagerade på var att hon var bäst i gruppen när det gäller 

grammatik och att de andra i gruppen tyckte att det var svårt. ”Jag visste skillnaden mellan 

verb och adverb, men de andra i gruppen visste inte det.” Hon tycker att lärarna var mycket 

snälla och att de hade tålamod med eleverna när det gällde språket. Genom deras engagemang 

och det fina bemötandet fick hon och även de andra eleverna en positiv bild av Sverige och de 

blev ivriga att lära sig språket.  

 Sara minns att lärarna uppmuntrade henne att tala fastän det hon sa oftast var fel. Hon 

beskriver litteraturen som ”ok”. Sara vågade inte tala svenska i början: ”Jag förstod men jag 

tordes inte svara och jag kunde inte diskutera eftersom mitt ordförråd inte räckte till.” Hon 

anser att hennes tidigare skolgång och språken hon behärskar har påverkat hennes inlärning av 

det nya språket. Det blev lättare att ta till sig svenskan eftersom hon pratade franska och 

kunde grunderna med grammatiken. Sara anser att sfi-undervisningen påverkade henne 

mycket positivt och förutom att hon hade bra pedagoger och en bra grupp tycker hon att sfi 

introducerade henne in i det svenska samhället. ”Det var bättre på TBV än vad det var på 

AMU, där var det grupperat och varje nationalitet satt för sig”, anser Sara. Hennes grupp på 

sfi och lärarna där hade ofta knytkalas och genom lärarna lärde man sig mycket om svenska 

maträtter, hur man skålar och hur man umgås i Sverige. ”Det var inte lätt att skriva recept på 

svenska, vilket vi fick göra när vi diskuterade olika maträtter och när det var midsommar bjöd 

läraren oss elever till sin sommarstuga, det var en rolig tid”, säger hon vidare.  

 Sara anser att det som har varit orsaken till att hon behärskar det svenska språket idag är 

hennes egen motivation och även lärarnas påverkan. Hon kände sig mycket stolt när hon fick 

höra att hon pratade bra svenska. Språket är otroligt viktigt, för med språket kom 
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gemenskapen, vännerna och arbete. På frågan om Sara vill ändra på något när det gäller 

hennes dåvarande sfi-undervisning, den hon fick år 1979, svarar hon: ”Jag vill inte ändra på 

något, det var rätt tid att komma till Sverige och läsa svenska.”  Det fanns inte så många 

invandrare då menar Sara och det ställdes andra krav på immigranter. ”Man blev tvungen att 

lära sig språket annars blev man väldigt isolerad.” 

 

4.1.3 Elevintervju 3 

Hamid anlände till Sverige år 1985 då han var 25 år gammal. Han hade en 

gymnasieutbildning från hemlandet med inriktning matematik och fysik. Förutom persiska 

som modersmål behärskar han även engelska. Vid ankomsten till Sverige sökte Hamid en sfi 

kurs för att lära sig svenska. Han fick vänta fem månader innan han började med sfi-

undervisningen och orsaken var att det inte fanns så många flyktingar på den tiden och därför 

fick han vänta på att det skulle bli en hel grupp. Hamid anser att det tog alldeles för lång tid. 

Medan han väntade försökte han lära sig svenska genom att titta på film, lyssna på språket så 

mycket som möjligt, samt umgås med svenskar. Hamid berättar att han inte var motiverad att 

lära sig svenska till en början. Han kom som flykting till Sverige och att lära sig språket kom 

inte i första hand. Hamid väntade hela tiden på att återvända till hemlandet eftersom hans fru 

var kvar där. Han kände sig tvungen att vara närvarande på svenskundervisningen. Han 

mådde inte bra på grund av det oroliga läget i hemlandet och att familjen hade det svårt där: 

”jag hade inte motivationen att satsa 100 % när det gäller språket, men jag vet att 

motivationen är grunden och att det var nödvändigt att lära sig svenska”.    

 Det Hamid minns av undervisningen är att man hade boken Mål 1 och 2 samt att det inte 

fanns någon nivågruppering när man läste sfi: ”man bromsas av detta och vissa hade inte ens 

några grammatiska kunskaper på sitt eget modersmål”. Det han minns särskilt väl är lärarna 

och de övriga eleverna och att han inte förstod någonting till en början. Rent konkret minns 

han att undervisningen innehöll mycket grupparbete, intervjuer, tema och diskussioner, 

grammatikinlärning, sånger samt teaterbesök. Hamid anser att lokalerna där undervisningen 

pågick var bra. På den tiden fanns det olika nivåer när det gäller sfi och Hamid läste både 

grund- och påbyggnads-sfi under dagtid. Han kom i kontakt med fyra lärare. Grupperna som 

Hamid hamnade i bestod av högst femton personer. Det var blandade grupper hela tiden och 

de bestod av lika många män som kvinnor. När det gäller härkomst var det en brokig 

blandning av människor från bland annat Iran, USA, Thailand, Finland och även kurder från 

olika länder.  
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 Hamid anser att han fick lära sig det han ville, både när det gäller uttal, att skriva och 

grammatiska regler. ”Ja, det hela beror på en själv och vad man själv förväntar sig av 

undervisningen”, menar han. Lärarna var trevliga och det bemötande man fick av dem var bra. 

De visade förståelse och respekt och alla var bra pedagoger utom en, tycker Hamid. 

Litteraturen de hade var lätt och med tanke på att det fanns olika kunskapsnivåer i klassen 

tycker Hamid att man inte ska begränsa sig med en bok, vilket man gjorde. Hamid anser att 

dialogerna man arbetade med inte var verklighetsbaserade: ”det måste finnas mer 

verklighetsbaserad litteratur i undervisningen”. De nya kunskaperna i det svenska språket, 

tycker han fungerade till en viss del. Hans tidigare skolgång och språken han behärskar har 

påverkat inlärningen av det svenska språket både positivt och negativt. Han menar att 

eftersom han är duktig i grammatik på hemspråket blev det lättare att lära sig den svenska 

grammatiken men det har även hindrat honom att tala. Hamid menar att istället för att bara 

tala, tänkte han mycket på att det ska vara grammatiskt korrekt och i och med detta vågade 

han inte tala.  

 Sfi-undervisningen hade en viktig roll i hans liv för ”genom språket kom man in i 

samhället”. Genom den dåvarande undervisningen, den han läste under år 1985, lärde han sig 

ett nytt språk, en ny kultur och ett nytt sätt att leva. Orsaken till att Hamid behärskar det 

svenska språket idag är hans egen motivation och hans egna initiativ. Hans motivation till att 

lära sig svenska kom efter två år då han insåg att han inte skulle återvända till hemlandet. I 

och med detta bestämde han sig för att lära sig svenska och utbilda sig i Sverige. Hamid vill 

tillägga att Sverige är känt utomlands för sin goda utbildning. Han började läsa på universitet 

år 1993 och idag har han en magisterexamen i matematik. Han har en lärarutbildning och hans 

ämnen är matematik och teknik. Det är mycket viktigt att kunna svenska anser Hamid och han 

menar att ”sfi fungerar som en bro in i samhället”. Som nyanländ flykting i Sverige ansåg inte 

Hamid att svenskundervisningen var viktig i början.  

 När det gäller hans dåvarande sfi-undervisning, den han läste år 1985, skulle Hamid vilja 

ändra på grupperingen. Beroende på vad man har för utbildnings- och invandringsbakgrund 

när man anländer till Sverige tycker han det måste finnas undervisningsalternativ. Det bör 

finnas svenska för flyktingar, svenska för invandrare samt svenska för blivande 

högskolestudenter. Det måste också finnas en förståelse för att sfi inte är allt för flyktingar. 

”Man har annat i huvudet och man mår inte bra och i och med detta kan man inte koncentrera 

sig på undervisningen.” Hamid menar att man måste ta hänsyn till att flyktingarna inte är så 

motiverade att lära sig svenska, i och med deras sociala situation. Det måste även finnas bättre 

pedagoger som har bättre planering och bättre kunskap om andra kulturer. Hamid tycker att 
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det ska finnas mer disciplin och med detta menar han att sfi-undervisningen bör tas på större 

allvar. 

 

4.1.4 Elevintervju 4 

Caroline anlände till Sverige år 2004 då hon var 45 år gammal. Hon hade studerat på 

teknologiska högskolan i hemlandet och specialiserat sig inom elektronik. Förutom 

modersmålen armeniska och arabiska behärskar Caroline engelska. För att lära sig svenska 

började hon läsa sfi och hon var mycket motiverad att lära sig det nya språket. Hon tycker att 

det var mycket roligt att vara närvarande på svenskundervisningen eftersom hon fick träffa 

andra människor och känna gemenskap med andra. Det är även ett bra sätt att utvecklas som 

person, tycker hon. Rent konkret innehöll undervisningen läsning, läsförståelse, 

grammatikinlärning, grupparbete och diskussioner. Det som har varit särskilt bra med 

undervisningen är grupparbete och läsförståelse men däremot har de inte haft några 

studiebesök vilket hon verkligen tycker är synd. ”Det vore bra att se hur samhället fungerar”, 

anser Caroline. 

 Caroline läste sfi under dagtid och hon tycker att lokalerna där svenskundervisningen 

pågick var bra. Hon har kommit i kontakt med två lärare. Det har varit cirka tjugo deltagare i 

grupperna och majoriteten har varit medelålders kvinnor. Deltagare som har arabiska som 

modersmål har varit dominerande. ”Vi som har arabiska som modersmål försökte att inte sitta 

bredvid varandra”, säger hon vidare. Caroline anser att hon har fått lära sig det hon tycker är 

viktigt som till exempel grammatik, men hon tycker inte att det var tillräckligt och 

undervisningen var inte seriös nog. Litteraturen var delvis bra och allmänt hade litteraturen 

rätt nivå för att vuxna ska kunna ta till sig den nya informationen, anser Caroline. Det 

bemötandet hon fick av lärarna var mycket bra och de visade både förståelse och respekt. De 

nya svenskkunskaperna fungerar till viss del i samhället men är inte tillräckliga. Caroline 

anser att hennes utbildningsbakgrund och språken hon behärskar har påverkat inlärningen av 

det svenska språket. Hon menar att hon lär sig svenska snabbare när hon jämför språken med 

varandra och i och med detta har hon lättare att förstå likheterna och olikheterna med språken.  

 Dock har sfi-undervisningen hjälpt henne med basen i det svenska språket: ”jag kan läsa 

tidningarna och förstå det mesta av innehållet”, meddelar hon. Generellt tycker Caroline att 

sfi-undervisningen har varit bra. Orsaken till att hon behärskar språket idag är delvis sfi-

undervisningen men den avgörande orsaken är hennes egen motivation att lära sig. Caroline 

påpekar att hon inte umgås med svenskar och att området hon bor i är segregerat. ”Det bor 

nästan bara invandrare där och miljön gör att man inte pratar svenska, vilket är synd”, anser 
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Caroline. Sfi-undervisningen är mycket viktig enligt Caroline för där lär man sig prata 

svenska och i och med detta får man en möjlighet att komma in i samhället och möjlighet att 

få ett arbete. På frågan om Caroline vill ändra på något när det gäller hennes dåvarande sfi-

undervisning, den hon läste år 2004, svarar hon: ”mer tid med sfi och mer välplanerade 

studiebesök som lär mig mer om det svenska samhället”. Caroline skulle även vilja ändra på 

grupperingen till sfi-undervisningen och med detta menar hon att elever som är motiverade, 

har högre utbildning och vill in i samhället snabbt bör få gå i en egen grupp och i och med 

detta tas undervisningen mer på allvar.    

 

4.1.5 Elevintervju 5 

Laura anlände till Sverige år 2004 då hon var 27 år gammal. Hon hade en 

grundskoleutbildning från hemlandet och förutom modersmålet portugisiska behärskar hon 

spanska och hon talar även lite engelska och italienska. Förutom att läsa sfi lär hon sig 

svenska genom att lyssna på radio och tv: ”jag lyssnar mycket på svensk musik”. Laura var 

mycket motiverad att lära sig det nya språket men att vara närvarande på 

svenskundervisningen tycker hon kändes både roligt och tråkigt vissa gånger. Naturligtvis var 

det alltid roligt att träffa de andra deltagarna men det blev extra roligt när man hade de lärare 

som var bra. De dagar som var tråkiga var då man hade de lärare som hade en undervisning 

som kändes både onödig och inte hade någon verklighetsanknytning. Rent konkret innehöll 

undervisningen läsning, läsförståelse, grammatikinlärning, uttalsövningar, grupparbete och 

diskussioner. Det som har varit särskilt bra med undervisningen var då lärarna hade 

uttalsövningar och att de var på utflykt en gång. Laura läste sfi under dagtid och hon tycker att 

lokalerna där svenskundervisningen pågick var bra. Totalt har hon kommit i kontakt med fem 

olika lärare. Det har varit cirka femton deltagare i grupperna och majoriteten i grupperna har 

varit kvinnor. Det har varit en blandning när det gäller ålder, och deltagare som har arabiska 

som modersmål har varit dominerande, men det fanns även deltagare som kom från Thailand, 

Somalia och Latinamerika.  

 Laura tycker att hon har fått lära sig det som är väsentligt. Litteraturen kan dock vara 

bättre, anser hon och med detta menar Laura att den bör ha rätt nivå för vuxenutbildning: ”den 

var lite barnslig och det kan bli väldigt tråkigt ibland”. Generellt har lärarna varit trevliga och 

visat henne respekt. Laura tycker inte att hennes nya svenskkunskaper från sfi är i sig 

tillräckliga för att språket ska fungera i praktiken ute i samhället. Medan man läser sfi måste 

man utnyttja andra medel för att lära sig svenska. Hon menar att det är för lite ordkunskap och 

för lite verklighetsbaserad undervisning. På frågan om hennes utbildningsbakgrund och 
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språken hon behärskar har påverkat inlärningen av det svenska språket svarar Laura: ”ja, om 

man har utbildning från hemlandet blir det inte lika svårt att hänga med i undervisningen, till 

exempel inom grammatikinlärningen”. Genom sfi-undervisningen har Laura fått mer 

grammatikkunskap men hon påpekar att hon inte har fått någon kunskap om samhället vilket 

hon tycker är synd.  

 Laura tycker att det bör ske förbättringar inom sfi-undervisningen eftersom hon inte tycker 

att den är anpassad för vuxna. Man måste anpassa undervisningen genom att diskutera ämnen 

som är lämpade för vuxna. Orsaken till att Laura behärskar det språk hon kan idag är att hon 

pratar svenska hemma eftersom hon är gift med en svensk man. ”Det beror inte bara på 

undervisningen för med den korta perioden kommer man ingenstans.” Laura anser att 

svenskundervisningen är mycket viktig. ”Utan språket känner man sig inte som en hel 

människa”, påpekar hon. På frågan om Laura vill ändra på något när det gäller hennes 

dåvarande sfi-undervisning, den hon läste år 2004, svarar hon: ”det barnsliga språket måste 

bort och mer verklighetsbaserad undervisning”. Laura påpekar också att man bör satsa på dem 

som är motiverade att lära sig det nya språket.  

 

4.1.6 Elevintervju 6 

David anlände till Sverige år 2006 då han var 27 år gammal. Han hade en ingenjörsutbildning 

från hemlandet och förutom modersmålet arabiska talar David även engelska. För att lära sig 

svenska började David läsa sfi. Han påpekar att han inte har någon kontakt med svenskar och 

av den orsaken har han svårigheter att träna på språket. Han försöker lära sig svenska genom 

att titta på tv och läsa den svenska texten när han tittar på utländska filmer. David är 

motiverad att lära sig svenska men han har delade känslor angående svenskundervisningen. 

Ibland är det roligt och ibland känner han sig tvungen att vara närvarande. Detta anser han 

beror på att svenskundervisningen oftast inte har någon verklighetsanknytning. David tycker 

att det är bra när undervisningen innehåller övningar med hörförståelse men det har man 

alldeles för lite av i undervisningen, tycker han. Det är även bra när läraren pratar så mycket 

som möjligt eftersom man då hör målspråket vilket man inte får höra så ofta. David tycker att 

det är mycket svårt när han får i uppgift att arbeta i par eller när han får arbeta med olika 

gruppövningar. ”De flesta elever kommer från samma land som mig och jag skäms när jag 

måste prata svenska med dem.”  

 David läste sfi under dagtid och han tycker att lokalerna där svenskundervisningen sker har 

bra atmosfär. Han har kommit i kontakt med sammanlagt fyra lärare. Det är cirka femton till 

tjugo deltagare i gruppen och hittills har det varit fler medelålders kvinnor än män i grupperna 
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han har haft. Deltagare som har arabiska som modersmål har varit dominerande, men det 

finns även deltagare som kommer från Polen, Somalia, forna Sovjetunionen, Asien och 

Latinamerika. David anser inte att han får lära sig det han tycker är viktigt. Litteraturen kan 

vara bättre och med detta menar David att den bör vara mer verklighetsbaserad. Den bör även 

ha rätt nivå för vuxenutbildning: ”litteraturen är mycket barnslig ibland”. När det gäller frågan 

om hur David har blivit bemött av lärarna tycker han att två av de fyra lärarna har bemött 

honom med respekt och visat honom förståelse.  

 David tycker inte att hans svenskkunskaper från sfi är i sig tillräckliga för att språket ska 

fungera i praktiken ute i samhället. Medan man läser sfi måste man utnyttja andra medel för 

att lära sig svenska, tycker han. Innehållet i sfi-undervisningen måste bli mer anpassat till det 

yrke man har och i och med detta kommer man att få ett språk som är mer anpassat i 

samhället när man får ett arbete. Det behövs mer variation i undervisningen, anser David. Han 

tycker att hans utbildningsbakgrund och språken han behärskar har påverkat inlärningen av 

det svenska språket. David menar att han lär sig svenska snabbare när han jämför det svenska 

språket med både arabiska och engelska och i och med detta får han bättre förståelse för det 

nya språket. Sfi-undervisningen har gett honom en bra bas i det svenska språket men David 

anser inte att sfi har hjälpt honom att komma in i det svenska samhället. Orsaken till att David 

behärskar det språk han kan idag efter endast ett år är delvis sfi-undervisningen men den 

avgörande orsaken är hans egen motivation att lära sig. Sfi-undervisningen är mycket viktig 

tycker David och han anser att språket är nyckeln till arbete. ”Om man har bestämt sig att leva 

här blir man mer motiverad att lära sig språket.” Om David fick ändra på något när det gäller 

den nuvarande sfi-undervisningen, den han läste år 2006, skulle han vilja ändra på 

grupperingen. Det bör finnas grupper för dem som kommer till Sverige med högre utbildning 

från hemlandet och inom undervisningen bör man ha tema teknik och medicin. David menar 

att detta skulle underlätta när man söker ett arbete. Han skulle även vilja ha mer tid både med 

sfi och med hörövningar i undervisningen. David anser att det är viktigt att höra målspråket 

och i och med detta blir man påmind om att man verkligen befinner i Sverige vilket man inte 

gör när man inte umgås med svenskar.        
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4.2 Vad lärarna anser om sfi-undervisningens utformning  

I det följande kapitlet redogör jag för resultaten av mina lärarintervjuer. 

 

4.2.1 Lärarintervju 1 

Lotta anser att man hade gott om tid med dåvarande sfi-undervisningen, den undervisning hon 

hade under åren 1977-1984, och man hade otroligt trevligt tillsammans. Det var fin stämning i 

kurserna, ”det var som att gå på fest varje gång jag gick till jobbet”. Hon påpekar att hon 

fortfarande umgås med dåvarande elever. Lotta minns särskilt att de inte hade någon 

kopieringsapparat och inga stenciler. Det var gemytligt och det fanns en generositet i 

lärarlaget. ”Nu är det stress på ett helt annat sätt.” Det fanns ingen kursplan att gå efter och 

ingen utbildning gällande ämnet. Man gjorde ingen skillnad mellan undervisningen i svenska 

för invandrare (Sfi) och vanlig svenskundervisning. Lotta undervisade på Tjänstemännens 

bildningsverksamhet (TBV) som sköttes av studieförbunden. Lokalerna där undervisningen 

pågick var bra och Lotta minns att det fanns ”massor av elever” på den tiden. Kurserna pågick 

under förmiddagarna. Dessutom fanns även kvällskurser två kvällar i veckan. Grupperna var 

ganska homogena om man tänker på studiebakgrund. Många flyktingar från öst, även 

iranierna som anlände till Sverige, hade bra utbildning på den tiden och de flesta var 

akademiker. I och med att ABB fanns i staden anlände även många på grund av 

anhörighetsinvandring och även bland denna grupp var utbildningsnivån hög, ”det fanns inga 

analfabeter”, påpekar Lotta.  

 Lotta anser att det är fortfarande samma litteratur som man använder idag och den är lite 

intetsägande. Det är nonsenstexter som inte har förändrats eller utvecklats genom åren vilket 

är ”bedrövligt” enligt Lotta. Litteraturen hade inte rätt nivå för vuxenundervisning. ”Det finns 

mycket att önska där och som lärare får man ta in annat med samma stuk.” Lotta tycker att 

eleverna uppskattade henne och bemötandet hon fick från elevernas sida var trevligt och artigt 

och detta har inte förändrats. Språket var ett medel ut i samhället och målet med sfi var att 

deltagarna skulle ut i arbete: ”de fick själva hitta arbete och så vidare, samhället såg 

annorlunda ut då”. Det fanns ingen forskning om ämnet Svenska som andraspråk då och det 

krävdes ingen formell utbildning för att arbeta som sfi-lärare. Däremot fick man utbildning 

genom Skolöverstyrelsen vilket var bra, anser Lotta. Man fick även fortbildning och det var 

mycket som var bra, men kunskapen man fick var inte heltäckande eftersom allt var så nytt. 

Lotta anser att hennes kunskaper inte räckte till för just denna undervisning och hon fick 

skaffa ny kunskap gällande ämnet på egen hand.  
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 Lotta berättar att hon pratar franska och i och med detta försökte hon jämföra franskan med 

svenskan och vice versa samt att hon började läsa turkiska på egen hand. Lotta har ingen 

behörighet i ämnet Svenska som andraspråk men hon berättar att hon håller på och läser 

ämnet nu. Lotta anser att det är en ”självklarhet” att ha utbildning när man ska undervisa i 

ämnet Svenska som andraspråk. Hon tycker att man är en mycket bättre lärare när man har 

den utbildningen samt att man får en bättre förståelse för elevernas bakgrund. ”Det beror på 

hur man ser det” beroende på vad man kopplar till bakgrund, menar Lotta. Hon vet vad 

eleverna har för språk, kultur och annat ”självklart, det måste finnas en kommunikation” men 

några andra bakgrundskunskaper är inte viktiga, enligt Lotta. De har ingen betydelse eftersom 

skolan ska vara en frizon och här ska alla få chansen att visa vad de kan. 

 Sfi-undervisningen var mycket viktig då för vuxna invandrare och det var förutsättningarna 

för att komma in i samhället. ”Det var målet eftersom det inte fanns någon kursplan.” 

Motivationen bland deltagarna var mycket hög och hon tycker inte att det går att jämföra med 

idag. ”Det är som att jämföra äpplen och päron, samhället har förändrats och det är längre och 

jobbigare väg till målet idag.” Deltagarnas tidigare skolgång och språket eller språken de 

talade påverkade och var mycket viktigt för deras inlärning. Sfi-undervisningen hade en viktig 

roll och Lotta menar att den var ”otroligt meningsfull och väldigt trevlig”. När det gäller den 

dåvarande sfi-undervisningen var det andra förutsättningar jämfört med nuvarande sfi-

undervisning och Lotta menar att det har hänt mycket på området. Den formella 

undervisningen nu och då är en del av deltagarnas språkundervisning och den räcker inte för 

att lära sig svenska. Det som är viktigt för inlärningen är det sociala livet, t ex om man har 

svenska vänner, menar Lotta och hon påpekar andra faktorer som är viktiga för inlärningen: 

”förut hade man bara två kanaler på tv och nu finns parabol-tv, datorerna idag är på både gott 

och ont”. På frågan om Lotta fick ändra på något när det gäller den dåvarande sfi-

undervisning, den hon undervisade i år 1977-1984, skulle hon vilja ändra på ”lärarnas 

utbildning, det är viktigt att ha kunskap om hur man lär sig ett andra språk framför allt, barnen 

måste ha haft det tufft”.  

 

4.2.2 Lärarintervju 2 

Katarina anser att den nuvarande sfi-undervisningen, den undervisning hon har idag år 2007, 

är ”rolig, givande och intressant”. Rent konkret bygger man undervisningen på 

individualisering. Det som är särskilt bra med denna undervisning är att man tillfredställer 

olika behov. ”Jag hade en grupp där det fanns endast en kvinna i gruppen och eftersom hon 

kände sig väldigt ensam bland alla män flyttade vi över en annan kvinna som hon kände, till 
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den gruppen.” Man kan även ge extra läxor till dem som klarar av det och om man vet att det 

förekommer sociala problem hos vissa deltagare tar man hänsyn till att de inte har gjort sina 

läxor, menar hon. Katarina beskriver undervisningen som mångsidig och man har bland annat 

övningar, sånger och läsförståelse. Hon menar att undervisningen innehåller allt och det krävs 

att man har en översikt samt att man använder material som behövs i undervisningen: ”vi 

skaffar det som behövs”. Lokalerna är bra och undervisningen sker under dagtid.  

 Katarina undervisar ett trettiotal deltagare som är uppdelade i två grupper. Man arbetar 

över gränserna och man delar grupperna med andra lärare. ”Det är inga som slipper mig”, 

säger Katarina. När det gäller åldern på deltagarna är grupperna homogena men det är mer 

män än kvinnor i grupperna och majoriteten av deltagarna är från Irak och Somalia. 

Deltagarna har olika studiebakgrund: ”studieinriktning, förmåga och motivation skiljer sig 

bland deltagarna”. Katarina har inga funktionella analfabeter men det finns de som har stora 

läs- och skrivsvårigheter, men det är en minoritet och enbart två av tjugo deltagare har dessa 

problem. Katarina tycker att det finns tråkig och gammalmodig litteratur men mycket har 

blivit bättre. Hon väljer och bedömer själv den litteratur hon ska använda i sin undervisning 

och i och med detta anser hon att litteraturen har rätt nivå för vuxna.  

 Det bemötande hon får av deltagarna är bra och hon känner sig uppskattad. Det 

förekommer att nya deltagare är kritiska mot undervisningen eftersom den bygger på den 

kommunikativa metoden som baseras på att det ska finnas ett samspel och att deltagarna är 

delaktiga i undervisningen. Katarina är medveten om att deltagarna är vana vid en annan 

skolform där det ställs höga krav på läraren. Målet med sfi-undervisningen är ”snabbaste 

vägen till självförsörjning”. Katarina menar att det viktigaste målet är att deltagarna kan 

kommunicera men det är även viktigt att de lär sig uttal, språkets nyanser och idiomatiska 

uttryck: ”jag lägger stor vikt på detta”. Katarina anser att det som krävs av henne för att arbeta 

som sfi-lärare är uthållighet och långsiktig syn på deltagarnas utveckling. ”Man kan inte såga 

folk för att de inte klarar testet, jag måste titta på utvecklingstrenden.” Det krävs även 

kunskap om hur man använder sitt språk socialt, kunskap om andra språk, 

omvärldsbevakning, till exempel om arbetsmarknaden, nyhetsbevakning, till exempel om hur 

läget är i deras länder och även i Sverige samt kunskap om andra kulturer. Det är även viktigt 

med ”mänsklig mognad och stabilitet, det är en fördel om läraren har en mognare ålder, i 

många kulturer får man respekt för att man är äldre”, meddelar Katarina. Hon anser att det är 

viktigt att ha ny kunskap om språk och samhällsutveckling för att kunna luta sig mot fakta: 

”jag måste hålla mig up to date”, säger hon vidare. 
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 Katarina är beteendevetare i botten och hon anser att hennes utbildning är bra att ha 

eftersom man vet varför folk reagerar på ett visst sätt. Hon har även 20 poäng 

Invandrarkunskap, som hon läste under 70-talet och detta motsvarar dagens 30 poäng i ämnet 

Svenska som andraspråk. Man är inte tvungen att skaffa sig ny kunskap gällande ämnet men 

hon tycker att det är mycket viktigt och väldigt bra att man gör det: ”man ser språket från en 

annan synvinkel och man lär sig att jämföra”. Det är mycket viktigt att ha utbildning när man 

ska undervisa i ämnet Svenska som andraspråk, anser hon. Katarina kan inte förstå och anser 

det vara skrämmande om man inte tycker att det är viktigt att man har kunskap om 

deltagarnas bakgrund. ”Om man inte vet något om deras kulturella bakgrund, är det lätt att 

man kategoriserar och generaliserar och detta går emot värdegrunden.”  

 Sfi-undervisningen är mycket viktig nu för vuxna invandrare, tycker Katarina. Om man 

inte lär sig svenska idag får man sällan ett arbete, menar Katarina. Hon anser att situationen är 

annorlunda idag, om man tittar tillbaka historiskt. När italienarna kom till Sverige fanns inte 

Sfi-undervisningen och arbetsmarknaden krävde inte heller att vuxna invandrare behärskade 

det svenska språket. Vuxna invandrare kunde etablera sig och behålla sin egen kultur och 

redan efter första generationen räknades de som svenskar. Deltagarnas tidigare skolgång och 

språket eller språken de behärskar påverkar deras inlärning i svenska menar Katarina: 

”absolut, om man har en tidigare skolbakgrund är det lättare att man förstår språkstrukturen 

men om man aldrig har reflekterat över sitt eget språk blir det svårare med 

andraspråksinlärningen och detta syns väldigt tydligt på utvecklingen”.  

 Katarina tycker att sfi spelar en viktig roll för henne som lärare därför att hon får arbeta 

med språk och människor. ”Om någon förstår det jag undervisar om och om de frågar en 

relevant fråga blir jag tillfredställd att jag gör något viktigt.” Orsaken till att deltagarna lär sig 

svenska är deras bakgrund, motivation och hårt arbete. ”Det räcker inte att bara vara 

närvarande i skolan, det kan räcka för B-testet i sfi men inte för C-testet, där krävs eget 

ansvar”, anser hon. Den formella undervisningen räcker inte men den är en del av en helhet.  

Katarina menar att olika faktorer påverkar otroligt mycket medan eleverna lär sig svenska 

som andraspråk samt faktumet att eleverna har kort tid på sig att lära sig språket. Katarina 

anser att åtgärder ska in tidigare och att det behövs behovsanalyser för att deltagarna ska klara 

kunskapsnivån A, B, C och D inom sfi: ”fastän vissa elever ska ut i arbetslivet och har klarat 

av B och C nivå i sfi, har de ingen grund i svenska”. 
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5 Analys och diskussion av resultat 

5.1 Sfi-undervisningens organisatoriska historia och dess förändring 

Lundh & Ohlsson (1999:105) skriver att det redan under 1950-talet ordnades 

språkundervisning i Sverige för flyktingar. Språkfrågan blev allt viktigare under mitten av 

1960-talet eftersom en allt större grupp av invandrare hade språksvårigheter. 

Fackföreningarna och Arbetsmarknadsutredningen ville skapa gynnsammare förutsättningar 

för invandrare att anpassa sig till det nya samhället. De rekommenderade år 1965 att kurser i 

svenska skulle införas. När Alex anlände till Sverige år 1975 fick han svenskundervisning 

genom Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) som ordnades av studieförbunden. Alex fick ta 

del av det beslut som regeringen hade fattat år 1965 om att avgiftsfria kurser i svenska för 

invandrare skulle införas samt att dessa kurser skulle skötas av studieförbunden (Lundh & 

Ohlsson 1999:105).  

 Det skedde förändringar för sfi-undervisningens organisation år 1976 och det mesta av 

utbildningen förflyttades till arbetsmarknadsutbildningen (AMU-Centren). Trots dessa 

förändringar fick Sara som anlände till Sverige år 1979 först börja sin svenskundervisning på 

Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV) som sköttes av studieförbunden (Lindberg 

1996:258). Dock uppger Sara att hon efter sin period på TBV fick fortsätta med sfi-

undervisningen på AMU-Centren. Detta visar att det mesta av sfi-undervisningens 

organisation hade förändrats såsom Lindberg (1996:258) poängterar.  

 När Hamid anlände till Sverige år 1985 fick han vänta fem månader innan han började med 

sfi-undervisning. Lindberg (1996:258) skriver att år 1986 genomfördes en ny förändring för 

sfi och detta innebar att undervisningen delades i grund-sfi och påbyggnads-sfi samt att 

Skolöverstyrelsen hade ansvaret för sfi-undervisningen. Dock bekräftar Hamid att det fanns 

olika nivåer och att han läste både grund- och påbyggnads-sfi så tidigt som år 1985.   

 Caroline och Laura anlände till Sverige år 2004 och började läsa sfi. När David anlände till 

Sverige år 2006, började även han läsa sfi. Caroline, Laura och David fick ta del av den 

kursplan för sfi-undervisningen som hade tagits fram på uppdrag av Skolverket. Denna 

kursplan började gälla år 1994 i och med att Skolöverstyrelsens ansvar för sfi flyttades till 

Skolverket (Lindberg 1996:258).  

 Lundh & Ohlsson (1999:105) samt Lindberg (1996:258) framhåller att sfi-undervisningens 

organisation har gått igenom många förändringar genom åren. Jag kan konstatera att eleverna 

som har läst sfi i olika tidsperioder har tagit del av de organisatoriska förändringarna såsom 

författarna framhåller. Jag tycker att jag ser kraftiga organisatoriska förbättringar för sfi-
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undervisningen i och med att man har kommit ifrån en försöksverksamhet utan planerade 

riktlinjer eller läroplan (Lindberg 1996:258). Sfi-undervisningens organisation har förändrats 

till en mer strukturerad verksamhet med både riktlinjer samt läroplan. Skolverket har sedan år 

1994 ansvaret för den nya undervisningen som vilar på de grundläggande värden som framgår 

av 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Lärarboken 2006:41). Det är 

demokratiska värden och man nämner de fem grundläggande värden som är ”människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lärarboken 2006:42). Vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle och jag anser att det är av stor vikt vi människor påverkar samhällets 

normer och struktur. Genom denna sista organisatoriska förändring har vi påverkat samhället 

med positiva förändringar och inkluderat sfi-undervisningen i de demokratiska värderingarna. 

 

5.2 Elevernas uppfattning om sfi-undervisningens arbetssätt, innehåll och den 

pedagogiska utvecklingen  

Alex anlände till Sverige år 1975, följaktligen 10 år efter det att sfi-undervisningen hade 

startats. Lindberg (1996:260) skriver att ett aktivt utvecklingsarbete följde under 1970-talets 

början och experimenterandet med sfi-undervisningen gav upphov till dagens läromedel. 

Från år 1971 till 1991 hade Skolöverstyrelsen utarbetat läroplaner som karaktäriserade den 

kommunikativa språkundervisningen (Lindberg 1996:267). Dessa introducerades för 1986 

års läroplan (Lindberg 1996:269). Alex fick ta del av det utvecklingsarbete som Lindberg 

(1996:260) poängterar och han bekräftar att undervisningen var mångsidig. I och med att 

Alex gjorde studiebesök samt fick allmän information om det svenska samhället från olika 

föreläsare fick han ta del av den verklighetsbaserade undervisningen man verkställde år 1986. 

Han bekräftar även att litteraturen var bra och att den hade rätt nivå för vuxenutbildning.    

 Även Sara som anlände till Sverige år 1979, således 14 år efter det att sfi-undervisningen 

hade startats fick ta del av det utvecklingsarbete som Lindberg framhåller. Liksom Alex 

bekräftar även hon att undervisningen var mångsidig och att den var verklighetsbaserad och 

att litteraturen var ”ok”. Jag kan konstatera att både Alex och Saras undervisning innehöll de 

kriterier som 1986 års läroplan rekommenderade, följaktligen, långt innan dessa trädde i kraft.  

 Hamid anlände till Sverige år 1986, 21 år efter det att sfi-undervisningen hade startats. 

Även han bekräftar att undervisningen var mångsidig. Dock påtalar han att det borde ha 

funnits mer variation när det gäller litteraturen. Hamid säger att han hade boken Mål 1 och 2 

och han tycker att den var lätt. Med tanke på att det fanns olika kunskapsnivåer i klassen 

tycker han att man inte skulle ha begränsat sig med en bok, vilket man gjorde. Hamid säger att 



 30

han inte hade en verklighetsbaserad undervisning. Jag konstaterar att fastän Hamid började 

sfi-undervisningen samma år som 1986 års läroplan verkställdes, hade den ännu inte hunnit 

tränga in i undervisningen. Emellertid skriver Lindberg (1996:269) att man hade påbörjat ett 

stort arbete med att förankra det nya kommunikativa arbetssättet. I detta fall kan jag även 

konstatera att litteraturen var begränsad samt att det fanns en allmän försämring när det gäller 

val av litteratur för sfi-undervisningen.  

 Både Caroline och Laura anlände till Sverige år 2004, således 39 år efter det att sfi-

undervisningen startades. De bekräftar att undervisningen var mångsidig, däremot bekräftar 

Caroline att det inte förekom några studiebesök, vilket hon verkligen tycker är synd. Även 

Laura säger att ibland hade hon dagar som var tråkiga och det var de dagar då hon 

undervisades av lärare som inte hade en verklighetsbaserad undervisning. Jag kan konstatera 

att båda eleverna är överens om att litteraturen var delvis bra, däremot är de oense om 

litteraturens nivå för vuxenutbildning.  

 David kom till Sverige år 2006, 41 år efter det att sfi-undervisningen hade startats. 

Han bekräftar att han inte hade en mångsidig undervisning och han säger att det behövs mer 

variation i undervisningen. David är inte nöjd med litteraturen och säger att den inte har rätt 

nivå för vuxenutbildningen. Han säger även att svenskundervisningen oftast inte hade någon 

verklighetsanknytning.  

 Lindberg (1996:268) anser att den nya kursplanen för sfi saknar ”en väl definierad 

språksyn och en teoretisk förankring i en relevant modell för språkbehärskning som hade 

kunnat bidra till en tydligare profilering av sfi”. De tre sistnämnda eleverna började sin sfi-

undervisning under Skolverkets ledning då den nya kursplanen för ämnet Svenska som 

andraspråk hade utarbetats. Då Hamid, Caroline, Laura och David påtalar litteraturens samt 

undervisningens brister är jag i detta exempel överens med Lindberg (1996:268) att om den 

nya kursplanen hade haft en tydligare profil när det gäller sfi, kunde den tjänstgöra till att 

vägleda när det gäller planering, verkställande och granskning av undervisningen. 

 Lindberg (1996:260) skriver att inom den pedagogiska diskussionen som följde under 

1970-talets början började Skolöverstyrelsen bli kritisk mot den mekaniska inlärningen och 

man eftersökte en undervisning som var mer insiktsbetonad. Man ville även kunna använda 

modersmålet till hjälp där det var rimligt för att förklara grammatik och ord. Den kognitiva 

inlärningssynen började dominera. Jag har kommit fram till att den kognitiva inlärningssynen 

inte dominerade i Alex och Saras undervisning när det gäller att använda modersmålet till 

hjälp i undervisningen. Jag konstaterar att lärarna i deras exempel fortfarande höll sig till den 

enspråkiga metoden som Skolöverstyrelsen förespråkade runt slutet av 1960-talet och början 
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av 1970-talet (Lindberg 1996:260). Både Alex och Sara bekräftar att de inte fick prata eller 

använda sitt modersmål under lektionstid eftersom målspråket ansågs vara viktigast. Både 

Lindberg (1996:264-266) och Tingbjörn (1994:25-30) skriver att det är mycket viktigt att 

uppmuntra deltagarna att använda sitt modersmål och sina tidigare erfarenheter för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för undervisningen (Lindberg 1996:264-266, Tingbjörn 

1994:25-30). Alex och Sara bekräftar att när de använde sina modersmål till hjälp i sin 

andraspråksinlärning blev deras förutsättningar för svenskundervisningen gynnsammare vilket 

överensstämmer med vad både Lindberg (1996:264-266) och Tingbjörn (1994:25-30) 

framhåller. Alex bekräftar att språken han behärskar har påverkat inlärningen av det svenska 

språket till det bättre. Även Sara bekräftar att språken hon behärskar har påverkat hennes 

inlärning av det nya språket till det bättre.   

 Hamid däremot anser att språken han behärskar har påverkat inlärningen av det svenska 

språket både positivt och negativt och detta säger emot det både Lindberg (1996:264-266) och 

Tingbjörn (1994:25-30) framhåller. Han menar att eftersom han är duktig i grammatik på 

modersmålet blev det lättare att lära sig den svenska grammatiken men det har även hindrat 

honom att tala. Hamid menar att istället för att bara tala, tänkte han mycket på att det ska vara 

grammatiskt korrekt och i och med detta vågade han inte tala.  

 Även Caroline, Laura och David anser att språken de behärskar har påverkat inlärningen av 

det svenska språket till det bättre. Dock har jag inga uppgifter på om Hamid, Caroline, Laura 

och David har fått använda sina modersmål till hjälp i sin undervisning. 

 Lindberg (1996:264-266) och Tingbjörn (1994:25-30) skriver att ett arbetssätt som gynnar 

eleven är att undervisa med varierande material som är aktuella i innehåll och språk. 

Dessutom är det viktigt att uppmuntra eleven att använda sitt modersmål och sina tidigare 

erfarenheter för att underlätta undervisningen. Jag är överens med författarna och tror av egen 

erfarenhet att ett kommunikativt arbetssätt gynnar inlärningen av ämnet Svenska som 

andraspråk. Jag kom till Sverige 1976 och jag hade basen i franska och arabiska. Jag kunde 

varken svenska eller engelska och kunde inte göra mig förstådd, vilket var frustrerande. 

Inlärningen och användandet av det svenska språket var till en början mycket svår och tung, 

men jag var medveten om styrkan jag hade i att använda det latinska alfabetet från mina 

franska kunskaper och det underlättade mitt lärande i svenska. Läsning blev min styrka och 

det som underlättade mitt lärande blev att sjunga svenska barnvisor för att öva på ordens uttal. 

De båda språken jag hade med mig har hjälpt mig att utveckla det svenska språket starkare 

genom att jämföra och översätta de tre språken sinsemellan. Mitt modersmål och mina 

erfarenheter har hjälpt mig att utveckla en stark grund i det svenska språket.  
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 Lindberg (1996:261) skriver att man började även ställa högre krav på lärarnas utbildning 

och år 1973 erbjöd många högskolor en 60 poängs fortbildning i ämnet Svenska som 

andraspråk specialiserad för invandrarundervisning. Lindberg (1996:261) poängterar att 

lärarna började få ökad kännedom och kunskap om språkinlärning och språk. I Alex fall kan 

jag konstatera att den ökade kännedomen och kunskapen om språkinlärning och språk inte 

hade börjat än. I och med att Alex bekräftar att läraren började svenskundervisningen med att 

be eleverna läsa högt ur litteraturen kan jag dra slutsatsen att hon inte var medveten om 

elevernas problematik när det gäller uttal. Varken Alex eller Sara uppmuntrades att använda 

sina modersmål till hjälp där det var rimligt, fastän Skolöverstyrelsen uppmanade till en mer 

insiktsbetonad undervisning (Lindberg 1996:260).  

 Alla mina informanter är överens om att det är gynnsamt för andraspråksinlärningen att ta 

modersmålet till hjälp såsom Lindberg (1996:264-266) och Tingbjörn (1994:25-30) 

poängterar. Dock anser Hamid att hans goda kunskaper i modersmålet till viss del också har 

påverkat inlärningen av det svenska språket negativt. Även jag är benägen att hålla med de 

flesta elever samt författarna att modersmålet är otroligt viktigt inom andraspråksinlärningen. 

Lindberg (1996:258) skriver att utvecklingen när det gäller det ämnesteoretiska och 

pedagogiska för just sfi-undervisningen har varit dynamisk genom åren och det har funnits en 

strävan att hitta nya och bättre metoder. Jag håller med Lindberg (1996:258) om att 

utvecklingen har varit dynamisk i och med att man tog avstånd från den enspråkiga metoden 

samt den mekaniska inlärningen. Jag tycker mig se att den teoretiska utvecklingen har gått 

framåt i och med arbetet med att implementera den kommunikativa undervisningen. Dock kan 

jag i dessa exempel konstatera att dessa utvecklingar inte har förverkligats i praktiken till 

fullo.  

 

5.3 Lärarnas uppfattning om sfi-undervisningens arbetssätt, innehåll och den 

pedagogiska utvecklingen  

Lotta bekräftar att hon hade gott om tid med den dåvarande sfi-undervisningen, den hon hade 

på TBV under åren 1977-1984. Hon hade otroligt trevligt tillsammans med eleverna och 

eftersom hon säger att hon fortfarande umgås med de elever hon undervisade kan jag 

konstatera att Lotta byggde sin undervisning på ett ömsesidigt förtroende. Lotta säger att 

lokalerna där undervisningen pågick var bra och att kurserna ägde rum under förmiddagarna. 

Dessutom fanns det även sfi-undervisning två kvällar i veckan.  

 Lindberg (1996:258) skriver att undervisningen i svenska för invandrare med 

samhällsorientering startade i form av studiegrupper och var en försöksverksamhet utan 
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planerade riktlinjer eller läroplan. På grund av detta fick lärarna som började med sfi-

undervisningen testa sig fram. De hade varken formell utbildning eller lämpligt 

undervisningsmaterial. Lotta bekräftar att lärarna inte hade någon kopieringsapparat och inga 

stenciler. Trots detta fanns en gemytlighet och generositet i lärarlaget. Hon bekräftar även att 

litteraturen hade nonsenstexter som inte hade någon substans för vuxenundervisning. Lotta 

påtalar att denna litteratur inte har förändrats eller utvecklats än idag. Även om Lindberg 

(1996:258) skriver att lärarna fick testa sig fram, inte hade någon formell utbildning eller 

lämpligt undervisningsmaterial kan jag konstatera i Lottas exempel att hon tog in annan 

litteratur till hjälp i sin undervisning. Jag anser att Lotta hade insikt och kunskap om elevernas 

behov när det gäller valet av lämpligt undervisningsmaterial.  

 Lotta bekräftar att det inte heller fanns någon kursplan att gå efter och lärarna hade ingen 

utbildning gällande ämnet svenska som andraspråk. Dock var det inofficiella målet med sfi att 

deltagarna skulle ut i arbete och språket var ett medel ut i samhället. Lotta säger att när det 

gäller den dåvarande sfi-undervisningen var det andra förutsättningar jämfört med den 

nuvarande. Den formella undervisningen nu och då är en del av deltagarnas 

språkundervisning och den är inte tillräcklig för eleverna att lära sig det svenska språket. Det 

som är viktigt för inlärningen är det sociala livet, t ex om man har svenska vänner och hon 

påpekar andra faktorer som är viktiga för inlärningen vilket är i linje med vad Lindberg 

(1996:224) betonar. Lindberg menar att många viktiga aspekter när det gäller 

andraspråksinlärning glöms bort och ”att språkinlärning är en långsiktig process som bara till 

viss grad kan påskyndas genom en intensifiering av undervisningen” (1996:224). Det som 

krävs för att kunna leva i det nya samhället är inte bara språket, utan viktiga aspekter som de 

sociala och kulturella kompetenserna måste även räknas in. ”Språk och kultur är intimt 

sammankopplade och språket är i allra högsta grad en kulturyttring” (Lindberg 1996:225). 

Lotta säger att motivationen bland deltagarna var mycket hög och hon tycker inte att det går 

att jämföra med idag. ”Det är som att jämföra äpplen och päron, samhället har förändrats och 

det är längre och jobbigare väg till målet idag.”  

 Lotta säger att det inte fanns någon forskning om ämnet Svenska som andraspråk och det 

krävdes ingen formell utbildning för henne att arbeta som sfi-lärare. Dock bekräftar Lotta att 

hon fick förberedande åtgärder i och med utbildning och fortbildning för denna undervisning 

genom Skolöverstyrelsen, såsom Lindberg (1996:259) påpekar. Lotta säger att både 

utbildningen och fortbildningen var bra, men menar att kunskapen hon fick inte var 

heltäckande för undervisningen. Eftersom allt var så nytt fick hon skaffa ny kunskap gällande 

ämnet på egen hand. I och med att hon pratar franska försökte hon jämföra franskan med 
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svenskan och vice versa samt att hon började läsa turkiska på egen hand. Lotta bekräftar att 

deltagarnas motivation, den dåvarande sfi-undervisningens förutsättningar, elevernas tidigare 

skolgång och att språket eller språken de talade var mycket viktiga för deras inlärning.   

 Lotta tycker att det ska finnas en kommunikation mellan henne och eleverna. Jag anser att 

Lotta var delaktig i det pedagogiska utvecklingsarbetet som Skolöverstyrelsen hade startat 

under 1970-talets början (Lindberg1996:260). Från år 1971 till 1991 hade Skolöverstyrelsen 

utarbetat läroplaner som karaktäriserade den kommunikativa språkundervisningen. Dessa 

läroplaner granskades under Skolöverstyrelsens ansvar (Lindberg 1996:267). Undersökningen 

om den kommunikativa språkundervisningen avslöjar en mycket klar utveckling när det 

handlar om hur man ser på arbetssättet, undervisningens målsättning, språkinlärningen och 

språket. Lindberg (1996:267) är av den åsikten att under perioden som pågick under 

Skolöverstyrelsens ansvar hann man bygga upp en kompetens och ett kontaktnät bland de 

ansvariga för svenskundervisningen för vuxna invandrare. Jag kan konstatera att Lotta hade 

den kompetensen som går i linje med vad Lindberg (1996:267) skriver. Lottas undervisning 

byggde på ”tilltron till inlärarnas egna resurser och förmåga att utifrån det språk de möter 

successivt bygga upp ett regelsystem för sin egen språkanvändning” (Lindberg 1996:260).  

 Lindberg (1996:261) skriver att man började även ställa högre krav på lärarnas utbildning 

och år 1973 erbjöd många högskolor en 60 poängs fortbildning i ämnet Svenska specialiserad 

för invandrarundervisningen. Lindberg (1996:261) poängterar att lärarna började få en ökad 

kännedom och kunskap om språkinlärning och språk. Lotta bekräftar att hon inte har 

behörighet i ämnet Svenska som andraspråk och påpekar att hon läser ämnet nu. Trots att 

Lotta inte har behörighet i ämnet kan jag konstatera att hon besitter goda kunskaper om 

andraspråksinlärning. Lotta tycker att det är mycket viktigt att ha utbildning när man ska 

undervisa i ämnet Svenska som andraspråk. Hon säger att man är en mycket bättre lärare och 

att man får en bättre förståelse för elevernas bakgrund om man har utbildning för denna 

specifika undervisning.  

 Katarina anser att den nuvarande sfi-undervisning hon har år 2007, är ”rolig, givande och 

intressant” och menar att undervisningen bygger på individualisering. Katarina tycker att det 

som är särskilt bra med denna undervisning är att man tillfredställer olika behov. ”Jag hade en 

grupp där det fanns endast en kvinna i gruppen och eftersom hon kände sig väldigt ensam 

bland alla män flyttade vi över en annan kvinna som hon kände, till den gruppen”, säger hon 

vidare. I och med att Katarina tar hänsyn till elevernas individuella förutsättningar kan jag 

konstatera att hon arbetar i enlighet med den undervisning som vilar på de grundläggande 

värden som framgår av 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Lärarboken 
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2006:41). Jag kan konstatera att Katarina tar hänsyn till de fem grundläggande demokratiska 

värden som är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan skall gestalta och förmedla” (Lärarboken, 2006:42). 

 Katarina bekräftar att undervisningen är mångsidig och hon intygar att det finns både 

tråkig och gammalmodig litteratur men säger att mycket har blivit bättre. Hon bekräftar att 

hon väljer och bedömer själv den litteratur hon ska använda i sin undervisning och i och med 

detta anser hon att litteraturen har rätt nivå för vuxna. I och med detta kan jag konstatera att 

liksom Lotta har även Katarina insikt och kunskap om elevernas behov när det gäller valet av 

lämpligt undervisningsmaterial. Lindberg (1996:269) skriver att faktum kvarstår att många 

lärare fortfarande saknar en utbildning som är relevant för sfi-undervisningen och att många 

lärare har varit med om en utbildning som inte innehåller metodiska och didaktiska moment. 

Jag anser att Katarina inte är en av de många lärare som enligt Lindberg (1996:269) saknar 

relevant utbildning för sfi-undervisningen. Jag kan även konstatera att Katarina har kunskap 

om elevernas tidigare skolgång och språket eller språken de behärskar samt kunskap om hur 

detta påverkar deras inlärning i svenska. Katarinas undervisning bygger på individualisering 

och hon bekräftar även att hennes undervisning bygger på den kommunikativa metoden som 

baseras på att det ska finnas ett samspel och att deltagarna är delaktiga i undervisningen. Både 

Lindberg (1996:264-266) och Gunnar Tingbjörn (1994:25-30) skriver att den kommunikativa 

metoden främjar inlärningen av det nya språket. Det som kännetecknar den kommunikativa 

metoden är att man inte isolerar språkträningen och att språkinlärningen sker i kontakt med 

verkligheten. Katarina är medveten om att deltagarna är vana vid en annan skolform där det 

ställs höga krav på läraren. Hon säger att målet med sfi-undervisningen är ”snabbaste vägen 

till självförsörjning”. Katarina menar att det viktigaste målet är att deltagarna kan 

kommunicera men det är även viktigt att de lär sig uttal, språkets nyanser och idiomatiska 

uttryck. Detta går i linje med vad Lindberg (1996:224) betonar om språkets betydelse för 

information och kommunikation.  

 Både Lindberg (1996:264-266) och Tingbjörn (1994:25-30) skriver att man ska integrera 

så många arbetssätt som möjligt för att deltagarna ska våga gå in i dialog och kommunikativ 

språkinlärning. Det är viktigt att deltagarna använder det nya språket och vågar prata. 

En mycket vanlig syn när det gäller sfi-undervisningen är att man ska lära vuxna invandrare 

det svenska språket så snabbt som möjligt för att de ska kunna anpassa sig till det svenska 

samhället och komma ut i arbetslivet. Lindberg (1996:224) menar dock att många viktiga 

aspekter när det gäller andraspråksinlärning glöms bort och ”att språkinlärning är en 
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långsiktig process som bara till viss grad kan påskyndas genom en intensifiering av 

undervisningen” (Lindberg 1996:224). Det som krävs för att kunna leva i det nya samhället är 

inte bara språket, utan viktiga aspekter som de sociala och kulturella kompetenserna måste 

även räknas in. ”Språk och kultur är intimt sammankopplade och språket är i allra högsta grad 

en kulturyttring” (Lindberg 1996:225). Katarina bekräftar att hennes yrke som sfi-lärare 

kräver kunskap om hur man använder sitt språk socialt, kunskap om andra språk, 

omvärldsbevakning, till exempel om arbetsmarknaden, nyhetsbevakning, till exempel om hur 

läget är i deras länder och även i Sverige samt kunskap om andra kulturer. Jag kan konstatera 

att Katarina tar del av de viktiga aspekterna som Lindberg skriver om. I och med att Katarina 

tar del av de viktiga aspekterna som yrket kräver kan jag konstatera att dessa punkter gäller 

inom den svenskundervisning hon förmedlar till sina elever.  

 Katarina är beteendevetare och hon anser att hennes utbildning är bra att ha eftersom hon 

då kan veta varför folk reagerar på ett visst sätt. Hon har även 20 poäng Invandrarkunskap, 

som hon läste under 70-talet och detta motsvarar dagens 30 poäng i ämnet Svenska som 

andraspråk. Katarina säger att hon inte är tvungen att skaffa sig ny kunskap gällande ämnet 

men hon tycker att det är mycket viktigt och väldigt bra att man gör det. ”Om man inte vet 

något om deras kulturella bakgrund, är det lätt att man kategoriserar och generaliserar och 

detta går emot värdegrunden”, anser Katarina. När hon jämför med dåtidens sfi-undervisning 

tycker hon att situationen är annorlunda för invandrarna idag. Svenska språket krävdes inte 

när det gäller dåtidens arbetsmarknad men om man inte lär sig svenska idag får man sällan ett 

arbete. I och med samhällsförändringarna som har skett och elevernas brokiga 

utbildningsbakgrund och olika motivation, tycker Katarina att det krävs åtgärder för sfi-

undervisningen för att deltagarna ska klara de tester som sfi fordrar. Åtgärder ska in tidigare 

och det behövs en behovsanalys för att deltagarna ska klara kunskapsnivån A, B, C och D 

inom sfi, anser Katarina.   

 Jag anser att ett land representeras av dess invånare och inga medborgare i ett land bör ses 

som mottagare av färdiga konstruktioner, utan de bör ses som delaktiga medkonstruktörer i 

samhällsbygget. Inom skolans område, och kanske särskilt inom området för ämnet Svenska 

som andraspråk, betyder detta att politiker måste lyssna på expertisen, det vill säga lärare och 

forskare och inte minst eleverna själva. Eftersom Katarina påtalar att det krävs åtgärder i form 

av behovsanalyser för att deltagarna ska klara kunskapsnivån A, B, C och D, så verkar det 

som om politikerna fortfarande inte har lyssnat på dem som vet bäst. Ett vanligt 

förhållningssätt bland politiker och i skolan är att alla människor är lika, och därför ska alla 

undervisas lika. Enligt ett sådant förhållningssätt tar man föga hänsyn till viktiga metodiska 
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eller pedagogiska rön. Dessutom är ”lika” allt som oftast en synonym för ”den svenska 

normen kan bara erövras av de avvikande människorna om de införlivar sig i densamma”. Om 

man istället ser människor som olika men lika mycket värda, vilket jag anser liksom mig även 

Lotta och Katarina gör, är det lättare att se människors erfarenheter och egenskaper som en 

tillgång i samhället och skolan. Det är även viktigt att komma ihåg att undervisning som ser 

till individen sällan uppvisar fördomar eller okunskap. Rasism och främlingsfientlighet är ju 

trots allt en kollektivisering och karaktärisering av en viss grupp människor som vilar på 

falska grunder. Om man istället låter individerna ge den ”sanna” bilden av sig själva har inte 

längre fördomar samma möjlighet att florera fritt.  

 

5.4 Elevernas förväntningar och behov 

När Alex talar om den erfarenhet han har av sin dåvarande sfi-undervisning, den han hade år 

1975 beskriver han undervisningen som mångsidig, verklighetsbaserad med ett innehåll av 

litteratur som var vuxenanpassad. Han tycker även att lokalerna där undervisningen pågick 

var bra samt att han fick ett mycket bra bemötande av lärarna. Lindberg (1996:264-266) och 

Tingbjörn (1994:25-30) skriver att det är mycket viktigt att uppmuntra deltagarna att använda 

sitt modersmål och sina tidigare erfarenheter för att skapa gynnsammare förutsättningar för 

undervisningen. Beklagligtvis fick inte Alex använda sitt modersmål till hjälp fastän han anser 

att det hade underlättat hans andraspråksinlärning vilket går i linje med vad författarna 

skriver. Alex fick även uppleva att läraren inte hade kunskap om elevernas problematik när 

det gäller uttal. Likväl kan jag konstatera att sfi-undervisningen generellt motsvarade hans 

förväntningar. Alex bekräftar att sfi-undervisningen var allmänt bra och att han fick lära sig 

det han tyckte var viktigt. När det gäller om sfi-undervisningen motsvarade hans behov 

bekräftar Alex att hans ordförråd inte räckte till och att hans nya kunskaper inte fungerade i 

samhället. Han säger att det var för kort period man hade på sig att lära sig det nya språket 

och i och med detta blev det ett hinder i både hans yrkesliv och privatliv. Även Hyltenstam 

(2004:8) påpekar att kraven från själva deltagarna, kurssamordnare och samhället är höga när 

det gäller inlärningen av det svenska språket. Vuxna invandrare ska på endast några månader 

lära sig behärska det svenska språket. Hyltenstam (2004:8) riktar uppmärksamheten på att om 

de vuxna ska kunna nå en god nivå i andraspråket måste lärarna vara medvetna om att 

eleverna behöver olika lång tid på sig att lära sig det nya språket. Jag kan konstatera att sfi-

undervisningen inte motsvarade Alex behov och detta på grund av att han hade alldeles för 

kort period på sig att lära sig det nya svenska språket. Alex fick kombinera arbete med 

kvällsstudier för att få bättre förutsättningar i både yrkesliv och privatliv. 
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 När Sara talar om den erfarenhet hon har haft av sin dåvarande sfi-undervisning, den hon 

hade år 1979 berättar även hon att hon har en erfarenhet av en mångsidig och 

verklighetsbaserad undervisning. Tingbjörn (1994:29) påpekar att när det gäller ämnet 

Svenska som andraspråk måste man hitta metoder för att öka språkinflödet både i och utanför 

undervisningen, man ska kunna använda den formella språkinlärningen, utanför 

skolundervisningen, i kontakt med verkligheten. Jag kan konstatera att Saras sfi-undervisning 

hade många metoder som ökade hennes språkinflöde både i och utanför undervisningen. 

Förutom studieutflykter i undervisningen, fredagslektioner då både hon och övriga elever åt 

frukost hemma hos någon av de övriga eleverna, besök i alla stadens kafeterior fick hon även 

ta del av den svenska midsommaren då läraren bjöd eleverna till sin sommarstuga. Hon 

berättar även att undervisningen innehöll mycket grammatikinlärning, vilket hon anser var 

bra. Sara säger att litteraturen var ”ok” och att lokalerna var mycket fina. Hon bekräftar att 

hon hade engagerade lärare som uppmuntrade henne och gav henne ett fint bemötande vilket 

gav henne en positiv bild av Sverige. Liksom Alex berättar även Sara att hon inte fick 

använda sitt modersmål till hjälp i sin andraspråksinlärning. Dock kan jag konstatera att sfi-

undervisningen motsvarade hennes förväntningar i och med att hon säger att ”allt som hörde 

till det nya språket var viktigt”. Jag kan även konstatera att sfi-undervisningen motsvarade 

hennes behov då Sara bekräftar att sfi-undervisningen påverkade henne mycket positivt samt 

att hon inte vill ”ändra på något, det var rätt tid att komma till Sverige och läsa svenska”.  

Förutom att hon hade bra pedagoger och en bra grupp tycker hon att sfi introducerade henne 

in i det svenska samhället.  

 Likaledes beskriver även Hamid den erfarenhet han har haft av sin dåvarande sfi-

undervisning, den han läste år 1985. Liksom Alex och Sara bekräftar Hamid att lokalerna där 

undervisningen pågick var bra och att den var mångsidig. Dock bekräftar Hamid att 

litteraturen inte var verklighetsbaserad och att den var lätt. Han säger att man begränsade sig 

med en bok vilket inte var bra i och med att det fanns olika kunskapsnivåer i klassen. Hamid 

anser att lärarna visade förståelse och respekt och han tycker att alla utom en var bra 

pedagoger. I och med att Hamid var flykting bekräftar han att hans motivation inte var som 

den borde fastän han visste hur viktigt detta var för hans andraspråksinlärning. Hamid säger 

att han tänkte på annat och han kunde inte koncentrera sig på svenskundervisningen till en 

början. Dock bekräftar han att sfi-undervisningen motsvarade hans förväntningar i och med 

att han fick lära sig det han ville, både när det gäller uttal, att skriva och grammatikinlärning. 

Jag kan konstatera att beroende på vad han själv förväntade sig av undervisningen motsvarade 

sfi hans förväntningar till en början. Beroende på grupperingen som Hamid skulle vilja ändra 
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på när det gäller hans dåvarande sfi-undervisning kan jag konstatera att sfi inte motsvarade 

hans behov. Hamid säger att man måste ta hänsyn till att flyktingar inte är så motiverade att 

lära sig svenska till en början i och med deras sociala situation. Viberg (2004:15) skriver om 

den sociala situationen, undervisningen och språkanvändningsmönstret. De olika faktorerna är 

relaterade till varandra och dessa påverkar både barn och vuxna invandrare. Eftersom 

invandrarna får lära sig det nya majoritetsspråket som talas i det nya landet får deras sociala 

situation en väsentlig betydelse för deras andraspråksinlärning. Hamid tycker även att det 

måste finnas bättre pedagoger som har bättre planering samt bättre kunskap om andra 

kulturer.  

 Caroline talar om den erfarenhet hon har haft av sin dåvarande sfi-undervisning, den hon 

fick år 2004. Även hon bekräftar att lokalerna där hon hade sin sfi-undervisning var bra och 

att undervisningen var mångsidig samt att hon fick ett bra bemötande av lärarna. Caroline 

säger att litteraturen var delvis bra och att den generellt hade rätt nivå för vuxenundervisning. 

Fastän hon påtalar att det hade kunnat vara mer grammatikinlärning i undervisningen samt att 

hon anmärker att undervisningen inte var seriös nog kan jag konstatera att sfi motsvarade 

hennes förväntningar. Den hjälpte henne med basen i det svenska språket och hon bekräftar 

även att hon tycker att sfi-undervisningen var generellt bra. Dock kan jag konstatera att sfi-

undervisningen inte har motsvarat hennes behov. Caroline anser att det är viktigt med mer 

välplanerade studiebesök som lär henne mer om det svenska samhället. I och med att Caroline 

bor i ett segregerat område och inte har någon möjlighet att tala språket tycker Caroline att 

hon skulle behöva mera tid med sfi-undervisningen och detta går i linje med vad Viberg 

(2004:15) poängterar när det gäller immigranternas sociala situation. Beroende på hur 

invandrarnas sociala situation ser ut kan möjligheterna till att prata det nya språket se 

annorlunda ut. En del invandrare kan få bra kontakt med majoritetsbefolkningen och därtill få 

möjlighet att tala språket medan vissa inte får möjlighet alls, fastän de har bott i det nya landet 

i många år (Viberg 2004:15). 

 När Laura talar om sin erfarenhet, den erfarenhet hon fick av sin dåvarande sfi-

undervisning år 2004 bekräftar även hon att hon hade en mångsidig undervisning samt att 

lokalerna där undervisningen pågick var bra. Generellt bekräftar Laura att lärarna har varit 

trevliga samt att de har visat henne respekt. Laura anmärker på att litteraturen kunde vara 

bättre och att den bör anpassas till vuxenutbildning. Hon tycker även att det kunde vara mer 

ordkunskap samt att undervisningen bör vara mer verklighetsanpassad. Dock kan jag 

konstatera att sfi-undervisningen har motsvarat hennes förväntningar i och med att hon 

bekräftar att hon har fått lära sig det som är väsentligt samt att hon har fått ökade 
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grammatikkunskaper. Eftersom Laura har en utbildning från hemlandet förväntade hon sig 

inte att det skulle bli svårt med undervisningen såsom till exempel grammatikinlärningen. 

Laura bekräftar att orsaken till att hon behärskar det språk hon kan idag är att hon pratar 

svenska hemma eftersom hon är gift med en svensk man. Detta är i linje med vad Tingbjörn 

(1994:29) skriver om att det är inte någon överraskning att erfarenheterna av 

andraspråksinlärning pekar på att inlärningen sker snabbare om man är gift med en infödd. 

Fastän begåvning har en stor roll när man lär sig ett främmande språk är motivationen som 

faktor dominerande när det handlar om andraspråksinlärning (Tingbjörn 1994:30). Personer 

som är gifta med svenskar har en stark motivation att lära sig och göra sig förstådda. Det är ett 

faktum att dessa personer får mer språkinflöde än andra och detta påverkar deras inlärning. 

Jag kan även konstatera att sfi-undervisningen inte har motsvarat hennes behov i och med den 

korta tiden hon har haft på sig att lära sig svenska. Laura bekräftar att ”det beror inte bara på 

undervisningen för med den korta perioden kommer man ingenstans”. Detta går i linje med 

vad Hyltenstam (2004:8) skriver om att vuxna invandrare ska på endast några månader lära 

sig behärska det svenska språket. Hyltenstam (2004:8) påpekar även att fastän deltagarna har 

klarat sluttestet för grund-sfi kommer de att sakna ett språk som kan tillgodose deras framtida 

språkbehov. Detta är inte många medvetna om.  

 När David talar om den erfarenhet han har haft av sin dåvarande sfi-undervisning, den han 

hade år 2006 bekräftar han att han har delade känslor angående svenskundervisningen. Han 

tycker att undervisningen är rolig ibland och ibland känner han sig tvungen att vara 

närvarande. Detta anser han beror på att svenskundervisningen oftast inte har haft någon 

verklighetsanknytning. Han anser inte att sfi har hjälpt honom att komma in i det svenska 

samhället. David säger att det behövs mer variation i undervisningen och han tycker att 

litteraturen bör vara mer verklighetsbaserad. Han tycker även att den bör ha rätt nivå för 

vuxenutbildning. Både Lindberg (1996:264─266) och Tingbjörn (1994:25─30)påpekar att ett 

arbetssätt som hjälper deltagarna är att man undervisar med varierande material som är 

dagsaktuellt i både språk och innehåll. 

 David tycker att två av fyra lärare han har haft har bemött honom med respekt samt visat 

honom förståelse. David anser inte att han har fått lära sig det han tycker är viktigt. Liksom 

alla andra eleverna bekräftar David att lokalerna där sfi-undervisningen pågick hade bra 

atmosfär. Fastän David säger att sfi-undervisningen har gett honom en bra bas i det svenska 

språket anser jag att han är motsägelsefull i detta, eftersom han anmärker på det mesta när det 

gäller hans svenskundervisning. I och med detta kan jag konstatera att sfi-undervisningen inte 

har motsvarat hans förväntningar. Eftersom David skulle vilja ha mer tid med sfi samt att han 
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bekräftar att hans svenskkunskaper från sfi är i sig inte tillräckliga för att språket ska fungera i 

praktiken ute i samhället anser jag att sfi-undervisningen inte motsvarade hans behov. David 

anser att innehållet i sfi-undervisningen måste bli mer anpassat till det yrke man har och i och 

med detta kommer man att få ett språk som är mer anpassat i samhället när man får ett arbete. 

 Det har framkommit att sfi-undervisningen har motsvarat fem av sex elevers förväntningar. 

Det har även framkommit att sfi-undervisningen har motsvarat en av sex elevers behov. 

Orsaken till att behovet inte infriades är att tiden med sfi var för kort vilket fyra av de sex 

eleverna bekräftar. De andra två eleverna anser att grupperingen är en avgörande faktor. I 

motsats mot vad vissa vill göra gällande är det primära målet inte att ge eleverna de 

nödvändiga språkliga medlen för att fortast möjligt komma ut i arbetslivet. Tvärtemot menar 

Lindberg (1996:224) ”att språkinlärning är en långsiktig process som bara till viss grad kan 

påskyndas genom en intensifiering av undervisningen” (Lindberg 1996:224).  

 

5.5 Faktorer som påverkar elevernas andraspråksinlärning 

Det finns olika faktorer som bidrar till en snabbare inlärning och Hyltenstam (2004:8) skriver 

att ett snarlikt modersmål med det svenska språket, en liknande kultur som den svenska och 

en hög utbildning från hemlandet kan bidra till en snabbare inlärning. Det framgår av 

elevintervjuerna att samtliga deltagares höga utbildning från hemlandet har bidragit till en 

snabbare inlärning av det svenska språket. I och med att deltagarna har övriga språkkunskaper 

än modersmålet samt tidigare grammatikkunskap har detta hjälpt dem till en snabbare 

inlärning.  

 Även ålder kan påverka och ett aktivt kontaktnät med infödda svenskar kan påskynda 

inlärningen av det nya språket (Hyltenstam 2004:8). När det gäller kontaktnätet med infödda 

svenskar kan jag konstatera att mina deltagare som läste under åren 1975, 1979 samt 1985 

hade bättre kontaktnät med infödda svenskar och detta påskyndade deras inlärning av det 

svenska språket. Invandringen var inte så utbredd och samhället såg annorlunda ut. Det 

ställdes andra krav på invandrarna och om man inte lärde sig svenska blev man isolerad, 

vilket Sara bekräftar. Detta har påskyndat deras inlärning i motsats till mina senare deltagare 

som inte har haft möjlighet att ha ett kontaktnät med infödda svenskar, beroende på 

samhällsförändringarna som har skett, vilket både Caroline och David uttrycker sitt missnöje 

över.  

 Tingbjörn (1994:29-30) och Åke Viberg (2004:17) skriver om att de individuella 

skillnaderna är avgörande för andraspråksinlärningen såsom åldern, den allmänna 

intelligensen, inlärningsstilen och motivationen. Viberg (2004:15) skriver dessutom om den 
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sociala situationen, undervisningen och språkanvändningsmönstret. De olika faktorerna är 

relaterade till varandra och dessa påverkar både barn och vuxna invandrare. Eftersom 

undervisningen inte har motsvarat samtliga deltagares behov till fullo och även faktumet att 

samtliga inte har haft möjlighet att använda språket i praktiken har dessa faktorer påverkat 

deras inlärning. Även deras sociala situation har en viktig betydelse för inlärningen vilket 

Caroline beskriver i och med att hon bor i ett segregerat område. Alla dessa faktorer är 

relaterade till varandra och de påverkar deltagarnas inlärning av andraspråket. En faktor som 

även har visat sig påverka Carolines och Davids inlärning i det svenska språket är deras 

etniska tillhörighet vilket Viberg (2004:15) skriver om. Eftersom deltagarna tillhör en stor 

minoritetsgrupp och har arabiska som modersmål känns inte behovet att tala svenska 

angeläget. Dessutom säger David att han skäms när han blir tvungen att tala svenska med sina 

landsmän i undervisningen.  

 När det handlar om språkanvändningsmönstret skriver både Viberg (2004:15) och 

Tingbjörn (1994:28) om interaktionens betydelse för språkets utveckling. Tingbjörn (1994:28) 

skriver om Krashens teori där han anser att språkinflödet, ”inputen” är en väsentlig faktor för 

språkinlärning. Två av de tre sistnämnda deltagarna, Caroline och David har i intervjuerna 

bekräftat att de inte får mycket ”input” eller ”output” både när det gäller i och utanför 

undervisningen. De individuella skillnaderna är avgörande för språkinlärningen men även 

språkinflödet har en central roll (Tingbjörn 1994:28). Läraren måste ha insikt om elevernas 

språkliga situation. Detta för att eleverna ska få en variation med ”input” och ”output”, vilket 

de är i behov av i början av sin andraspråksinlärning.  

 Enligt Tingbjörn (1994:29) är det inte någon överraskning att erfarenheterna av 

andraspråksinlärning pekar på att inlärningen sker snabbare om man är gift med en 

svensktalande. En av deltagarna, Laura meddelar att hon är gift med en svensk man och i och 

med detta bekräftar hon att hennes språkinlärning går snabbare framåt just på grund av att hon 

pratar svenska hemma med sin man.  

 Fastän begåvning har en stor roll när man lär sig ett främmandespråk är motivationen som 

faktor dominerande när det handlar om andraspråksinlärning (Tingbjörn 1994:30). Jag kan 

konstatera att alla elever indikerar att motivation är den avgörande faktorn när det gäller deras 

framgång inom andraspråksinlärningen.  
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6 Avslutning 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka sfi-undervisningens historia och dess 

förändring. Syftet var även att undersöka om sfi-undervisningens utformning har motsvarat 

elevernas förväntningar och behov. Jag skulle även undersöka vilka faktorer som påverkade 

elevernas andraspråksinlärning. Dessutom skulle jag undersöka lärarnas uppfattningar om sfi-

undervisningens utformning. Eftersom min undersökning endast omfattade sex elever och två 

lärare går det naturligtvis inte att generalisera men min undersökning ger ändå en bild av hur 

sfi-undervisningen har sett ut och hur den har förändrats. Den ger även en bild av om sfi-

undervisningen har motsvarat elevernas förväntningar och behov samt vilka faktorer som 

påverkar elevernas andraspråksinlärning. Därtill ger den även en bild av lärarnas 

uppfattningar om sfi-undervisningens utformning. 

 Resultaten visar att sfi-undervisningen har genomgått många förändringar genom åren 

både organisatoriskt och metodiskt. Sfi-undervisningens organisation har förändrats till en 

mer strukturerad verksamhet med både riktlinjer samt läroplan. Jag håller med Lindberg 

(1996:258) om att utvecklingen har varit dynamisk i och med att man tog avstånd från den 

enspråkiga metoden samt den mekaniska inlärningen. Jag tycker mig se att den teoretiska 

utvecklingen har gått framåt i och med arbetet med att implementera den kommunikativa 

undervisningen. Dock kan jag utifrån min undersökning konstatera att dessa utvecklingar inte 

har förverkligats i praktiken till fullo.  

 Resultaten visar även att sfi-undervisningen har motsvarat fem av sex elevers 

förväntningar. Det har även framkommit att sfi-undervisningen har motsvarat en av sex 

elevers behov. Orsaken till att behovet inte infriades är att tiden med sfi var för kort vilket 

fyra av sex elever bekräftar. Framträdande faktorer till att behovet inte infriades är även 

grupperingen av eleverna samt att utbildningen inte är verklighetsbaserad. 

 Resultaten visar likaledes att lärarna anser att inom sfi-undervisningen är det mycket 

viktigt att ha utbildning när man ska undervisa i ämnet Svenska som andraspråk. Resultatet 

indikerar att det behövs förbättrande åtgärder angående sfi-undervisningen, såsom 

behovsanalyser så att deltagarna ska klara kunskapsnivåerna A, B, C och D.  

 Likaså visar resultaten att många olika faktorer som påverkar andraspråksinlärningen är 

relaterade till varandra och dessa påverkar deltagarnas inlärning av det svenska språket samt 

utveckling i målspråket svenska. Bland de olika faktorerna visar resultatet att deltagarnas egen 

motivation är en avgörande faktor för andraspråksinlärningen oavsett utbildningens metod.  
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  Fastän både elever och lärare i min undersökning påtalar många aspekter när det gäller sfi-

undervisningen kan jag trots allt konstatera att åtskilliga förbättringar har skett. När jag jämför 

med mina gamla erfarenheter blir jag enormt glad över förbättringarna för det mångkulturella. 

Jag kan konstatera att lärarna i min undersökning har enorm kunskap och förståelse för sfi-

undervisningens arbetssätt, innehåll och pedagogiska utveckling. De är även medvetna om att 

deras yrkesroll kräver ett livslångt lärande, kunskap om andraspråksinlärning samt kunskaper 

om elevernas bakgrund. När jag kom till Sverige år 1976 som flykting var det väldigt ovanligt 

att ha invandrarbakgrund i den ort jag hamnade i. Dessutom saknades kunskaper om andra 

kulturer hos både lärare och övriga människor i min omgivning. Detta märkte jag genom att 

jag ofta blev illa bemött på grund av att jag hade ett annorlunda utseende, kultur och språk. 

Det var beklagligt att speciellt lärarna inte hade kunskap när det gäller bemötandet av det 

mångkulturella och att de inte heller hade kunskap om andraspråksinlärning. 

Samhällsförändringar har skett eftersom vi nu lever i ett mångkulturellt samhälle. Jag anser att 

lärare som undervisar elever med mycket skilda språkliga och etniska bakgrunder bör ha en 

bred kunskap och generella insikter om kulturella yttringar, på både mikro- och makronivå, så 

att eleverna ifråga inte bara lär sig det svenska språket, utan även kan ta en plats i det svenska 

samhället. Jag anser att det är också av betydande vikt att lärare i ämnet Svenska som 

andraspråk har speciella kunskaper i andraspråksinlärning. Emellertid är det en fördel om man 

har vidare kunskap om olika länder, religioner och kulturer. Detta på grund av att det är lättare 

att förstå elevernas behov om, har kännedom om, och förståelse för deras tidigare 

erfarenheter. Men även om allt detta är viktiga sidor av vår yrkesutövning, är det förmodligen 

än viktigare att vi är öppna för det som är främmande och annorlunda. Som lärare inom ämnet 

Svenska som andraspråk kan vi med hjälp av våra kunskaper bidra på bästa sätt till elevernas 

andraspråksinlärning, och följaktligen även till deras möjligheter till delaktighet och påverkan 

i samhället. 

 Min studie kommer jag att dela med mig till Komvux som är ansvarig för sfi-

undervisningen och här anser jag den vara värdefull för skolans pedagogiska utveckling. För 

framtida forskning tycker jag att det vore intressant att få veta om mina resultat angående 

elevernas bristfälligt tillgodosedda behov har någon relevans i ett större perspektiv. Då anser 

jag att aspekter såsom brist på tid och gruppering skulle kunna utgöra grunden för en sådan 

större undersökning. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Intervjufrågor till sfi elever för åren 1975, 1979 och 1985 

 

1. När kom du till Sverige? 

2. Hur gammal var du? 

3. Vilken utbildning och språk hade du innan du kom till Sverige? 

4. Hur lärde du dig svenska? Var du motiverad att lära dig ett nytt språk? Var det roligt eller 

kände du dig tvungen att vara närvarande på svenskundervisningen; i så fall varför var det 

roligt/tråkig/nödvändigt? Vad minns du av undervisningen rent konkret? Minns du någonting 

särskilt? Hur gick undervisningen till? Fanns det övningar, texter, sånger, studieutflykter? 

Var läste du sfi? Hur var lokalen? Var låg den? Hur många lärare kom du i kontakt med? 

När hade man undervisning? Skedde undervisningen på dagen eller på kvällen? 

Hur stor var gruppen? Hur homogen var den? (Ålder, härkomst, kön) 

5. Fick du lära dig det du tyckte var viktigt? 

6. Hur blev du bemött av lärarna? 

7. Var litteraturen bra? Hade den rätt nivå för vuxenundervisning (bra eller barnslig)? 

8. Fungerade dina nya svenskkunskaper i samhället (var språket gångbart i samhället?) 

9. Tror du att din tidigare skolgång och språket/en du behärskar har påverkat din inlärning i 

svenska? Om ja, på vilket sätt har det påverkat? 

10. Vilken roll hade sfi-undervisningen för dig då? 

11. Hur är din uppfattning nu om din dåvarande svenskundervisning? 

12. Vad anser du har varit orsaken till att du behärskar det svenska språket idag? 

13. Hur viktig var svenska undervisningen för dig som vuxen invandrare? Hur viktigt är det 

att kunna svenska? 

14. Om du fick ändra på något när det gäller din dåvarande sfi-undervisning, vad skulle du 

ändra på? Varför? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till sfi elever för åren 2004 och 2006 

 

1. När kom du till Sverige? 

2. Hur gammal var du? 

3. Vilken utbildning och språk hade du innan du kom till Sverige? 

4. Hur lär du dig svenska? Är du motiverad att lära dig ett nytt språk? Är det roligt eller 

känner du dig tvungen att vara närvarande på svenskundervisningen; i så fall varför är det 

roligt/tråkig/nödvändigt? Hur är din nuvarande undervisning rent konkret? Är någonting 

särskilt som du tycker är bra? Hur går undervisningen till? Finns det övningar, texter, sånger, 

studieutflykter? Hur är lokalen? Hur många lärare kommer du i kontakt med? När har man 

undervisning? Sker undervisningen på dagen eller på kvällen? Hur stor är gruppen? Hur 

homogen (likartad) är den? (Ålder, härkomst, kön) 

5. Får du lära dig det du tycker är viktigt? 

6. Är litteraturen bra? Har den rätt nivå för vuxenundervisning (bra eller barnslig)? 

7. Hur blir du bemött av lärarna? 

8. Fungerar dina nya svenskkunskaper i samhället (är språket gångbart i samhället?) 

9. Tror du att din tidigare skolgång och språket/en du behärskar har påverkat din inlärning i 

svenska? Om ja, på vilket sätt har det påverkat? 

10. Vilken roll har sfi-undervisningen för dig nu? 

11. Hur är din uppfattning om din nuvarande svenskundervisning? 

12. Vad anser du är orsaken till att du behärskar det svenska språket (det du kan) idag? 

13. Hur viktig är svenska undervisningen för dig som vuxen invandrare? Hur viktigt är det att 

kunna svenska? 

14. Om du fick ändra på något när det gäller din nuvarande sfi-undervisning, vad skulle du 

ändra på? Varför? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till lärare nummer 1 i ämnet Svenska som andraspråk 
 

1. Hur var sfi-undervisningen? Var det rolig/tråkig undervisning? Vad var roligt/tråkigt? Hur 

var den rent konkret? Var det något särskilt som var bra med dåtidens undervisning? Fanns 

det övningar, texter, sånger, studieutflykter? Var undervisade du? Hur var lokalen? Var låg 

den? Hur många elever kom du i kontakt med? När hade man undervisning? Skedde 

undervisningen på dagen eller kvällen? Hur stora grupper hade du? Hur homogena var 

grupperna (ålder, härkomst, kön)? Fanns det analfabeter i grupperna? Om ja, Hur undervisade 

man då? 

2. Var litteraturen bra? Om nej, vad var det som inte var bra? Om ja, vad var det som var bra?  

3. Hade den rätt nivå för vuxenundervisning?  

4. Hur blev du bemött av eleverna? Var du uppskattad? 

5. Vad fanns det för mål när det gäller sfi? 

6. Vad krävdes av dig för att jobba som sfi lärare? Vad hade du för utbildning? Räckte dina 

kunskaper för denna undervisning eller var du tvungen att skaffa ny kunskap gällande ämnet? 

7. Har du behörighet i ämnet Sv 2? Anser du att det är viktigt att ha den utbildningen när man 

ska undervisa i ämnet Sv 2? Om nej, varför är det inte viktigt? Om ja, varför är det viktigt? 

8.  Är det viktigt att du har kunskap om dina elevers bakgrund? Om ja, varför vill du veta 

detta? Vad tror du är viktigt att veta? Om nej, varför tror du att det inte har någon betydelse? 

9. Hur viktig var sfi-undervisningen då för vuxna invandrare? (Prata språket och komma in i 

samhället) Hur var elevunderlaget? Fanns det motivation bland deltagarna? Om nej, vilka 

faktorer tror du spelade roll? 

10. Tror du att deltagarnas tidigare skolgång och språk/en påverkade deras inlärning i 

svenska? 

11. Vilken roll hade sfi-undervisningen för dig som lärare då? 

12. Hur är din uppfattning om den dåvarande svenskundervisningen? 

13. Vad anser du är orsaken till att deltagarna lärde sig svenska? Räcker det med en formell 

undervisning? Varför räcker det inte? 

14. Om du fick ändra på något när det gäller den dåvarande sfi-undervisning, vad skulle du 

ändra på? Varför? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till lärare nummer 2 i ämnet Svenska som andraspråk 

 

1. Hur är sfi-undervisningen? Är det rolig/tråkig undervisning? Vad är roligt/tråkigt? Hur är 

den rent konkret? Är det något särskilt som är bra med nutidens undervisning? Finns det 

övningar, texter, sånger, studieutflykter? Hur är lokalen? Hur många elever kommer du i 

kontakt med? När har man undervisning? Sker undervisningen på dagen eller kvällen? Hur 

stora grupper har du? Hur homogena är grupperna (ålder, härkomst, kön)? Finns det 

analfabeter i grupperna? Om ja, Hur undervisar man då? 

2. Är litteraturen bra? Om nej, vad är det som inte är bra? Om ja, vad är det som är bra?  

3. Har den rätt nivå för vuxenundervisning?  

4. Hur blir du bemött av eleverna? Är du uppskattad? 

5. Vad finns det för mål när det gäller sfi? 

6. Vad krävs av dig för att jobba som sfi lärare? Vad har du för utbildning? Räcker dina 

kunskaper för denna undervisning eller är du tvungen att skaffa ny kunskap gällande ämnet? 

7. Har du behörighet i ämnet Sv 2? Anser du att det är viktigt att ha den utbildningen när man 

ska undervisa i ämnet Sv 2? Om nej, varför är det inte viktigt? Om ja, varför är det viktigt? 

8.  Är det viktigt att du har kunskap om dina elevers bakgrund? Om ja, varför vill du veta 

detta? Vad tror du är viktigt att veta? Om nej, varför tror du att det inte har någon betydelse? 

9. Hur viktig är sfi-undervisningen nu för vuxna invandrare? (Prata språket och komma in i 

samhället) Hur är elevunderlaget? Finns det motivation bland deltagarna? Om nej, vilka 

faktorer tror du spelar roll? 

10. Tror du att deltagarnas tidigare skolgång och språk/en påverkar deras inlärning i svenska? 

11. Vilken roll har sfi-undervisningen för dig som lärare nu? 

12. Hur är din uppfattning om den nuvarande svenskundervisningen? 

13. Vad anser du är orsaken till att deltagarna lär sig svenska? Räcker det med en formell 

undervisning? Varför räcker det inte? 

14. Om du fick ändra på något när det gäller den dåvarande sfi-undervisning, vad skulle du 

ändra på? Varför? 

 

 

 

 


