
 
 

 

 

 
 
 

Akademin för utbildning, 
kultur och kommunikation 

 

 

 

”Man slutar väl aldrig lära sig saker, det vore ju förskräckligt” 
- En intervjustudie om sfi lärares upplevelse av det egna lärandet 

 
 

 

Malin Bernström 

& 

Josefine Possnert 

 

 

 

 

 
 

 

Kandidatuppsats i Pedagogik 61-90                Handledare: Mikaela Persson 

15 hp            Examinator: Ulrika Jepson Wigg 

VT 2016  



	   Malin Bernström & Josefine Possnert 
Kandidatuppsats i Pedagogik 61-90 År2016	  

	   2 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

 

”Man slutar väl aldrig lära sig saker, det vore ju förskräckligt” 
- En intervjustudie om sfi lärares upplevelse av det egna lärandet 

År 2016                       Antal sidor: 36 

 

Med syftet att undersöka hur sfi lärare upplever det egna lärandet inom sitt yrke fann vi att 

deltagarna tyckte sig lära varje dag på sin arbetsplats. Lärarna upplevde att de tog till sig ny 

kunskap av olika slag på både ett personligt plan och i sin yrkesroll. Med kvalitativ metod och 

öppna intervjuer som datainsamlingsmetod fick vi ta del av lärarnas upplevelser från deras 

vardag i arbetet. Det empiriska materialet analyserades sedan med hjälp av Säljö´s 

sociokulturella perspektiv på lärande. Det vi kom fram till var att dessa sfi lärare hade bra 

förutsättningar i form av närhet till kollegorna, tillåtande arbetsplatskultur och tid för att 

kunna lära sig ny kunskap och utvecklas. 

Nyckelord: sfi lärare, lärande, Säljö, sociokulturellt perspektiv 
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Inledning/Bakgrund  

Språkutbildning svenska för invandrare (sfi) har funnits sedan år 1965 och har ända sedan sin 

uppkomst formats och förändrats genom åren (skolinspektionen.se). På skolverkets hemsida 

går det att se statistik på antal kursdeltagare som ökat från slutet av 1990-talet fram till 2014 

där antalet kursdeltagare var 124 750 personer i Sveriges alla kommuner. Skolverket skriver 

på sin hemsida att varje kommun har huvudansvar för sin kommuns sfi undervisning. 

Studieplanen ska individanpassas till varje elev för att eleven ska ha möjlighet att kombinera 

språkundervisningen med till exempel validering eller arbetslivsorientering. För att ge varje 

elev goda förutsättningar till att lyckas med språkutbildningen i kombination med andra 

aktiviteter, så har sfi verksamheten samarbete med Arbetsförmedlingen. Målet för sfi 

undervisningen är att eleverna med annat modersmål än svenska och som är från 16 år och 

uppåt, ska få svenska som funktionellt andraspråk. Eleverna ska tillgodogöra sig kunskaper i 

att tala, höra och förstå, läsa och skriva i syfte till att eleverna ska kunna interagera med andra 

invånare och delta i arbets-, vardags- och samhällsliv. Utbildningen innehåller tre studievägar 

och fyra kurser. Det är hur mycket studieerfarenhet eleven har sedan tidigare som avgör 

vilken studieväg hen får ta, har eleven till exempel ingen eller kort studieerfarenhet börjar hen 

i första studievägen första kursen. (skolverket.se) 

 

Idén till denna uppsats började i ett samtal vi hade tillsammans om betydelsen av vårt eget 

lärande på arbetsplatser vi har varit på tidigare. Hur viktigt det har känts att det funnits 

utrymme till utveckling i den egna arbetsrollen för att kunna motiveras i arbetet. En 

närstående till en av oss nämnde vid ett tillfälle att undervisningen i sfi många gånger blir 

granskad, kritiserad och omskrivet i media. Detta gjorde att vi började funderade över hur det 

är att jobba som sfi lärare, känner de utrymme till utveckling och lärande eller upplever de att 

det är så mycket att göra i arbetet så att det inte finns tid till egen individuell utveckling? Vi 

funderade även över hur det är att arbeta med att undervisa människor i svenska som många 

gånger kommer från andra kulturer än sfi lärarna själva, samt att även eleverna sinsemellan 

kan ha olika kulturbakgrunder och erfarenheter. Kan detta påverka vad sfi lärarna lär sig i sin 

yrkesroll? 

 

Ellström (1996) beskriver hur kraven på anställda är höga. De förväntas vara flexibla och 

självgående, samt ha stor kunskap inom många områden. Verksamheterna förutsätter allt mer 

att den anställde hela tiden lär sig någonting nytt och utvecklas. Detta är inte bra bara för 
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verksamheten i sig, som visserligen får anställda med högre kompetens, och som på så vis 

lättare kan möta de utmaningar de ställs inför. Utan även för den enskilde individens 

personliga utveckling, självförtroende och välbefinnande. (Ellström, 1996) 

 

Avsikten med denna uppsats är inte att studera sfi som fenomen utan undersökningens fokus 

är att skaffa kunskaper om sfi lärares upplevelse av sitt eget lärande. Vi är dock inte 

intresserade av planerat lärande i from av kompetensutbildning eller liknande, utan vi har valt 

att undersöka det övriga lärandet som uppstår spontant, oplanerat och dagligen. Detta ska vi 

undersöka genom att använda oss av Säljös (2000) sociokulturella perspektiv på lärande som 

säger att lärande sker för alla människor hela tiden. Det är inte en fråga om vi lär oss utan 

snarare vad vi lär oss. Lärandet är enligt Säljö (2000) socialt, kommunikativt och bundet till 

sitt specifika sammanhang. Det vi lär oss beror av den situation som vi befinner oss i. Vidare 

menar Säljö (2000) att lärandet är en process som sker inom en människa i samspel med 

andra. Vi tar till oss den kunskap som finns runt om oss och kopplar ihop den med den 

kunskap vi själva har och kommer på så vis vidare till en större kunskap än tidigare. Säljö 

(2000) beskriver även hur våra mest grundläggande insikter och färdigheter ofta uppkommer i 

sociala situationer som inte har för avsikt att förmedla kunskap. Ett lärande uppstår ofta 

oreflekterat, oavsiktligt och omedvetet för människan, vilket gör att det inte alltid är 

uppenbart för individen vad för ny kunskap som tillkommit, dock är ett av människans mest 

utmärkande drag är att hon kan ta tillvara på sina erfarenheter för att sedan använda dem i 

andra sammanhang (Säljö, 2000). 

 

Att arbeta som sfi lärare innebär att möta, bemöta och lära ut kunskap till människor från 

olika kulturer med skiftande erfarenheter och kunskaper. Denna arbetsplats med en mångfald 

hos eleverna gör det intressant att undersöka dessa lärares upplevelse av det egna lärandet sett 

ur ett sociokulturellt perspektiv, då teorin fokuserar just på det sociala samspelet mellan 

individer i en specifik kontext. Vi har inte heller funnit någon information om hur sfi lärare 

upplever sitt eget lärande inom sitt yrke vilket gör att vi anser det intressant att undersöka. 

Syfte 

Syftet för denna uppsats är att undersöka hur sfi lärare upplever det egna lärandet inom sitt 

yrke.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som vi funnit inom ramen för vårt 

undersökningsområde. Forskningen som vi valt att belysa speglar vårt syfte eftersom att 

samtliga av dem handlar om lärande på arbetsplatsen, samt att fem av dem har lärare som 

urval.    

Lärande på arbetsplatsen 

Studier visar att interaktionen mellan kollegorna på en arbetsplats är en av de viktigaste 

faktorerna för att främja lärandet hos de anställda (Hoekstra, Korthagen, Brekelmans, 

Beijaard, och Imants, 2009; Hodkinson & Hodkinson, 2005; Schei och Nerbø, 2015). Enligt 

Hodkinson och Hodkinson (2005) sker lärande genom att kollegor samtalar och diskuterar 

med varandra, samt genom att de observerar och visar intresse för vad kollegorna gör och hur 

de utför sina arbetsuppgifter. Deras studie visade även att lärarna kontinuerligt delade med sig 

av idéer och förslag sinsemellan, vilket bidrog till att de utvecklade sitt lärande. Även Schei 

och Nerbø (2015) fann i sin studie att de anställda såg det som lärorikt att utbyta idéer, 

diskutera och samtala med sina kollegor, och att nästan alla som deltog i studien erfor att de 

lärde sig nya saker genom dessa aktiviteter. Vidare kunde Schei och Nerbø (2015)  se att de 

anställda ansåg att de genom att diskutera och samtala med sina kollegor fick en möjlighet att 

se saker ur andra perspektiv, vilket hjälpte dem att utvecklas och lära i sin yrkesroll. Schei och 

Nerbø (2015) menar att dessa ovannämnda läraktiviteter var bland de vanligaste och 

viktigaste tillvägagångssätten för lärarna att lära sig. I och med att interaktionen mellan 

kollegorna på en arbetsplats har en betydande roll gällande lärandet, krävs det att 

medarbetarna har en naturlig tillgång till varandra, samt att arbetsplatskulturen är tillåtande 

och att det finns utrymme för att göra fel (Schei och Nerbø 2015). 

Att ge de anställda i en organisation förutsättningar för engagemang, delaktighet, tid för 

reflektion och diskussion främjar individens lärande, och som följd av det utvecklas 

organisationen (Ellström, 1996). Dock menar Lohman (2006) att detta inte alltid räcker för att 

en organisation ska utvecklas. De anställdas olika personlighetstyper kan väga in och styra 

hur mycket eller lite de väljer att engagera sig i olika aktiviteter. Det krävs från individen att 

med egen vilja delta och engagera sig i till exempel arbetslag eller andra aktiviteter för att öka 

chansen till oplanerat, spontant och betydelsefullt lärande (Lohman, 2006; Hodkinson & 

Hodkinson, 2005; Döös & Wilhelmson, 2005; Ellström, 1996). Detta kan ses i Döös och 
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Wilhelmson´s (2005) studie där det inom en organisation gavs förutsättningar för interaktion 

mellan kollegor som tidigare endast arbetade med sina egna arbetsuppgifter och dess problem. 

Dessa förutsättningar som möjliggjorde erfarenhetsutbyten och diskussioner mellan 

kollegorna gjorde att många engagerade sig och deltog i denna aktivitet vilket medförde att de 

tog till sig ny kunskap. 

Scherp (2002) menar också att det bör skapas förutsättningar och lärmiljöer där olika 

perspektiv och tankegångar möts, för att på så vis främja ett lärande som gynnas av 

människors olika erfarenheter och åsikter. Scherp (2002) beskriver hur lärarna i hans studie 

många gånger använder sig av mellanmänsklig interaktion, och då ofta genom arbetslaget 

som en naturlig arena för lärande. Arbetslaget bidrar till att skapa en känsla av samhörighet, 

vilket bildar ett mer öppet klimat på arbetsplatsen. Inom dessa arbetslag utbyter lärarna 

erfarenheter och får hjälp med att utveckla sina idéer i samspel med varandra. Just detta 

samtal kring, och utbyte av erfarenheter, menar Scherp (2002) påverkar och hjälper till att 

utveckla deras yrkesroll. Dock framkommer det i studien att lärarna ibland upplever det som 

svårt att få ett gott samarbetsklimat inom arbetslaget på grund av de olika synsätt som kan 

finnas. För att det ska kunna fungera får arbetslagen inte vara för stora, samt att 

sammansättningen av dem inte bör förändras allt för ofta. Även Ellström (1996) betonar 

vikten av arbetslagets sammansättning för att främja lärandet hos de anställda. Det finns en 

risk enligt Ellström (1996) att det genom alltför stora olikheter i attityder, kompetenser och 

personligheter inom arbetslaget skapas onödiga konflikter, vilket kan ta fokus ifrån och hindra 

utvecklingen, samt lärandet hos de anställda. Dock kan ett arbetslag med alltför likasinnade 

individer istället bidra till att de förstärker sina redan etablerade tankar och beteenden, vilket i 

sin tur kan medföra att lärandet uteblir (Ellström, 1996; Scherp, 2002). 

Ellström (1996) beskriver hur arbetsuppgifternas utformning har betydelse för lärandet på 

arbetsplatser. Han menar att de behöver vara utmanande nog för att individen ska kunna 

utveckla och lära sig nya saker. Men att de samtidigt inte får vara för komplexa så att 

individen tappar kontrollen och blir stressad, vilket i sin tur påverkar lärandet. Både Ellström 

(1996) och Scherp (2002) menar att det är viktigt att ledningen är lyhörd för medarbetarens 

behov, och för eventuella problem som de upplever i sitt arbete för att lärandet ska främjas. I 

Scherp´s (2002) studie menar lärarna dock att skolledningen inte har någon större påverkan på 

hur de väljer att undervisa, däremot har ledningen stor betydelse när det kommer till att skapa 

ett gott utvecklings- och lärandeklimat inom skolan. Lärarna anser det som viktigt att 

skolledarna visar intresse för deras arbete samt att de arbetar stöttande till olika initiativ för 
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nytt lärande. Det är även viktigt att skolledarna tar vara på de lärdomar och erfarenheter som 

skapas i det vardagliga arbetet. Vidare menar Scherp (2012) att de skolor som hade en tydlig, 

utmanande och initiativrik ledning tenderade att främja utvecklingen av lärarnas arbetssätt. 

Medan skolor där ledarna inväntade lärarnas egna initiativ till förändring, tenderade att inte 

skapa nya arbetssätt. Många av lärarna i studien ansåg även att det var bra att ledningen gav 

dem frihet till att utforma undervisningen på det sätt de själva önskade. Medan andra var mer 

kritiska till detta, och önskade mer pedagogiska riktlinjer att förhålla sig till. Detta kan även 

ses i Hoekstra et al (2009) studie där de två lärarna Miranda och Paul, vilka hade samma 

utgångsläge av hög autonomitet på arbetsplatsen, upplevde det helt olika. Bristen av 

gemensamma normer i hur undervisningen skulle se ut påverkade de två lärarna ur både 

undervisningssynpunkt som ur lärosynpunkt. Miranda uppskattade sin självständighet och 

fann inspiration i att experimentera i undervisningssituationen. Hon använde sig ofta av nya 

material och efterfrågade feedback från eleverna för att kunna utveckla sitt lärande och sin 

undervisning. Paul fann det svårare att undervisa utan tydliga direktiv från ledning. Vilket 

medförde att han i mindre utsträckning förändrade och utvecklade sitt arbetssätt på grund av 

oro för att inte uppnå de resultat som var tänkt (Hoekstra et al, 2009). 

Hodkinson och Hodkinson (2005) beskriver hur lärarna i deras studie lär sig från reaktionerna 

och interaktionerna som uppstår hos eleverna i en klass. Dessa lärare hade svårt att sätta ord 

på vad som verkligen händer där i klassrummet och reflektionerna kring det, men de menade 

att det var ungefär som ”trial and error” och att de bara körde på med arbetet. Även Schei och 

Nerbø (2015) fann att deras förskollärare använde sig av “trial and error” som läraktivitet. 

Men att de i större utsträckning själva upplevde sig reflektera över sitt arbete, samt öva på 

sina kunskaper och färdigheter mer som ett led till att utveckla det egna lärandet. 

Förskollärarna i Schei och Nerbø´s (2015) studie upplevde dock inte att de använde sig av att 

söka skrivet material så som tidskrifter eller böcker för att lära sig nya saker, vilket 

Hodkinson och Hodkinson (2005) menar är ett vanligt sätt för lärare i deras studie att bygga 

på sina kunskaper. 

Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Vi ser skolan som en arena där det planerade lärandet står i centrum, men även som en social 

arena där det dagliga samspelet mellan människor bidrar till ett utvidgat lärande, bortom det 
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planerade. Våra tankar är att lärandet i skolan sker genom samspel och kommunikation, 

individer emellan och påverkar inte bara eleverna utan även lärarna, och inte bara i 

klassrummet utan även arbetsplatsen som helhet. Genom att använda det sociokulturella 

perspektivet som våra “teoretiska glasögon”, hoppas vi kunna se hur lärandet uppstår genom 

användandet av kulturella redskap i det dagliga arbetet. Samt genom detta perspektiv se 

lärarnas lärande genom deras möten och interaktioner med människor från flera olika 

bakgrunder och kulturer på deras arbetsplats. 

Grundaren till det sociokulturella perspektivet på lärande anses vara psykologen Lev S 

Vygotskij som föddes 1896 i Ryssland. Hans intresse låg i att undersöka människans 

utveckling ur både ett biologiskt, samt ur ett sociokulturellt perspektiv, och hur dessa enligt 

honom samspelade med varandra. Vygotskij ansåg behaviorismen, vilken var den då ledande 

synen på mänskligt lärande, som otillräcklig för att beskriva hur dessa processer såg ut. Han 

menade att vi människor inte främst lär oss genom betingning, utan genom vår kultur (Säljö, 

2014). 

Säljö (2000) har byggt vidare på Vygotskij´s sociokulturella perspektiv på lärande och 

beskriver det som att kunskap uppstår inom individen i samspelet med andra människor, i den 

sociala kontext där de befinner sig. Lärandet ses som en ständigt pågående process överallt i 

alla miljöer där människor vistas. Vi lär oss till exempel i samtalen med familjen vid 

middagsbordet eller genom att vara aktiv i föreningslivet. Dessa sociala sammanhang formar 

och påverkar oss och lärandet är på så vis situerat till sin natur, det vill säga att det är bundet 

till situationen. Det är det specifika sammanhanget människan befinner sig i som måste 

analyseras för att kunna förstå vad och hur människan lär sig. Säljö (2000) betonar att dessa 

sammanhang skiftar över tid, mellan olika kulturer och även inom kulturerna. Lärandet 

påverkas således av tidpunkt, vem eller vilka som deltar, och vad de har för erfarenheter och 

kunskaper med sig. Vidare menar Säljö (2000) att människan handlar och agerar utifrån 

tidigare erfarenheter och vad man uppfattar att omgivningen kräver eller tillåter i en viss 

situation. Alla sociala sammanhang har mer eller mindre tydliga ramar och spelregler, vilka 

tenderar att påverka vårt tänkande och agerande. Dessa regler finns inte i oss människor 

biologiskt utan har kommunicerats mellan människor genom vår arts långa socialisation. Säljö 

(2000) menar att kommunikationen är ett av fundamenten för lärandet och att det är genom 

den vi utvecklat former för samarbete inom olika sammanhang.   

Vi har valt att använda oss av Säljö´s (2000) definition av det sociokulturella perspektivet och 

kommer här nedan presentera begrepp vi funnit relevanta för vår undersökning. 
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Kulturella redskap 
De kulturella redskapen som är språkliga/intellektuella och fysiska redskap/artefakter har en 

betydande roll när det kommer till att förstå det mänskliga lärandet inom det sociokulturella 

perspektivet. De språkliga redskapen menar Säljö (2000) inte bara innefattar språket i sig, 

utan även olika tecken och symboler som hjälper människan att samtala, tänka, förklara och 

förstå. Vidare menar Säljö (2000) att det är språket och kommunikationen som är den främsta 

förutsättningen och grundvillkoret för det mänskliga lärandet. Det är genom samtal med andra 

som vi människor får kunskap och erfarenheter samt lär oss vad som är viktigt eller intressant. 

Språket uppstår mellan människor men även inom dem, där det också formar tänkandet. Säljö 

(2000) beskriver att det mänskliga tänkandet sker genom språkliga redskap. Exempel på dessa 

är bokstäver, siffror eller matematiska begrepp. Säljö (2000) menar vidare att redskapen som 

vi använder oss av, kommer av att kulturer hela tiden utvecklas. De uppstår inte naturligt ur 

tomma intet utan får liv, påverkas av och formas i kulturens gemenskap, tradition och 

intresse. I och med detta påverkas vårt tänkande också av den kultur som vi växer upp i. De 

fysiska redskapen eller artefakterna som Säljö (2000) även kallar dem, är resurser som 

människan skapat. Dem kan ses som hjälpmedel, som tar människan över hennes biologiska 

begränsningar.  Säljö (2000) beskriver hur generationers kollektiva minne finns nedärvt i 

dessa artefakter, vilket gör att människan inte behöver uppfinna dem på nytt utan snarare kan 

arbeta med att utveckla dem. Exempel på artefakter kan vara hävstång för att kunna förflytta 

en för människan för tung sten som med tiden har utvecklats till lastare eller mobiltelefoner 

som utvecklats till att vara mer än bara sina samtalsfunktioner. I och med att artefakterna 

förfinas och utvecklas hela tiden, följer människans kunskaper och mentala förmågor med i 

utvecklingen när hon använder sig av dem, vilket bidrar till att öka förutsättningarna för vad 

vi kan klara av. Säljö (2000) menar att lärande och utveckling inte begränsas till att handla om 

vad vi rent biologiskt kan göra, utan snarare om vilka kulturella redskap vi kan hantera och 

har tillgång till. Säljö (2000) betonar vidare att de fysiska artefakterna inte är helt 

frånkopplade från det språkliga i och med att de är skapade av människor, med hjälp av 

språkliga redskap. 

Mediering 
Ordet mediering kommer från tyskan och betyder förmedling och är ett centralt begrepp inom 

det sociokulturella perspektivet på lärande. Mediering förklarar hur människan använder sig 

av kulturella redskap och genom dem förstår sin omvärld. Säljö (2000) menar att människan 

inte helt själv kan bestämma hur verkligheten ser ut. Utan att vi istället tolkar den genom de 

kulturella redskap vi har till vårt förfogande. Verkligheten förmedlas således och låter sig 
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förstås, det vill säga medieras genom dessa redskap. Redan från det att vi föds lär vi oss att 

använda vår kulturs specifika redskap, vilket medför att vi kommer att se på världen på ett 

bestämt sätt. En artefakt som exempelvis en mobiltelefon, får sin innebörd genom att 

betraktaren ser på den genom sina “kulturella glasögon”, som hjälper till att skapa förståelse 

för vad den är och vad den används till. Människans uppfattning om hur verkligheten är 

beskaffad kan således aldrig bli helt neutral, utan har förtolkats och formats av tidigare 

generationer inom vår kultur. Olika kulturer kan därför interagera och agera med omvärlden 

på olika vis, i och med att de kan ha andra uppsättningar eller föreställningar om vad de 

medierande redskapen står för (Säljö, 2000). 

Appropriering 
Med begreppet appropriering vill Säljö (2000) utvidga förståelsen för hur människan lär sig 

nya saker. Han menar att den vanligaste synen på lärande som enbart kunskapsinhämtande är 

otillräcklig för att beskriva hur en människa lär sig. Det mänskliga lärandet är inte en passiv 

process utan individen tar till sig och lär sig använda kulturella redskap i särskilda syften och 

situationer. Det går inte att se på människan som endast ett förråd fyllt med kunskaper, utan 

människan har en egen förmåga att kunna utveckla sina redan inlärda kulturella redskap. Säljö 

(2000) säger att individen alltid har möjlighet att ta till sig, det vill säga appropriera, ny 

kunskap så fort hen befinner sig i samspelssituationer med andra människor. Individen 

approprierar nya lärdomar om de kulturella redskapen, som till exempel hur man för sig i 

sociala sammanhang eller användandet av en mobiltelefon och på så vis byggs kunskapen 

vidare (Säljö, 2000). 

Den proximala utvecklingszonen   
Det finns begränsningar i vad människan kan åstadkomma på egen hand, utan hjälp från 

andra. Ingen enskild människa har kunskap om allt inom alla ämnen. Men genom att vägledas 

av mer kunniga individer kan dessa begränsningar övervinnas. Säljö (2000) menar att när en 

människa lärt sig att behärska en viss kunskap eller färdighet, står hen även i nära anslutning 

till att behärska någonting nytt. Individen befinner sig då i en utvecklingszon där hen är 

mottaglig för ny kunskap. I denna utvecklingszon kan en mer kunnig individ stötta och 

vägleda i hur ett kulturellt redskap kan användas, och på så vis lära den mindre kunnige. Till 

en början behöver den lärande mycket stöd vilket successivt minskar och tillslut upphör helt, 

när hen klarar av att utföra uppgiften själv. Denna process i lärandet kallas för scaffolding och 

betyder sammanfattningsvis att individen approprierar den kunskap om de kulturella 

verktygen som den mer kunnige individen hade (Säljö, 2000). 
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Metod 
Utifrån studiens syfte valde vi en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer som 

datainsamlingsverktyg. Vårt val av intervjuform grundade sig i att intresset var att fånga sfi 

lärarnas upplevelser av deras lärande i den dagliga interaktionen med människor på 

arbetsplatsen. Detta ansåg vi på bästa sätt framkommer genom att låta deltagarna berätta sin 

berättelse. Som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar, att den kvalitativa intervju 

metoden lämpar sig bra för studier som syftar till att undersöka och beskriva människors 

tankar eller upplevelser. Thomsson (2010) säger att intervjuer kan syfta till, att från olika 

synvinklar, söka förståelse för hur vissa företeelser påverkar oss och vår omgivning. 

Datainsamlingsmetod 

För att fånga deltagarnas upplevelser använde vi oss av öppen intervju med temabaserade 

frågor. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att öppen intervjuform ger 

intervjuaren möjlighet att ställa mer spontana följdfrågor, samt att prova på nya angreppsätt. 

Detta ansåg vi skulle ge större utrymme för intervjuaren, men också friare för 

intervjupersonen att få tala om temana hur hen ville. Thomsson (2010) skriver att i intervjuer 

är det till fördel att ge stor plats åt intervjupersonerna att få prata fritt för att få fram deras 

subjektiva upplevelser. Vi ansåg att temana var viktiga för att som Thomsson (2010) säger det 

är lättare för både intervjuare och intervjupersonen att hålla samtalet igång och fokusera på 

vilka områden som ska pratas om. Vi skrev ned teman i olika tankebubblor på ett papper som 

placerades på bordet och var synligt under hela intervjun, vilket är i enlighet med Thomssons 

(2010) beskrivelse av temabaserad intervju. Då samtalsämnena hela tiden är synliga för 

intervjupersonen kan hen känna sig trygg i att veta vad innehållet i intervjun är. Det uppstår 

inga överraskningar som kan upplevas stressande samt att intervjupersonen kan känna att hen 

får tala fritt och inte behöva vara intervjuaren till lags genom att svara det hen tror att 

intervjuaren vill höra (Thomsson, 2010). I denna undersökning formulerades en huvudfråga 

som löd: ”När och hur upplever du att du lär dig?”(se bilaga 2). Den följdes sedan av tre 

områden som skulle täcka utspridningen på vart huvudfrågan möjligtvis kunde ske inom 

arbetsplatsen, de var: ”I klassrummet”, ”Kollegor och ledning” samt ”Arbetsuppgifter”. Vi 

utformade också back-up frågor (se bilaga 3) för oss själva för att som Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) säger minska risken för att tappa tråden och glömma bort att ta upp viktiga 

ämnen. 



	   Malin Bernström & Josefine Possnert 
Kandidatuppsats i Pedagogik 61-90 År2016	  

	   13 

Genomförande 

När vi bestämde oss för temabaserade intervjuer utformade vi sex teman som vi ansåg vara 

relevanta för undersökningens syfte. Vi formulerade de olika temana för att komma åt så 

många aspekter på lärande som möjligt.  Vi valde sedan att göra en pilotintervju för att testa 

det framarbetade intervjumaterialet innan det användes i de skarpa intervjuerna. Via telefon 

bokade vi in en tid för en pilotintervju med en bekant till en av oss som är lärare inom 

svenska som andraspråk på en kommunal vuxenutbildning. Detta för att testa 

intervjumaterialet, om något saknades, vad som kunde förbättras, samt få feedback av 

intervjupersonen direkt efter intervjun.  Det visade sig vara mycket värdefullt och det blev 

klart för oss vad vi som intervjuare skulle vara tydligare med och vad vi faktiskt ville få ut av 

deltagarna. Även om deltagaren i pilotintervjun inte arbetade som just sfi lärare, ansåg vi 

svenska som andraspråk vara ett tillräckligt nära område för att kunna få den information som 

vi behövde. Denna intervju var som sagt bara en pilot och har därför inte använts i den övriga 

undersökningen. Efter att vi reflekterat och diskuterat över vad som behövde förändras med 

temana, bestämde vi oss för att omarbeta dem och formulera fyra stycken teman istället för de 

sex stycken vi hade från början. Vi fann under pilotintervjun att det kunde upplevas som lite 

“för mycket” att ta ställning till, samt att det på ett smidigt sätt istället gick att gruppera in 

kategorierna i färre mer övergripande teman.   
För att sedan hitta deltagare till de skarpa intervjuerna tillfrågades testpiloten, om hon hade 

några förslag på hur vi kunde gå tillväga. Hon hjälpte oss då med att ta kontakt med 

biträdande rektor för sfi på den aktuella kommunala vuxenutbildningen. Efter ett personligt 

möte där vi presenterade oss samt förklarade syftet med undersökningen, skickades även 

informationen samt missivbrevet (se bilaga 1) ut till den biträdande rektorn via mail. Därefter 

tog hon i sin tur kontakt med fem sfi lärare som kunde tänkas ställa upp på varsin intervju. 

Efter någon dag fick vi mail från ett par sfi lärare som gav förslag på tider som de och deras 

kollegor kunde möta oss och att vi var välkomna till deras skola då. Vi mailade tillbaka och 

tackade ja till tiderna och bad de läsa det bifogade missivbrevet som också innehöll 

temabubblorna, för att de skulle få en chans att känna sig förberedda. I missivbrevet 

förklarades även studiens syfte och att det var frivilligt att medverka. Alla fem lärare som den 

biträdande rektorn tillfrågade ställde upp på att bli intervjuade. Av dem var alla kvinnor i 

blandade åldrar, med olika bakgrunder och hade arbetat på denna arbetsplats olika länge.  

Samtliga intervjuer utfördes på deltagarnas arbetsplats i avskilda, ostörda arbetsrum, vilket är 

något som Thomsson (2010) påtalar är av stor vikt för att lyckas så bra som möjligt med en 
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intervju. En i taget intervjuades och med inspiration ifrån Thomsson (2010) placerades ett 

papper på bordet, synligt för alla, där temana stod med stora bokstäver i illustrerade 

tankebubblor. Med i åtanke fanns hela tiden att ställa så öppna frågor som möjligt till 

deltagarna för att inte leda in dem på något specifikt spår, samtidigt som vi hade fokus på vad 

vi var ute efter att undersöka. Intervjuerna spelades in med godkännande av deltagarna. 

Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen, vid första och sista tillfället genomfördes en 

intervju, och vid det andra tillfället genomfördes tre intervjuer efter varandra. Vid samtliga 

intervjuer med undantaget av den sista var vi båda närvarande i rummet. Kvale och 

Brinkmann (2014) säger att i vissa studier utförs intervju efter intervju tills 

undersökningspersonen märker att ytterligare en intervju inte skulle tillföra någon betydlig ny 

kunskap, det uppstår en mättnadspunkt. Detta inträffade i denna undersökning då deltagarna 

tenderade att svara någorlunda lika angående de olika temana. 

Urval 

Processen med att hitta deltagarna till undersökningen skedde i två steg. Det första urvalet är 

vad Denscombe (2016) kallar för ett subjektivt urval, vilket beskrivs som att deltagarna 

“handplockas” utifrån deras erfarenheter samt kunskaper inom ämnet. Detta urval gjordes 

redan när syftet med undersökningen fastställdes. Då intresset ligger i att undersöka 

upplevelser hos en specifik yrkeskategori, faller det sig naturligt att det är just denna kategori 

som behöver tillfrågas. Det andra urvalet som använts är ett så kallat snöbollsurval. 

Denscombe (2016) beskriver hur forskaren kan utvidga sitt kontaktnät med potentiella 

deltagare genom att låta en deltagare hänvisa till en annan möjlig deltagare, som hänvisar till 

en tredje och så vidare. I denna undersökning utgjorde testpiloten den första kontakten som 

sedan satte snöbollen i rullning genom att tillfråga den biträdande rektorn, som sedan 

tillfrågade lärarna som deltar i undersökningen.  

Deltagarna  

Deltagarna presenteras här med fiktiva namn och siffrorna beskriver hur länge de arbetat på 

denna arbetsplats vid intervjutillfället. Vi ansåg att tiden hur länge deltagarna arbetat på denna 

arbetsplats var intressant eftersom deltagarna kan ses som homogena i att samtliga är kvinnor 

på samma arbetsplats, men att de arbetat där olika lång tid visar på att det finns en variation.  

Anna - 14 år. 
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Rosa - 6 år. 

Lisa - 5 år. 

Emma - 7 månader. 

Sofia - 9 månader. 

Reflexivitet 
Att arbeta reflexivt innebär en process där olika tankar tillåts krocka säger Thomsson (2010) 

som sedan beskriver att i en reflexiv intervjustudie sker tolkning och reflekterande i varje 

moment av undersökningsprocessen. Reflexion betyder återkastande av ljus, i 

undersökningsfall menas det att det går att se på fenomen och företeelser från flera 

synvinklar, ur olika sken, världen är som den är och människan kan se den på olika sätt 

beroende på sammanhanget (Thomsson, 2010). Den som genomför undersökningen bör 

beakta att deltagarna har sina egna förförståelser men också framför allt trycker Thomsson 

(2010) på att det krävs en del av den som genomför undersökningen, det är av vikt att sätta sig 

in i undersökningsområdet och granska sig själv vad man har för förförståelse eller avsaknad 

av det. Den som utför undersökningen bör också belysa för sig själv att ens förförståelse 

utökas ständigt under arbetets gång, för varje intervju föds ny kunskap hos den som genomför 

undersökningen (Thomsson, 2010). Alltså för att kunna reflektera i alla skeden under 

undersökningen så måste personen som genomför undersökningen vara inläst och ha god 

förståelse för vad hen dykt in i (Thomsson, 2010). Vi har under vår undersökning försökt att 

eftersträva detta eftertänksamma arbetssätt genom att göra en grundlig research av sfi samt 

läst in oss på tidigare forskning och annan relevant litteratur inom studiens 

undersökningsområde, innan vi gick ut för att samla empirin. Vi synliggjorde också för oss 

själva vår förförståelse genom att under hela arbetets gång ständigt reflektera och diskutera 

högt och lågt kring det vi läst in oss på och det som framkommit under intervjutillfällena. 

Thomsson (2010) skriver att det är av stor vikt att kreativt kunna knyta an teorier och tidigare 

forskning med intervjupersonernas utsagor och också förhålla sig kritisk till sina egna 

tolkningar (Thomsson, 2010) vilket vi strävat efter att ägna oss åt genom hela arbetet. Vår 

målsättning har varit att vara så transparenta som möjligt för att visa hur vi har gått till väga 

med alla moment genom hela undersökningen. 

Etik  
Under hela studiens gång har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer, 
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vilka beskriver de rättigheter deltagarna i undersökningen har, samt de skyldigheter som de 

som utför undersökningen har. De etiska riktlinjerna gentemot de som deltar i undersökningar 

handlar om att deltagarna så långt det är möjligt, ska skyddas från att komma till fysisk eller 

psykisk skada under undersökningstillfället, samt efteråt. De forskningsetiska principerna 

beskriver även hur de som utför undersökningen bör förhålla sig objektiv under processen, för 

att inte påverka resultatet med egna värderingar. Det är även viktigt att deltagarna är 

införstådda med syftet, samt vad som är deras roll i undersökningen för att de ska kunna delta 

på rättvisa villkor. Med tanke på detta skrevs syftet och en kort beskrivning ned både i 

missivbrevet, samt att det förklarades muntligt vid intervjutillfällena.      

Även följande punkter som Vetenskapsrådet (2011) tar upp tog vi hänsyn till och informerade 

deltagarna skriftligt om, genom det missivbrev som skickades ut samt ytterligare en gång 

muntligt i direkt anslutning till intervjutillfället.  

• Att delta är helt frivilligt, likaså att avbryta sin medverkan när som helst om så önskas 

utan att det får några vidare konsekvenser. Genom att deltagarna blivit informerade 

om frivilligheten i undersökningen och efter det valt att fortsätta sin medverkan, ser vi 

det som att de även har givit sitt samtycke till att medverka i undersökningen.     

• Konfidentialiteten. Det vill säga att deltagarens integritet och privatliv skyddas. För att 

uppnå detta avkodade vi alla personnamn, staden samt arbetsplatsen redan i 

transkriberingarna. Detta för att skydda deltagarna från att kunna bli igenkända i det 

fall andra personer behövde ta del av transkriberingarna.   

• All information intervjupersonerna lämnar ut till oss används enbart till detta arbete 

och all data kommer att raderas efter avslutad kurs.    

Behandling och presentation av empiri 

När alla intervjuer var genomförda, transkriberades ljudinspelningarna för att som Fejes och 

Thornberg (2015) menar är det en nödvändighet för att kunna bearbeta det empiriska 

materialet inför analysen. Intervjusamtalen skrevs ut i skriftspråk och inte i talspråk, då 

tonvikten i undersökningen ligger på innehållet i vad som sägs, snarare än hur det sägs. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att det inte finns några specifika regler att förhålla sig till vid en 

transkribering, utan att det istället är syftet för undersökningen som får styra 

tillvägagångssättet. Med detta i åtanke samt med noga övervägande utelämnades även de 

flesta “ehm” och andra liknande uttryck, då dem inte ansågs vara avgörande för resultatet. 

Transkriberingarna färgkodades för att lätt kunna åtskilja dem när vi sedan kategoriserade och 
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meningskoncentrerade materialet, det vill säga empirin delades in i olika teman som återfanns 

i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid presentationen av det empiriska underlaget, 

har de excerpt som använts till viss del omformulerats, med största försiktighet för att inte 

manipulera innebörden i deltagarens utsaga. Men detta gjordes dels för att skydda deltagarna 

från eventuell igenkänning, och dels för att skala bort i förhållandet obetydliga ord som 

“liksom” och liknande.  

Resultatredovisning 

I och med att vi använde oss av temabaserade öppna intervjuer så har varje deltagare själv fått 

tolka innebörden av temana. Deltagarna har därför lyft det som de upplevt vara relevant för 

dem, och har av den anledningen inte heller fått samma följdfrågor av oss. När vi presenterar 

deltagarnas utsagor kan vi inte utesluta att vissa deltagare inte håller med det som presenteras 

bara för att de inte uttryckt det. Det kan helt enkelt bero på att det inte korsade tankegången 

för dem just då under intervjutillfället. Resultatet utformades i två rubriker ”Upplevelsen av 

det dagliga lärandet” och ”Lärande i samspel med eleverna”, som sammanfattar 

resultatgenomgången. 

Upplevelsen av det dagliga lärandet 

Tre av lärarna berättar att de lär sig av att observera sina kollegor i olika situationer. När de 

var nyanställda observerade de kollegorna för att läsa in kulturen på arbetsplatsen och för att 

komma in i arbetsuppgifterna. Genom observationerna får lärarna olika slags kunskap. Dels så 

lär de sig hur de kan forma sin egen lärarroll och sin undervisning och dels så får de kunskap 

om de sociala regler som finns på arbetsplatsen. De lär sig vad som är gångbart på 

arbetsplatsen och vad som inte är det. Lärarna uppger även att de genom observationer lär sig 

och utvecklas på ett personligt plan vilket ger dem större kunskap om både sig själva och 

andra människor. För att lärarna ska kunna observera varandra krävs det ett nära samarbete 

dem emellan, vilket de alla uppger att de har.  

 
“Sen observerar jag mycket, jag försöker vara inne i andras klassrum och se hur 
andra lärare gör. Försöker plocka ihop vem jag är som lärare. Och då försöker man 
ju ta dom bästa bitarna av alla andra lärare, ja men så vill jag vara där eller gud 
vad härlig hon är när hon gör det här” (Sofia). 
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“Jag är jättenyfiken och observerar (...) Det blir roligare och spännande för mig 
och intressant. Alltså jag tänker mycket på små, små saker och detaljer. Så jag 
känner att jag lär mig jättemycket. Det är viktigt att utvecklas som person och som 
lärare också” (Rosa). 

 

Vidare uppger samtliga lärare att de lär och utvecklas genom att de reflekterar över sitt eget 

arbete för att kunna förändra, anpassa och förbättra undervisningen utefter elevernas behov. 

Det sker ett flöde var femte vecka inom sfi utbildningen där nya elever tillkommer och 

“gamla” flyttar vidare till nästa steg, vilket innebär att lärarna måste anpassa undervisningen 

till de individer som är i gruppen den aktuella tidpunkten. Lärarna beskriver hur de ofta 

uppkommer situationer då de måste “tänka om” i hur de lär ut, på grund av elevernas olika 

förutsättningar. Detta arbetssätt gör att lärarna hela tiden ställs inför nya utmaningar som de 

behöver klara ut. De behöver ofta hitta nya sätt att undervisa på beroende av vilka elever de 

har och hur mycket de kan sedan innan. Genom att utveckla och anpassa sin undervisning får 

lärarna större kunskap inom undervisningsämnet, vad som fungerar i olika 

undervisningssituationer och även för människors olika tankesätt. Detta eftersom eleverna har 

olika bakgrund och erfarenhet, vilket gör att lärarna behöver hitta sätt att lära ut på, som de 

olika eleverna kan ta till sig.       

 
“Ja, men alltså man får ju hela tiden lära sig. Olika saker, vi har ju från 
utbildningen så har man ju en massa fina teorier om grammatik till exempel. Men 
sen att förklara för en kurs A elev. Det är ju en helt annan sak. Så man får hela 
tiden träna på grammatiken på ett nytt sätt. Om man förklarar den för, om man 
tänker sig för en sexårig svensk elev. Hur förklarar du grammatik. Det är ju 
jättesvårt. Så där känner jag att, man får liksom ta sig i kragen och lära sig för man 
måste ju förklara vissa saker för eleverna” (Sofia). 

 

Utöver anpassningen av undervisningen får lärarna frågor från eleverna som de inte själva kan 

svara på. I och med att lärarna får söka svar på elevernas frågor lär också de sig nya saker 

inom ämnet och bygger på så vis vidare på den kunskap som de redan har. Detta gör det 

lättare att svara på elevernas kommande frågor. Lärarna uppgav att när de var nya på 

arbetsplatsen hade de svårare att svara på elevernas frågor, men ju längre tid de arbetat 

upplevde de att det blev lättare eftersom att frågorna tenderar vara av samma karaktär. Dock 

uppkommer det fortsättningsvis frågor som lärarna behöver söka svar på.   
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“Ja av eleverna lär jag mig jättemycket. Genom att dom frågar och allting kan jag 
inte, och vi hamnar ju som jag menar (kollegas namn) har ju också jobbat här 
jättelänge och nej vi kan inte allt då får vi ju ta reda på det” (Anna). 

 

För att finna svar på elevernas frågor sa lärarna att de främst vänder sig till en kollega som de 

upplever vet mer inom den specifika frågan. De kände ett stort förtroende för sina kollegors 

kompetens och upplevde att det bästa sättet att få svar på frågor som de hade var att prata och 

diskutera med dem. Genom detta täta utbyte av information kollegor emellan kunde lärarna 

utvidga sin kunskap inom olika undervisningsfrågor. Det andra tillvägagångssättet som 

framkom var att vissa av dem gärna använder sig av olika hjälpmedel så som Google och 

Youtube för att själva lära sig svaren på elevernas frågor och sedan lära ut det vidare. 

 

“Ibland går jag till en kollega som är lite mer haj på grammatik tillexempel. Eller 
så går jag till datorn, och googlar eller läser. Så det är ju oftast genom Google som 
man lär sig. Och Youtube” (Lisa). 

 

Lärarna arbetar i par, där de går in i varandras klassrum och är stödlärare minst två gånger i 

veckan. Att vara två lärare i klassrummet och tillsammans uppleva allt som sker där inne 

resulterade i att de diskuterade och bollade idéer med varandra under och efter lektionstid. 

Lärarna beskriver hur det ofta uppstår nya situationer i klassrummet som de känner att de 

behöver diskutera tillsammans med någon annan, och att det då underlättar att ha en kollega 

som är insatt i klassen. Tillsammans kan de då hjälpa varandra genom att bidra med olika 

idéer och tankar och på så vis komma fram till nya lösningar.         

 
“Men det jag lär mig allra mest av det är ju att vi jobbar två stycken lärare 
tillsammans i klassrummet” (Anna). 
“Det är jätteskönt när man jobbar så tight ihop med nån att man, ja men man gör 
det här självreflekterande men tillsammans” (Sofia). 

 

Lärarna uppger även att det sker lärande mellan samtliga kollegor. De upplever att det är 

öppet, högt i tak och att det inte är några problem med att fråga vem som helst om hjälp eller 

om man behöver bolla idéer. Finns det inget direkt svar menar lärarna att de diskuterar och 

resonerar tillsammans för att komma på en lösning. Klimatet har blivit att alla gladeligen 

delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till sina kollegor. Som Anna beskriver det 

här nedan så fortbildar lärarna varandra och de lär sig nya saker genom att de har kunniga 
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kollegor. Det finns många lärare som har egna intresseområden och de delar med sig av sin 

kunskap inom dessa till kollegorna. Som i och med detta lär sig och får en bred kunskap inom 

olika ämnen.   

 

“Men jag känner att det finns väldigt många här som man kan gå till om man 
behöver lära sig, om man vill ha stöd. (…) jag kanske har sex sju personer jag bara 
på rak arm kan dimpa ner hos. Hej hjälper du mig. Och så får jag hjälp direkt och 
en liten förklaring då hur jag ska göra” (Sofia). 

“Ja men jag lär mig hela tiden. Dels så är ju, här på sfi så fortbildar vi ju varann 
kan man säga väldigt mycket för det finns väldigt många som är duktiga på olika 
områden, och vi har ett väldigt öppet klimat så att det är helt okej att gå och fråga 
nån. Behöver jag hjälp med nått inom data eller nått om läs & lär, nejmen vad som 
helst så är det helt öppet och fråga och vi delar med oss av material, det finns för 
alla” (Anna). 

 

Alla lärare upplever att de ständigt lär sig nya saker och att det är viktigt för dem i sin 

yrkesroll men även på ett personligt plan. Samtliga lärare uppgav att de hade en vilja att 

utvecklas och ta till sig nya kunskaper.  

 
“...man slutar väl aldrig lära sig saker, det vore ju förskräckligt…” (Emma). 

 

På den här arbetsplatsen finns en bred kompetens hos de anställda som de kan dra nytta av vid 

olika mötesplatser och i olika situationer. Lärarna har gemensamma arbetsrum, där de sitter 

mellan tre till sex personer i varje rum. Där upplevde de att det skedde lärande genom 

kommunikationen mellan kollegorna i form av spontana frågor, idéutbyten och diskussioner. 

Genom att lärarna sitter flera stycken i ett arbetsrum gör att de samtalar mer med varandra 

jämfört med om de satt i enskilda rum. Närheten till att samtala med kollegor gör att de tar 

upp frågor mer spontant som annars inte skulle komma på tal och dessa samtal leder till att de 

bygger på sin förståelse och vetskap.  

 

“(...) jag sitter ju i ett stort arbetsrum så vi är ju 6 stycken i det arbetsrummet och 
sen jobbar ju tre förmiddag och tre eftermiddag så det är ju sällan mer än tre där 
då. Men det är ju större för dom andra sitter ju kanske tre eller fyra personer. Ja 
nej men det har funkat jättebra. Jag tycker det är så trevligt att ha ett arbetsrum att 
sitta och prata i för det är man ju inte van vid när man jobbade på skolan så, då var 
man ofta lite mer för sig själv. Och jag tycker ju att det är så bra också för då, det 
har ju varit jättebra för mig för jag kan ju fråga då, jag slänger ju ur mig direkt när 
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jag stöter på nått och då har jag en till som också har samma kurs och jobbar 
eftermiddag, så att det har ju varit mest bollat mellan oss två och det är ju av 
naturliga skäl” (Emma). 

 

Undervisningen består av fasta teman som till exempel “familj” eller “jämställdhet”. Lärarna 

får själva bestämma hur de ska arbeta med dessa teman. Lärarna uppger att de ibland förnyar 

redan befintligt material och att de ibland kommer på helt nytt. När lärarna ska utforma ett 

nytt undervisningsmaterial upplever de att de blir uppmärksamma både på och utanför arbetet 

på just det ämnet, och de uppgav att de lärde sig både fakta och nya undervisningsformer, 

vilket leder till att de får utökad kunskap inom ämnet. Inspirationen till nytt 

undervisningsmaterial eller undervisningsform uppgav lärarna att de får genom att samtala 

med kollegor, olika medier eller internet. 

 
“(…) och då lär man sig jättemycket när man väljer nya ämnen hela tiden. Ja för 
då måste man ju, ja dels så öppnar man ju ögonen liksom och hänger med på allt 
som handlar om det. Och jag lär mig ju jättemycket när man sitter och skriver 
texter till elever eller omarbetar mycket fakta” (Anna). 
“Ja alltså man lär sig ju hela tiden. Och det jag gör är ju, jag lär mig ju väldigt 
mycket utanför jobbet. Och då vill jag ju testa på eleverna. Och jag testar ju på 
dom och då får jag ju nån slags feedback. Och så får man ju utvärdera om det var 
bra eller om det inte var bra och ändra och göra om och göra bättre 
förhoppningsvis” (Lisa). 

 

Tre av lärarna berättade om sina erfarenheter från tidigare skolor de arbetat på. På de tidigare 

arbetsplatserna hade de haft mindre tid tillsammans med sina kollegor, de jobbade mer 

enskilt. Detta resulterade i att de gick miste om värdefull kommunikation med kollegorna. En 

orsak till avsaknaden av kommunikation på de andra arbetsplatserna var främst att de hade 

undervisning under större delen av dagen. I och med att de arbetade mer enskilt kunde de inte 

ta del av varandras kunskap i samma utsträckning som på den nuvarande arbetsplatsen, där 

det finns ett nära samarbete mellan kollegorna.   På den nuvarande arbetsplatsen har lärarna 

undervisning antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen. Den övriga arbetstiden är 

avsatt till bland annat planering och möten. Sofia som arbetat med sfi hos andra 

utbildningssamordnare beskriver även hur tidsbristen påverkade hennes eget lärande och hela 

arbetsplatsklimatet. 
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“(...) alltså jag jobbar ganska bra under stress. Men inte ständig, alltså jag gillar 
positiv stress. När det är nåt kul projekt eller nåt man har valt själv och 
tidsbegränsat. Då kan jag pressa mig själv och göra väldigt bra. Men att veta att 
det är så dag ut och dag in det går inte. Och där var det ju inget lärande på samma 
sätt kände jag hos privata, det var mera överlevnad, lärarna var inte lika öppna på 
att dela med sig heller. Det var ingen som hade tiden att serva nån annan utan man 
bara bet ihop och skulle klara sig. Om jag bara klarar mig till helgen då kan jag 
vila upp mig tänkte man” (Sofia). 

Lärande i samspel med eleverna 

I klassrumssituationen uppmärksammade lärarna att de lärde sig mycket nytt på olika plan av 

eleverna. Då eleverna är vuxna människor med olika kulturer, bakgrunder och erfarenheter så 

blir kommunikationen och relationen mellan lärare och elever annorlunda jämfört med om 

eleverna vore barn eller från en och samma kultur. Eftersom lärarna och eleverna är vuxna 

kan de diskutera ämnen mer jämlikt och utbyter då perspektiv på olika företeelser. Vilket 

påverkar vad lärarna lär sig i samspel med eleverna.  

“Ja alltså det här är ju en ny arbetsplats för mig och vuxna elever dom har ju 
massor att ge. Som kanske inte barn har på samma sätt då men det här dom har ju 
erfarenheter från sina länder som jag får ta del av” (Emma). 

“Mm, vi kommer inte alltid överens med eleverna, det gör vi inte, men vi 
diskuterar mycket och vi diskuterar öppet. Väldigt öppet, dom kan diskutera ja, 
relationer och hur dom tänker när deras barn ska gifta sig eller sex eller vad som 
helst (…)” (Anna). 

“(...) ja ibland då möts vi och vi lär oss av, eller vi lär oss att vi tänker olika” 
(Anna). 

 

Eleverna tillför många gånger nya och annorlunda saker mot vad lärarna själva är vana vid. 

Det kan vara språk, kultur, utsagor och erfarenheter. Genom det som eleverna delar med sig 

av upplevde lärarna att de fick ökad förståelse för olikheter hos människor och vetskap om 

andra kulturer och på så vis byggdes deras kunskap om människor och olikheter på. Lärarna 

upplevde dock att det för den sakens skull inte förändrar deras personlighet, utan vidgar deras 

förståelse. 

 

“Nej jag tror inte det har förändrat mig, det kan jag inte påstå. Men däremot så har 
jag fått en annan kunskap om saker och ting (...) man får så mycket mer, det är så 
väldigt många språk och dom har så mycket i bagaget dom här människorna. Det 
ja, det förändrar mig inte men jag får en kunskap” (Emma). 
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“Personligt, nej men det är ju man får ju större förståelse. Jaa det får man ju, för 
olikheter över huvud taget” (Anna). 

 

Lärarna beskriver att de får ta del av andra människors livsberättelser som de annars inte 

skulle få höra. De upplever att de får ny kunskap och att de blir berörda på ett personligt plan 

av elevernas livsberättelser. Det kan vara tunga berättelser de får höra som de får lära sig att 

bearbeta på ett hanterbart sätt för att det inte ska bli för mycket att tänka på. Det utökar 

lärarnas förståelse för andra människor, samt att de lär sig stänga av jobbet när de inte är på 

jobbet. 

 
“(...) man måste ju lära sig att försöka stänga av när man går hem. För det är ju 
otroligt många med jättejobbiga livsöden. Och vissa dagar så kan man känna att å 
herre gud och tack för att jag inte visste tidigare när en elev tillslut berättar vad 
den har varit med om. Så då måste man ju försöka stänga av det. Men ändå det är 
klart att man, jo det är klart det påverkar, det är klart att man blir, man vet ju saker 
man inte skulle veta annars. Så är det ju” (Anna). 

 

Lärarna menar att de måste hitta sätt att bemöta alla dessa elever med olika bakgrunder och 

skilda, ibland tunga livsberättelser. De måste vara flexibla och lyhörda för att kunna förhålla 

sig till den specifika elevgruppen och lära sig vad som fungerar vid varje tillfälle. Genom att 

samtala med eleverna, lyssna på dem och testa sig fram vilken metod de ska använda för att 

nå ut till dem så lär lärarna sig att anpassa sig till den nuvarande klassen. Desto fler gånger 

lärarna gjort detta byggs erfarenheterna på och de får ökad kunskap om att bemöta nya elever. 

 
“När man går in i klassrummet är det mycket att tänka på, jag träffar ju vuxna, jag 
träffar inte barn. Så det är viktigt för mig, att först bemöta och sen att skapa ett bra 
klimat i klassrummet, är jättesvårt. Alltså att skapa bra relationer. (...) det här är 
inte en normal situation för dom. Det är ett nytt samhälle, ett nytt land, ett nytt, 
allting är nytt. Så det är inte så lätt att, ja vi tar de här temat nu, vi kör nu, nej, det 
är kämpigt. Det är inte ibland, det är varje lektion till och med. Och det är bara att 
bemöta dom och börja att samtala och ha tid för dom också, och energi. Det 
funkar inte att bara vara en lärare, och ha en plan och ämne och sen vi kör. Det 
kommer andra grejer i det här” (Rosa). 

	  
Lärarna upplevde att de lär sig i samspelet med eleverna i klassrummet, men det kunde uppstå 

företeelser i klassrummet som lärarna undrade över. För att ta reda på detta vände de sig till 

sina kollegor och frågade, ofta kunde de som jobbat något längre på denna arbetsplats svaren. 

Även på detta vis byggde de på sin kunskap om kulturer och människors olika sätt att vara. 
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“Ja där kan man lära sig men oftast inte så här själva undervisnings, tekniska 
saker utan där kan det vara mer lärande om sociala fenomen som kan ske i 
klassrummet eller kulturella fenomen som man inte, som dom andra lärarna som 
har jobbat längre har förklaringar på. Dom här eleverna gör så här, varför gör dom 
så för. Jo men i deras hemländer då är det helt normalt att göra så här och så här. 
Så då kan man lära sig såna bitar. Ja men det är skönt med all den erfarenhet vi 
har här i huset” (Sofia).	  

 

Analys  

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet i relation till studiens syfte och den 

teoretiska utgångspunkten, med viss koppling till den tidigare forskning som behandlats i 

uppsatsen då vi anser att det stödjer Säljö´s teori.  

 

De fem intervjuade lärarna upplevde att de lär sig dagligen i samspelet med kollegorna och 

eleverna. Det är även vad Säljö (2000) säger inom det sociokulturella perspektivet, att 

lärandet är en ständig process som uppkommer i samspel och interaktion med andra 

människor. Arbetet som lärare innebär utifrån intervjudeltagarnas berättelser ett socialt arbete 

med kontakt och kommunikation dagligen mellan både kollegor och elever. Samspelet mellan 

individerna på denna arbetsplats är en stor del av lärarnas vardag och kan anses vara en 

bidragande faktor till att lärarna upplevde att de lär sig hela tiden. Som Säljö (2000) säger är 

det i denna kontakt och i detta samspel som det uppstår ett lärande i och med att varje individ 

tillför sina egna individuella erfarenheter, åsikter och kunskaper till varje unik situation som 

de andra sedan approprierar. Lärarna återkom även vid flertalet tillfällen i enlighet med Säljö 

(2000) till att beskriva just hur viktigt detta samspel är för deras eget lärande. 

 

Interaktionen Säljö (2000) pratar om uppstår bland annat i diskussionerna mellan kollegorna 

på arbetsplatsen, där lärarna upplevde att de fick ny kunskap inom flera områden. Enligt 

Säljö´s (2000) sociokulturella perspektiv är språket ett fundament för lärande. När lärarna 

diskuterar utvecklar de former för samarbete och de får möjlighet att appropriera varandras 

kunskap. Lärarna arbetar nära varandra i arbetsrum och i parkonstellationer där de hjälps åt i 

varandras klassrum, samt att de har sina raster tillsammans. Detta arbetssätt och arbetskultur 

sett ur Säljö´s (2000) perspektiv, främjar lärarnas lärande genom att det skapas flera olika 
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arenor där de kan mötas och interagera med varandra. Att närhet och möjlighet till interaktion 

mellan kollegor främjar lärandet stärks även av den tidigare forskning som finns presenterad i 

denna uppsats, där detta beskrivs som en förutsättning för lärandet på arbetsplatsen (Hoekstra, 

Korthagen, Brekelmans, Beijaard, och Imants, 2009; Hodkinson & Hodkinson, 2005; Schei 

och Nerbø, 2015). 

 

När människan tänker använder hen sig enligt Säljö (2000) av språkliga redskap. De redskap 

människan har till sitt förfogande bestämmer vilken kunskap som kommer ur tänkandet. I 

resultatet uppgav lärarna att de lär sig genom egen reflektion av sitt arbete. De språkliga 

redskap människan har till sitt förfogande att reflektera med byggs på när människan befinner 

sig i olika sociala situationer (Säljö, 2000). Den egna reflektionen kan vara tillräcklig, men 

saknar läraren de nödvändiga språkliga redskapen för att komma vidare med 

problemlösningen säger resultatet att lärarna använder sig av artefakter i form av Google och 

Youtube. Dessa artefakter i enlighet med Säljös (2000) teori, medierar en verklighet till 

lärarna som i sin tur tolkar detta med den förförståelse de har som är grundad i den kultur de 

är formade i. Vidare visar resultatet även att lärarna använder sig av kommunikation med 

kollegor för att bygga på sina kulturella redskap. En annan del av lärarnas lärande handlar om 

att ta reda på ren faktakunskap som till exempel inom svensk grammatik. För att ta reda på 

denna typ av fakta uppgav lärarna att de använde sig av artefakterna Google eller Youtube. 

 

Ett vanligt förekommande sätt som kan urskiljas när det kommer till hur lärarna upplever att 

de lär sig, är att de vänder sig till en kollega för att få hjälp. Att lärarna hjälper varandra och 

använder sina olika kompetenser för att hjälpa varandra benämner Säljö (2000) som 

scaffolding. Den mer kompetente läraren vägleder den andre som då approprierar den 

kunskap som den förste har. I och med att lärarna upplever att de lär sig av att kommunicera 

med kollegor så befinner de sig i den proximala utvecklingszonen som enligt Säljö (2000) är 

en förutsättning för att en människa ska kunna appropriera kunskap. Detta gäller även när 

lärarna upplever att de lär sig av artefakterna, Google och Youtube. Lärarna befinner sig då i 

den proximala utvecklingszonen och approprierar den kunskap som artefakterna medierar. 

Andra sätt där lärarna upplever att de lär sig är bland annat genom att observera kollegorna. 

Genom observation skapar lärarna sig en uppfattning om den arbetsplatskultur och det 

arbetssätt som finns på arbetsplatsen. Att använda sig av observation för att lära sig nya saker 

hjälper lärarna att appropriera kollegornas kunskaper, vilket utvidgar deras eget kunnande i 

överrensstämmelse med Säljö (2000). Lärande genom observation på arbetsplatsen blir vad 
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Säljö (2000) kallar situerat lärande eftersom de lär sig vad som är gångbart och ett allmänt 

accepterat handlande och beteende i olika situationer. Genom att lärarna observerar sina 

kollegor i olika situationer förstärks även den arbetsplatskultur som finns på arbetet i och med 

att de tar efter varandra och formas efter hur andra gör. Vad lärarna lär sig när de observerar 

beror även på hur den specifika situationen ser ut och vad som sker just då vilket också bidrar 

till att lärandet blir situerat. I observationssituationen sker i enlighet med Säljö (2000) även 

mediering. I och med att den observerade läraren förmedlar ut sitt sätt att vara och den 

observerande tolkar det genom sina kulturella redskap och formar en egen uppfattning som 

denne sedan lägger som grund för sin egen undervisning. 

 

Det går att utläsa av det empiriska materialet att tre av lärarna beskriver vilken tidsbrist de 

upplevt på andra skolor de arbetat på tidigare. På denna arbetsplats upplevde de istället ett 

tillfredsställande arbetstempo vilket bidrar till att det finns tid för kollegorna att interagera och 

kommunicera med varandra vilket enligt Säljö (2000) är en förutsättning för lärande. Lärarna 

upplevde att det fanns tid till att hjälpa varandra och dela med sig av tips och idéer, vilket 

leder till att de approrierar ny kunskap när de tar del av varandras erfarenheter och lärdomar. 

Säljö (2000) menar att individen har alltid möjlighet att appropriera i samspelssituationer.  

 

Resultatet visar att lärarna lärde sig ny kunskap när de själva utformade sin undervisning. 

Detta i och med att de var uppmärksamma på det aktuella ämnet både på och utanför jobbet 

genom medier och internet. I enlighet med Säljö (2000) lär vi oss i sociala situationer vilket 

dessa artefakter i form av medier och internet kan ses som, i och med att de medierar 

verklighetsbilder som är skapat av andra människor. Lärarna upplevde även att de lärde sig 

nya undervisningsformer och fick kunskap om nytt material genom att kommunicera med sina 

kollegor. Genom vad Säljö (2000) beskriver som scaffolding delar kollegorna med sig av sin 

kunskap och lär varandra. Både genom artefakterna och de språkliga redskapen medieras 

verklighetsbilder till lärarna som tolkar bilderna utifrån deras förförståelse och vidare 

approprierar kunskapen för att kunna undervisa sina elever. 

 

I kontakten med eleverna i klassrummet berättade lärarna hur de fick ny kunskap de inte hade 

fått om eleverna varit från samma kultur som de själva. I resultatet berättar lärarna att de fick 

kunskap om andra språk och kulturer genom att eleverna kommunicerar dessa i klassrummet 

med hjälp av språkliga redskap. Detta lärande är enligt Säljö (2000) situerat i och med att det 

är beroende av de elever som med flera olika kulturer och språk deltar och bidrar med sina 
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berättelser i situationen. Lärarna enligt Säljö (2000) approprierar också dessa kunskaper om 

kulturer och språk och bygger på sina lärdomar med tiden de arbetar som sfi lärare. 

 

Det går även att utläsa i resultatet att det sker diskussioner som är öppna och har högt i tak 

mellan lärarna och elever. Genom att ha ett så öppet klimat i klassrummet så samtalar de mer 

med varandra vilket medför att lärarna får ta del av elevernas åsikter och berättelser. Genom 

detta uppger lärarna att de lär sig människors olikheter, att vi människor tänker olika om till 

exempel giftemål eller sex. Att lärarna upplever att de lär sig i dessa situationer beror enligt 

Säljö (2000) på att de befinner sig i ett socialt samspel med andra människor där det ges 

möjlighet att appropriera andras kunskap.  

 

Det empiriska materialet visar att lärarna får ta del av tunga livsberättelser som eleverna 

berättar om. Säljö (2000) säger att kommunikation genom språkliga redskap utvidgar och 

formar människans tänkande. Detta upplever lärarna eftersom de uppgav att dessa 

livsberättelser ger dem en ökad förståelse och bredare kunskap om människors olika livsöden. 

I och med att dessa livsberättelser är individuella och personliga blir lärandet som kommer 

utav att de berättas enligt Säljö (2000) situerat. Det är bara de här eleverna i den här 

situationen som kan ge lärarna den typen av kunskap. 

 

Som det går att se lär sig lärarna i många situationer hur andra människor har det, i och med 

att eleverna medierar sina verklighetsbilder som lärarna tolkar genom sina kulturella verktyg 

de har till sitt förfogande. Dessa verklighetsbilder lärarna får ta del av gör att lärarnas 

kulturella verktyg byggs på. Som resultatet visar så jobbade lärarna aktivt och medvetet med 

bemötandet av denna brokiga skara av elever. Lärarna uppgav att de var lyhörda och 

uppmärksamma på eleverna och de upplevde att deras erfarenheter och lärdomar byggdes på 

vid varje möte med nya elever. Lärarna vad Säljö (2000) menar approprierar kunskap i 

samspel med eleverna och lärde sig mer med tiden vad som krävs och vad som tillåts i givna 

situationer. De lärde sig till exempel att det inte går att bara “köra på” utan att ta hänsyn till att 

eleverna har erfarenheter och en annan bakgrund som påverkar eleverna i deras lärande. 

Diskussion  

I denna undersökning framkommer det att de lärare som deltagit upplever att de ständigt lär 

sig på arbetet. De nämner vad som kan ses som olika typer av lärande då de beskriver hur de 
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lär sig av, och tillsammans med sina kollegor, samt hur de lär sig ren fakta kunskap när de 

arbetar med sitt undervisningsmaterial. De beskriver även hur de lär sig mer “mjuk” kunskap 

av sina elever som grundar sig i människors olikheter. Lärarna beskriver hur de många gånger 

diskuterar olika företeelser så som giftermål med eleverna, och att de genom det lär sig att de 

tänker olika. Detta i sin tur ger lärarna en större kunskap om andra människor. De får genom 

sitt yrke möta många olika kulturer som de tar del av vilket ökar deras förståelse. Enligt Säljö 

(2000) socialiseras vi in i en kultur redan från födseln och den blir då vår egen. Det som finns 

runt omkring oss ser vi som normalt. Lärarnas uppgift är att lära ut det svenska språket till 

eleverna, men i och med att eleverna kommer från länder där seder och bruk många gånger 

skiljer sig åt från det som är vanligt i Sverige, blir det ibland lärarnas uppgift att genom samtal 

och jämförelser även förklara hur den svenska kulturen ser ut. I dessa samtal som uppstår 

berättar lärarna att de får ta del av elevernas erfarenheter och livsberättelser som många 

gånger kan vara svåra och tunga att lyssna till. Trots detta så hjälper det lärarna i deras 

lärarroll i och med att de bygger på deras kunskap och gör dem mer förberedda för varje klass 

de möter. De behöver dock skapa strategier för hur de stänger av arbetet och distanserar sig 

från all den information de får för att kunna arbeta vidare. Dessa strategier kan lärarna 

förmodas tillägna sig bland annat i samspel med kollegorna, i och med att det går att utläsa i 

resultatet att lärarna upplever sig kunna prata med sina kollegor om det mesta gällande 

arbetet. På grund av detta öppna klimat finns det stora möjligheter att lärarna tar hjälp av 

varandra för att hitta dessa strategier. Just detta att lärarna upplevde att det fanns många på 

arbetsplatsen som de kunde bolla idéer och tankar med gör att det går att urskilja ett gott 

samarbetsklimat på arbetsplatsen. Det nära samarbetet som fanns mellan kollegorna kan 

tänkas stärka upplevelsen av lärarnas eget lärande. Detta eftersom de kontinuerligt befinner 

sig i sociala situationer där samtal och diskussioner ständigt pågår och möjliggör för lärarna 

att ta till sig ny kunskap och få nya erfarenheter. Detta naturliga samspel gör det i sin tur 

möjligt för lärandet att utvecklas framgångsrikt.  

 

Genom det sociokulturella perspektivet tillsammans med lärarnas utsagor och den tidigare 

forskningen går det att se att det finns mycket goda förutsättningar för lärarnas fortsatta 

lärande på arbetsplatsen. En sak som dock kan tänkas påverka lärarnas upplevelse av det egna 

lärandet är förändringar på arbetsplatsen. Som tre av deltagarna i denna undersökning uppgav 

så upplevde de inte lärande i samma utsträckning på deras förra arbetsplatser där de hade 

undervisning hela arbetsdagen. Det uppstod alltså inte möjligheter till socialt samspel med 

kollegor då lärarna spenderade hela dagarna i klassrummen. En förändring vi tänker 
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möjligtvis skulle kunna uppstå är ett ökat antal elever i sfi undervisningen som medför till 

ökade undervisningstimmar för lärarna. På migrationsverkets hemsida går det att se statistik 

på asylmottagande som ökat mellan 2012 och 2015 med en kraftig ökning 2015 

(migrationsverket.se) och som tidigare nämnts går det att se statistik på att antalet 

kursdeltagare i sfi utbildningen ökar (skolverket.se). Detta tillsammans med att Lärarnas 

Riksförbund och Lärarförbundet påvisar att den redan befintliga lärarbristen inom sfi kommer 

att växa och samtidigt är det för få som lockas till lärarutbildningen och då specifikt till 

utbildningen för sfi lärare (lr.se och lärarförbundet.se). Detta kan vara omständigheter och 

faktorer som kan tänkas förändra arbetssituationen för lärarna och påverka hur de upplever 

det egna lärandet. 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsmetod som vi valt att använda oss av i denna uppsats anser vi varit 

väl lämpad för att kunna besvara studiens syfte. Valet att använda öppna temabaserade 

intervjuer bidrog till att deltagarna fick möjlighet att själva formulera sina tankar kring deras 

upplevelser av det egna lärandet. Innan valet föll på just denna datainsamlingsmetod gick 

tankarna kring huruvida det vore bättre att använda en semistrukturerad intervjuguide för att 

få svar på de frågor vi hade. Efter noga övervägande och efterforskningar i litteratur gällande 

de olika tillvägagångssätten, fann vi främst två anledningar till att använda oss av öppna 

intervjuer. Dels så upplevde vi vår kunskap om hur lärare upplever sitt lärande som 

begränsade till att gälla enbart det som vi kunnat läsa oss till. Detta ansåg vi kunde göra det 

svårt för oss att ställa de mest relevanta frågorna. Dels så ansåg vi även att då undersökningen 

rör högst individuella upplevelser, riskerar undersökningen att gå miste om viktig information 

om det på förhand är bestämt exakt vilka frågor deltagarna ska svara på. Detta på grund av att 

vi som intervjuare inte hade någon inblick i deltagarnas upplevelser på förhand och därför inte 

heller kunde veta hur deras tankegångar gick. Detta stärktes även under intervjuerna då 

deltagarna hade liknande uppfattningar om deras eget lärande i det stora hela, men var och en 

hade samtidigt individuella upplevelser som var specifika för just dem. Dessa upplevelser tror 

vi inte hade framkommit om vi använt semistrukturerade intervjufrågor. Intervjuerna 

resulterade i ett brett och fylligt material. Dock fanns det en variation i hur lätt deltagarna 

tyckte det var att reflektera och tala om sitt eget lärande. I några av intervjuerna kom 

deltagarna lätt in på att berätta om sitt sätt att lära ut till eleverna, snarare än att reflektera över 

sitt eget lärande. Dessa intervjuer blev i och med detta lite mer styrda av oss intervjuare i form 
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av att vi ställde fler frågor än vad som var tänkt. Detta kan ha påverkat resultatet, men då vi 

var medvetna om detta försökte vi ställa öppna frågor kring de teman som vi valt, och på så 

vis ändå hålla i vår grundtanke om att låta deltagarnas egna individuella upplevelser komma 

fram. 

Det som också kunnat påverka undersökningens resultat är att deltagarna blev handplockade 

av den biträdande rektorn. Det kan tänkas att hen valde ut de som kunde tänkas svara på ett 

fördelaktigt vis, eller att de som deltog kände sig tvungna vilket möjligtvis kunde påverka 

deras svar på olika sätt. Urvalet av deltagarna följdes av en motivering från den biträdande 

rektorn som menade att de var många studenter som vände sig till skolan för att få genomföra 

intervjuer och observationer. Detta medförde att hen upprättat ett system för att sprida ut vilka 

som tillfrågades så att det inte alltid var samma lärare som ställde upp i undersökningarna. 

Den biträdande rektorn framförde till de tillfrågade lärarna att deltagandet var frivilligt, vilket 

även framgick av vårt missivbrev. I och med detta får vi anse att de lärare som valde att delta 

gjorde det av fri vilja. Vi har som sagt tagit i beaktning att valet av deltagare kan ha påverkat 

resultatet. Dock anser vi att den variation som lärarna i undersökningen hade i form av 

anställningslängd och arbetslagstillhörighet, samt deras till viss del skilda upplevelser utgör 

ett trovärdigt resultat som inte påverkats nämnvärt av att urvalet skedde genom den 

biträdande rektorn.  

Slutsats 

Våra slutsatser av denna undersökning är att deltagarna upplever att de lär sig hela tiden. De 

lär sig både faktakunskap och de lär sig av sina erfarenheter och i samspel med människor i 

sitt dagliga arbete. Eleverna gav lärarna ökad kunskap om människors olikheter, samt 

acceptansen i att vi människor tänker olika. Kollegorna hade stort utbyte av varandras 

kunskaper inom flera områden och de var stöd och bollplank åt varandra, vilket medförde att 

lärarna upplevde att de lärde sig nya saker. Denna undersöknings syfte, att undersöka hur sfi 

lärare upplever det egna lärandet inom sitt yrke upplever vi därmed har besvarats. 

Förslag till vidare forskning 

Fokus i denna undersökning har varit att bringa förståelse i hur sfi lärare upplever det egna 

lärandet inom sitt yrke. Den tidigare forskning som bearbetats i denna undersökning belyser 

vikten av att lära och utvecklas i sin yrkesroll, samt hur detta främst sker i samspel och 

diskussion med kollegor. Resultatet i denna undersökning visar på att en förutsättning för att 
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lärarna ska kunna samspela och diskutera är att det finns tid till det sociala, så att inte 

arbetsdagen endast består av undervisning. Det ökade asylmottagandet i Sverige, och den 

rådande lärarbristen inom sfi tillsammans utgör en förändring vilken i sin tur kan komma att 

förändra lärarnas arbetssituation. Som förslag till vidare forskning vore det därför intressant 

att undersöka hur sfi lärare upplever det egna lärandet inom sitt yrke, efter det att den stora 

grupp människor som beviljats asyl under 2015 och framåt kommer ut i sfi undervisningen. 

För att kunna se likheter eller skillnader och ha en chans att få en större helhetsbild skulle det 

behövas ett större antal deltagare från flera olika skolor som bedriver sfi undervisning. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid Mälardalens högskola, som är i färd med att skriva vår kandidatuppsats 
i ämnet pedagogik. Vi har för avsikt att undersöka hur sfi-lärare upplever sitt eget lärande 
genom sitt yrke. Vi väljer att fokusera på det informella lärandet, vilket man kan säga är allt 
lärande utöver formella utbildningar. Ha gärna det i åtanke när du ser över våra frågor på 
nästa sida. 

För att fånga upp dessa upplevelser ska vi genomföra intervjuer med yrkesverksamma sfi- 
lärare. Vi vore väldigt tacksamma om du kunde tänka dig att ställa upp på en intervju. Vi 
räknar med att mötet kan ta cirka 1 timme och intervjun kommer att spelas in för att vi ska 
kunna arbeta med materialet efteråt. 

I vår undersökning utgår vi från vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär att alla 
uppgifter kommer hanteras konfidentiellt, samt att det går att avbryta din medverkan när som 
helst om så önskas. Kontakta oss om du har några funderingar och för att boka in en tid som 
passar dig, skulle du ha möjlighet under veckorna 13-14 vore det toppen. Du är mer än 
välkommen att kontakta oss via mail eller telefon: 

Med vänliga hälsningar, 

Malin Bernström XXX@student.mdh.se 07X XXXXXXX  

Josefine Possnert XXX@student.mdh.se 07X XXXXXXX 

Vår handledare: Mikaela Persson XXX@mdh.se 
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Bilaga 2 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

När	  och	  hur	  upplever	  
du	  att	  du	  lär	  dig?	  

I	  klassrummet	  
Kollegor	  och	  

ledning	  

Arbetsuppgifter	  
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Bilaga 3  

	  
	  
Våra	  back-‐up	  frågor	  
	  
	  
Din	  bakgrund	  	  
-‐	  Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  
-‐	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  här?	  	  
-‐	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  som	  sfi-‐lärare?	  	  
	  
Vad	  är	  lärande	  för	  dig	  
-‐	  När	  och	  hur	  lär	  du	  dig	  som	  bäst?	  
-‐	  Vad	  inspirerar	  dig?	  	  
-‐	  Vad	  upplever	  du	  utvecklar	  dig?	  När	  upplever	  du	  att	  du	  utvecklas?	  
	  
Klassrummet	  
-‐	  Upplever	  du	  att	  du	  lär	  dig	  något	  i	  klassrummet?	  
-‐	  Kulturmöten?	  Erfarenhetsutbyten?	  	  
	  
Kollegor	  och	  ledning	  
-‐	  Hur	  ser	  relationen	  ut	  mellan	  kollegorna?	  
-‐	  Hur	  ser	  relationen	  ut	  med	  ledningen?	  
	  
(Delaktighet,	  kommunikation,	  gemensamma	  mål/visioner,	  arbetsrelaterade	  
erfarenhetsutbyten)	  
	  
Arbetsuppgifter	  
-‐	  Hur	  mycket	  tid	  lägger	  du	  på	  arbetsuppgifterna?	  
-‐	  Hur	  upplever	  du	  att	  det	  i	  sin	  tur	  påverkar	  ditt	  lärande/utveckling?	  
-‐	  Hur	  upplever	  du	  att	  en	  eventuell	  förändring	  inom	  ditt	  yrke	  påverkar	  ditt	  lärande?	  	  
	  
(Reflektion	  och	  planera,	  genomföra	  och	  återkoppla	  m.m.)	  
	  
	  


