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SAMMANFATTNING 

I Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ryms flera logopediskt intressanta områden. För att få en 

större inblick i SFI gjordes därför denna kvalitativa studie över lärares syn på undervisning inom SFI 

med hjälp av två fokusgruppintervjuer och grundad teori som forskningsansats. Denna studie har 

som huvudsyfte att spegla hur SFI-lärare ser på såväl sin egen undervisning som undervisning inom 

detta område i stort. Vidare frågar sig författarna hur lärare ser på de språkliga områdena: fonologi, 

grammatik, lexikon, pragmatik samt läs- och skrivförmåga. Uppsatsen genomsyras av tre 

huvudteman; samhälle, SFI-undervisning och individ, som uppstått under pågående studie. En fördjupad 

modell har dessutom gjorts över temat SFI-undervisning.. Det framkommer att SFI-undervisning är 

ett komplext område som både påverkar och påverkas av såväl individ som samhälle. 

Sammanfattningsvis framkommer att varje tema var för sig genomsyras av en central del; resurser, tid 

respektive individualisering. Samhället styr vilka resurser som finns att tillgå och hur SFI i stora drag 

organiseras. På SFI påverkar tidsaspekten till vilken grad undervisningen kan individualiseras för den 

enskilda eleven. Två områden som särskilt utmärker sig i intervjusamtal kring behov av resurser är 

uttalsvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.  

Slutligen beskrivs att det vore av intresse att utreda vilka personresurser som redan finns och vad de 

i nuläget arbetar med samt effekten av detta. Författarna föreslår därmed att vidare studier görs för 

att utröna om individualisering av undervisning kan underlättas med hjälp av ökade resurser eller 

samarbeten och i så fall hur dessa bör vara utformade. Vid en sådan studie skulle också frågan om 

logopeder är en yrkeskategori som skulle kunna komplettera eller utgöra en hjälp för SFI, kunna 

besvaras. 
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1. INLEDNING 

På Utbildning i svenska för invandrare (SFI) går elever som är i stort behov av att lära sig svenska 

men många gånger inte har de bästa förutsättningarna för att ta till sig ett andraspråk (Abrahamsson, 

2009; Franker, 2004; Wellros, 2004).  SFI berör många av de områden som också logopeder arbetar 

med (Svenska Logopedförbundet, 2013; Statens skolverks författningssamling [SKOLFS], 2012). 

Trots detta finns inte ett utbrett samarbete mellan logopeder och SFI. SFI-utbildningen är inte heller 

en given arbetsplats för logopeder. Det  vore därför intressant att ta reda på mer om hur SFI-lärare 

ser på SFI och arbetar med  andraspråksinlärning och de språkliga områdena: fonologi, grammatik, 

lexikon, pragmatik samt läs- och skrivförmåga. 

 

2. BAKGRUND 

I denna studie har resultatet föregått bakgrunden. Detta innebär att bakgrundens delar skapades 

utifrån det data som framkom i studiens fokusgruppintervjuer. Bakgrunden är till för att ge en bild 

av SFI i stort samt av faktorer som påverkar utbildningen och elevernas andraspråksinlärning.  

2.1. Utbildning i svenska för invandrare 

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en språkutbildning för invandrare över 16 år med annat 

modersmål än svenska. Utbildningen består av fyra nivåer; A, B, C och D som kan läsas i olika steg, 

(1, 2 eller 3) beroende på elevens förutsättningar, tidigare erfarenheter och mål. Språkundervisningen 

bedrivs utifrån en helhetsbeskrivning av parametrarna hörförståelse, läsförståelse, muntlig 

interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. I utbildningen ingår även att eleven ska få 

reflektera över och jämföra sina egna kulturella erfarenheter med svensk kultur och samhällsstruktur 

och på så vis utveckla sin interkulturella kompetens. Efter utbildningen ska eleven ha lärt sig svenska 

som ett fungerande andraspråk samt fått tillräcklig språklig kompetens för att kunna kommunicera 

och aktivt delta i svenskt samhälls-, vardags-, och arbetsliv (SKOLFS, 2012). 

2.2. Acceptans och attityder i samhället  

Något som ofta poängterats (se Hammarberg 2004) är vikten av språklig input för framgångsrik 

andraspråksinlärning, eftersom det bland annat bidrar till fler inlärningstillfällen. Möjlighet till 
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språklig input beror bland annat på i vilken mån inläraren utsätter sig för möten med den nya 

kulturen. Den roll samhället och de infödda spelar är en aspekt som lätt kommer i skymundan. I en 

kvalitativ studie av Lundgren (2005) som pågick under två års tid medverkade femton SFI-deltagare 

på analfabetnivå varav fem kvinnor kvarstod för en djupare studie. Deltagarna intervjuades och 

syftet för studien var att förmedla deltagarnas upplevda situation i relation till deras inlärning. 

Deltagarna berättade att de i mötet med den svenska kulturen kunde känna sig underlägsna och 

otillräckliga vilket tog sig uttryck i försämrad inlärning. Lundgren menade att det av infödda 

svenskar krävs förståelse och acceptans gentemot andra kulturer. Vidare ställde sig Lundgren (2005) 

kritisk till att bland annat sociala myndigheter misslyckats med att bjuda in invandrare i samhället 

och menade att detta skapade isolering utöver den marginalisering som redan fanns på grund av 

språkförbistringen.  

Även Lindberg (2009) riktade kritik  mot attityder i samhället och politiska beslut som bland annat 

legat till grund för hur utbildning i svenska för invandrare utformats. Hon ansåg att fokus låg på ett 

ensidigt perspektiv utifrån vilket invandraren borde anpassa sig till det svenska systemet och där alla 

skulle stöpas i samma form. En utformning av SFI som tar tillvara på interkulturella skillnader och 

ser dem som en styrka lyftes istället fram som något eftersträvansvärt. Vidare uppmärksammade 

Lindberg (2009) en attityd i samhället gällande synen på att invandrare inte tog till sig det svenska 

språket tillräckligt fort. Kritik hade riktats mot SFI då det hävdats att språkundervisningen för 

invandrare var undermålig samt att invandrare inte ansträngde sig tillräckligt för att lära sig svenska. I 

rapporten (Lindberg, 2009) gjordes också en jämförelse av hur mycket tid som gavs för 

språkinlärning för invandrare som läste kursen SFI D till skillnad från svenska gymnasieungdomar 

som läste den nivåmässigt motsvarande kursen Engelska A. Det framkom att betydligt färre 

studietimmar gavs till eleverna på SFI än till gymnasieeleverna. Detta trots att gymnasieeleverna läst 

engelska i grundskolan vilket ofta innebar mycket mer förkunskaper än de motsvarande 

svenskkunskaper SFI-elever på D-nivå hunnit tillägna sig. 

2.3. Samhällets roll vid andraspråkstillägnande 

Det råder delade meningar om hur viktig klassrumsundervisning är jämfört med att vistas i en yttre 

miljö där målspråket talas, för elevens andraspråkstillägnande. Krashen (1982) menade att språklig 

input var det viktiga, oavsett var den skedde. Klassrumsundervisning var inte bara viktigt för att 
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instruera eleven utan även för att eleven skulle få input som var anpassad till hens 

språkförståelsenivå. Ju mer eleven lärde sig desto mer kunde eleven ta till sig av den input hen 

exponerades för utanför skolan. Därmed ökade också elevens möjligheter att tillägna sig mer av 

andraspråket (Krashen, 1982). Sociala kontakter med infödda svenskar kan vara till gagn för 

språkinlärning. I Lundgrensstudie (2005) framkom att få invandrarkvinnor på SFI hade 

svensktalande sociala kontakter utanför skolan. Många kvinnor begränsades av hemarbete så att 

tiden inte räckte till för att träna det nya språket ute i det svenska samhället (Lundgren, 2005). Vuxna 

får sällan tillräckligt med språklig input ute i samhället och då är klassrumsundervisning till stor hjälp. 

Klassrumsundervisningen bör inte vara ett substitut för den yttre världen men hjälpa eleven till den 

punkt där hen kan börja använda samhället som redskap för vidare språktillägnande (Krashen, 

1982). Det är viktigt att träna sina språkkunskaper utanför skolan för att hålla dem vid liv. Praktik i 

arbetslivet för att träna språket kan vara bra för att ge eleven en chans att använda svenskan mycket 

och dessutom känna sig behövd (Lundgren, 2005). 

 

2.4. Vikten av läskunnighet i Sverige   

I IALS undersökning framkom att Sveriges befolkning hade en jämförelsevis god läsförmåga vilket i 

förlängningen betyder att det ställs höga krav på läs- och skrivförmåga hos invandrare som kommer 

till Sverige och därmed också på de pedagogiska insatser som görs. Personer med god läs- och 

skrivförmåga deltog i större grad i föreningsaktiviteter och bristande läsförmåga kunde påverka 

elevers etablering i samhället negativt och få direkta effekter på deras arbetssituation (Myrberg, 

2001). 

 

2.5. Undervisning och lärarens uppgifter 

Andraspråksinlärning är en komplicerad och tidskrävande process (Lindberg, 1996). Faktorerna 

fortlöpande språktillägning under en längre tid och med vilken intensitet undervisning sker är 

viktigare aspekter för ett gott tillägnande av andraspråket än vad inlärarens ålder är (Collins, Halter, 

Lightbown & Spada, 1999; Lightbown, 2000). Det är viktigt ur motivationssynpunkt att 

undervisning har relevans för eleverna och därför bör elevernas kulturella bakgrund, erfarenheter 

och språk ha betydelse för upplägg av och innehållet i undervisningen. Andraspråksinlärning kan 

också gynnas av undervisning på modersmålet (Cummins, 1997). Ellis (2012) beskrev att forskning 
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om andraspråksundervisning inte pekar på hur läraren ska gå tillväga utan snarare på att ge läraren 

verktyg för att utveckla sin undervisning. I Carlsons avhandling (2003) intervjuades såväl 

kursdeltagare som lärare, annan skolpersonal och handläggare på arbetsförmedlingen kring SFI-

undervisning och hur kunskap hanterades och förvärvades där. I en intervju med nio lärare framkom 

att lärare på SFI tycktes lägga stor vikt vid grammatikundervisning. Kjellin (2002) menade dock att 

prosodi var det språkläraren först och främst borde ägna sig åt. Vidare beskrev han att 

uttalsundervisningen ofta förbisågs i traditionell undervisning vilket kunde leda till försämrade 

kommunikationsmöjligheter och påverka elevens samhällsgemenskap (Kjellin, 2002).  

 

IALS (International Adult Literacy Survey) var ett omfattande projekt där läs- skriv- och 

räkneförmåga undersöktes och jämfördes 20 länder emellan. Sverige var ett av länderna som deltog i 

projektet. Sammanlagt deltog över 70 000 invandrare i projektet som pågick under flera decennier 

och slutrapporterades år 2000. I den svenska rapporten (Myrberg, 2001) framkom att läs- och 

skrivförmåga hade samband med SFI-deltagande. Utifrån en av enkätstudierna framkom att ju längre 

elever deltagit i SFI desto mer nöjda var de med sin språkinlärning (Myrberg 2001). I  

SFI interagerar med Socialstyrelsen vad gäller bland annat närvarokontroll.. I Carlsons studie (2003) 

beskrevs detta moment som ett konfliktladdat område mellan lärare och Socialstyrelsen och något 

som lärare upplevde frustration över. Något annat lärare uttryckte var att de inte ville vara fostrande 

i sin roll mot vuxna elever men hamnade trots detta lätt i en sådan roll (Carlson, 2003).  

 

2.6. Klassrummet som plats för inlärning och gruppens betydelse. 

I Lundgrens studie (2005) om analfabeter på SFI beskrevs hur en elevgrupp med stor spridning 

snarare var stimulerande än hämmande. Det lyftes exempel på hur interaktion ledde till att elever 

vågade ta plats i en grupp och fick lyfta fram sig själva. På så vis steg självförtroendet och eleven 

kunde växa som människa (Lundgren, 2005). Genom ömsesidighet och att lära känna varandra 

skapas möjligheter för kommunikation och en trygg inlärningsmiljö. I heterogena grupper finns 

förutsättningar för interkulturella läroprocesser där undervisning bör utgå från elevers tidigare 

erfarenheter, upplevelser och kunskaper (Lahdenperä, 2004). En heterogen grupp på SFI kan dock 

försvåra individualiserad undervisning Elevgruppen på SFI påverkas också ofta av ett rikt in- och 
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utflöde av deltagare med olika mål, ålder, kulturell bakgrund samt utbildnings- och språkbakgrund. 

(Skolinspektionen, 2011; Hyltenstam & Lindberg, 2004).   

 

2.7. Skillnader mellan språk  

För att titta på hur språk skiljer sig från eller liknar varandra går det att se till deras typologi (struktur 

eller system). Typologiska olikheter kan föreligga i språkens fonologiska, grammatiska, lexikala och 

pragmatiska system. Alla språk består inte av samma uppsättning språkljud, exempelvis är svenskan 

ett vokalrikt språk som innehåller nio vokaler till skillnad från arabiskan som innehåller tre 

(Andersson, 2001). Det fonologiska systemet kan således variera och det gör också reglerna för hur 

språkljuden får kombineras (fonotax) samt hur olika yttranden får betonas (prosodiska regler). 

Grammatiskt sett kan exempelvis regler för ordföljd, böjningar och genus variera (Salameh, 2012; 

Andersson, 2001). Språkens lexikon begränsas inte på samma sätt av regler men kan skilja sig åt 

utifrån hur ord kategoriseras begreppsmässigt vilket kan försvåra inlärningen av ett nytt språk. 

Pragmatiken i språken begränsas inte heller lika tydligt av regler men influeras av den kulturella 

omgivning där språken används och de sociala koder som där föreligger. Exempel på skillnader i 

pragmatik kan vara när det är accepterat att ta ordet från någon annan vilket kan skilja sig åt mellan 

olika språk. Pragmatiken lärs in som en del av språket när det tillägnas men kan förändras om den 

omgivande kulturen förändras (Salameh, 2012). 

 

2.8. Individens utveckling 

Lundgren beskrev i sin avhandling (2005) hur många invandrarkvinnor hade skolan som en 

tillflyktsort och fristad. För många kvinnor var det den enda plats där de hade möjlighet att lära sig 

samt använda det svenska språket. I skolan hade de dessutom möjlighet att få en social gemenskap 

och där fanns tid för utveckling av den egna personen. Kvinnornas språktillägnande påverkades av 

hur trygga de kände sig med att prata svenska och vilken motivation de hade till att lära sig språket. 

Lundgren (2005) menade att eleverna kunde bli hjälpta av att möjlighet gavs att få ta plats i en 

mindre grupp och att i det sammanhanget lära sig att själva bemästra språket (Lundgren, 2005). 

Även i Carlsons avhandling (2003) berättades om hur SFI-studier bidrog till ökad självkänsla och 

självförtroende hos många kvinnor. Hyltenstam (1993) beskrev vikten av effektiv inlärning och bra 

språkundervisning för att invandrare skulle kunna vara delaktiga i de sociala sammanhang de befann 
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sig i samt i det samhälle de levde. Wellros (2004) beskrev också att många invandrare upplevde 

intellektuell och social degradering i och med att de inte behärskade det nya språket.  

2.9. Faktorer som påverkar individens inlärningsframgång vid 

andraspråksinlärning 

Hos vuxna andraspråksinlärare finns en tydlig variation vad gäller hur väl och med vilken 

inlärningshastighet inläraren tillägnar sig målspråket. Skillnaderna kan härledas till såväl individuella 

som sociala faktorer (Ellis, 1994). 

2.9.1. Sociala faktorer 

Socio-ekonomiska faktorer såsom sysselsättning och ekonomisk status kan ha inverkan på hur 

lyckad andraspråksinlärning blir (Ellis, 1994). I en tioårig longitudinell studie av Burstall (1975) 

påvisades detta samband då grundskoleelever i England med högre socio-ekonomisk status 

presterade bättre i sitt tillägnande av franska som andraspråk än elever från hushåll med lägre socio-

ekonomisk status. Runt 6000 elever deltog i studien (Burstall, 1975). Socio-ekonomiska faktorer 

påverkar också indirekt vilken typ av språkligt inflöde inläraren utsätts för samt i vilken utsträckning 

exponering för målspråket sker. Det är inte inlärarens klasstillhörighet som per definition styr utfallet 

av dennes inlärningsförmåga. Klasstillhörighet är istället en faktor som verkar indirekt. Ett exempel 

på detta är det faktum att skolundervisning är utformad efter de normer och erfarenheter som i 

högre grad tillskrivs individer med hög socio-ekonomisk status (Ellis, 1994). 

2.9.2. Motivation och attityder 

Andraspråksinlärares motivation till inlärning samt attityd gentemot målspråket och dess omgivande 

kontext kan beskrivas i relation till hur dessa faktorer korrelerar med framgång i 

andraspråksinlärningen (Masgoret & Gardner, 2003). Gardner menade att motivation var den faktor 

som hade starkast samband med inlärningsframgång. Attityd till målspråket och dess talare sågs 

istället som en indirekt faktor då denna snarare påverkade inlärarens motivation för inlärning (se 

Abrahamsson, 2009; Masgoret & Gardner, 2003). Ju mer positivt inställd inläraren är, desto starkare 

blir dess motivation vilket i sin tur indirekt påverkar inlärningen; med vilken hastighet den sker och 

hur lyckad den blir. Det pågår också diskussioner kring vad som kommer först; inlärningsframgång 

eller motivation (Abrahamsson, 2009). 
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2.9.3. Språkbegåvning 

En av de faktorer som spelar stor roll för tillägnandet av andraspråket är språkbegåvning, så kallad 

“fallenhet” (Skehan, 1989). Språkbegåvning anses vara en medfödd förmåga och beskrivs som ”en 

talang för språkinlärning som gör sig gällande genom en specifik känslighet för just språklig 

struktur” (Abrahamsson, 2009, s. 218). Skehan (1989) menade att språkbegåvning var minst lika 

viktigt, om inte viktigare, än övriga förutsättningar som vanligtvis undersöktes i relation till 

andraspråksinlärning. Att språkbegåvning hade betydelse påvisades i flera studier (till exempel 

Abrahamsson & Hyltenstam, 2008) men vissa forskare (såsom Gardner, 1985; Hubbard, 1975) 

ifrågasatte hur betydelsefull denna förmåga var för språktillägnandet och hävdade själva att andra 

faktorer var viktigare. Ytterligare faktorer som visade sig kunna påverka variation i inlärningsförmåga 

hos olika individer var personlighet och inlärarstil (Ellis, 1994). 

2.9.4. Ålder 

Många studier (se Abrahamsson, 2009) har gjorts med avseende på inlärningsålder och dess effekter 

på andraspråksinlärning. Åtskilliga gånger har avsevärda skillnader påvisats mellan hur väl barn och 

vuxna tillägnar sig ett andraspråk. Detta gäller framför allt slutgiltig behärskning av språket, där barn 

ofta visats ha ett övertag (Abrahamsson, 2009). På sextiotalet myntade Lenneberg (1967) en teori om 

en kritisk period för språkinlärning. Den innebar att fullgod språkinlärning endast kunde uppnås när 

språkinlärning startade under perioden från födseln fram till ungefär 12 års ålder. Efter detta var 

hjärnan inte längre anpassad för språkinlärning på samma sätt som tidigare (Lenneberg, 1967). Att 

barns övertag vad gäller andraspråksbehärskning endast beror på biologiska skillnader är något som 

går att problematisera. Övertaget skulle också till viss del kunna bero på att barn i större utsträckning 

än vuxna möter det nya språket bland annat genom att de går längre tid i skolan där de dessutom får 

större möjligheter till integrering (Abrahamsson, 2009). I kombination med ålder diskuteras ofta 

fossilisering, vilket är ett fenomen som innebär att inlärare stannar upp i sin andraspråksutveckling. 

När detta händer befästs de språkstrukturer som inläraren har tillgängliga och inläraren kan “fastna” 

i ett språk som ännu inte uppnått målspråksstruktur (Selinker, 1972). 
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2.10. Uttalssvårigheter hos andraspråksinlärare  

Inlärning av uttal är komplext och innebär tillägnande av såväl enskilda ljud stavelser och prosodi, 

som typologiska markeringar och perception av det nya språket. Dessutom har den fonetiska, 

semantiska och grammatiska kontexten en inverkan på inlärningen samt uttalets utveckling över tid 

(Abrahamsson 2004). Cook (1996) menade att det skulle vara lärare till gagn att vara medvetna om 

vilka ljud som kunde förbättras respektive inte förbättras hos eleven då dessa borde behandlas olika. 

Uttalsundervisningen borde också rättas efter vilken nivå eleven var på. Vidare beskrev Cook att 

uttalssvårigheter oftast inte beror på att eleven har problem med specifika fonem utan snarare med 

de generella principer som finns i språkets ljudsystem. Uttalsundervisning är mer än bara fonem som 

ska ”nötas in”, så istället bör fokus ligga på att förstå språkets ljudsystem och hur detta lärs in (Cook, 

1996). Kjellin (2002) föreslog utifrån egna erfarenheter och tidigare forskning (se Kjellin, 2002), att 

öva uttal i kör och betonade vikten av att lyssna på andra, prioritera prosodi samt upprepa fraser 

många gånger vid inlärning av uttal. Derwing och Munro beskrev i en artikel från 2005 att det har 

forskats mindre på just uttalsundervisning för andraspråksinlärare än på andra domäner så som 

grammatik och ordförråd. Undervisningsmaterial och -övningar som användes vid 

uttalsundervisning var ofta baserade på ”sunt förnuft” snarare än vetenskaplig forskning. De menade 

vidare att det behövdes mer studier kring uttalsundervisning. (Derwing & Munro, 2005). 

På SFI är det viktigt att fokus i uttalsundervisning ligger på att förhindra de avvikelser i uttal som 

mest påverkar förståelsen negativt. Detta på grund av att undervisningen sker under en mycket 

begränsad tid. Det är viktigt att SFI-läraren har kunskap om vilka svårigheter som är typiska för olika 

modersmål för att få en förståelse för och kunna höra den enskilda elevens svårighet (Bannert, 

1990). 

2.11. Behov av särskilt stöd i Utbildning i svenska för invandrare 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport av SFI från 2010 framkom att det lades stor vikt vid 

anpassning av undervisning efter särskilda behov. Dock påpekade lärare och personal att det brast i 

verktyg, kunskap och metoder för utredning av behov av särskilt stöd hos elever med begränsad 

kunskap i det svenska språket. I vissa kommuner lades mycket arbete ner på att utreda behov av 

särskilt stöd så som läs- och skrivsvårigheter och Skolinspektionen uppmärksammade vikten av 

tidiga insatser för elever med behov av särskilt stöd. Behov av särskilt stöd bör utredas och beaktas i 



 

9 

 

samband med elevens kartläggning och studieplanering då studenter menat att detta påverkat deras 

språkutveckling positivt. Denna kartläggning och studieplanering behöver lärare ta del av för att 

kunna anpassa undervisningen (Skolinspektionen, 2010).  

Det är svårt för en enskilde lärare att veta anledningen bakom elevers eventuella läs- och 

skrivsvårigheter. Det är viktigt att utreda dyslexi för att elever ska få tillgång till adekvata hjälpmedel 

samtidigt som en för stor vikt ej bör ligga på diagnostisering (Sfi-utredningen, 2003). Enligt Hedman 

(2012) kunde elever få ökat självförtroende av att  få en förklaring till sina läs- och skrivsvårigheter, 

med hjälp av utredning. För tvåspråkiga elever tenderar dock utredning av läs- och skrivsvårigheter 

att ske senare än för enspråkiga elever. Detta kan bero på att läraren väntar för att se om svårigheter 

beror på tvåspråkighet eller bottnar i dyslexi. En annan anledning kan vara att det råder lägre 

förväntningar på tvåspråkiga elever i jämförelse med enspråkiga (Hedman, 2012). Det har i mycket 

ringa utsträckning gjorts studier kring dyslexi hos tvåspråkiga vuxna (Elbro, Daugaard & Gellert, 

2012). 

Enligt en utredning av SFI som utfördes år 2003 av Statens offentliga utredningar (SOU) bör SFI ta 

ansvar för samtliga elever med läs- och skrivsvårigheter oavsett om de har en diagnos eller inte. I de 

fall utredning görs bör inblandad personal ha kunskap kring åtgärder och material för att hjälpa 

eleven ([SOU], 2003). Personal som är inblandad i utredningar beskrevs i SOU: s rapport enligt 

följande: 

“För att studerande med läs- och skrivsvårigheter ska få en optimal inlärningssituation fordras generellt sett 

tillgång till flera lärare med olika kompetenser som kan rådgöra om insatser. Lärare med 

andraspråkskompetens behövs för inlärningen av andraspråket och för att t.ex. kunna se om svårigheterna i 

svenska härrör sig till förstaspråket eller har andra grunder. En specialpedagog behövs för att utveckla den 

fonologiska medvetenheten och för utvecklandet av strategier för att kompensera funktionsnedsättningen. 

Dessutom kan en logoped eller hörselpedagog behövas för arbete med var och hur språkljuden bildas”  

(Statens offentliga utredningar [SOU],2003, s. 313). 

 

2.12. Vad gör en logoped?  

Logopeder arbetar bland annat med utredning, diagnosticering, hjälpmedelsordination och 

behandling av läs- och skrivsvårigheter samt språkstörning. Inom logopedi analyseras språket utifrån 
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de språkliga domänerna fonologi, grammatik, lexikon samt pragmatik. Logopeder verkar mest inom 

landsting men arbetar alltmer på skolor (Ahlsén & Nettelbladt, 2008; Svenska Logopedförbundet, 

2013). De arbetar också med flerspråkiga personer med olika former av svårigheter med 

språkinlärning. Med hjälp av tolk undersöks vilken typ av svårighet som föreligger samt hur denna 

ter sig på de olika språk eleven besitter. Genom att utreda vad som ligger bakom elevens svårigheter 

kan lärare, speciallärare/-pedagog och logoped tillsammans arbeta för att hjälpa eleven i sin 

språkinlärning (Salemeh, 2012). 

2.13. Bronfenbrenners ekologiska modell 

Bronfenbrenner (1979) utformade en ekologisk systemteori för att studera utveckling hos 

människan. Denna innebar att människans utveckling studerades i relation till dess sociala och 

kulturella sammanhang samt hur individen och omgivningen samspelade och påverkade varandra. 

Detta beskrevs i olika nivåer. Micronivån representerade individen och de situationer där denne 

befann sig i direkt samspel med andra människor. Dit hörde således individens närmsta omgivning 

så som familj, vänner eller klasskamrater. Mesonivån representerade interaktionen mellan olika 

mikronivåer, exempelvis hur relationen mellan individ och familj påverkade och påverkades av 

individens relation med skolan. Exonivån omfattade situationer där individen sällan befann sig men 

påverkade ändå andra nivåer och därmed också indirekt individen. Slutligen representerade 

makronivån mer generella system som påverkade övriga nivåer så som normer, värderingar, politik, 

lagstiftning och kultur. 

3. SYFTE 

Syftet med studien är att få en inblick i hur SFI-lärare ser på Utbildning i svenska för invandrare 

(SFI). 

3.1. Frågeställningar 

 Hur ser SFI-lärare på Utbildning i svenska för invandrare i stort? 

 Hur ser SFI-lärare på undervisning i de språkliga områdena: fonologi, grammatik, lexikon, 

pragmatik samt läs- och skrivförmåga? 
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4. METOD 

Forskningsmetoden för denna studie är grundad teori. Forskningsansatsen var kvalitativ och 

insamling av data skedde genom två fokusgruppintervjuer med fyra respektive två deltagare. Antalet 

deltagare valdes med hänsyn till att få en balans mellan en bred och dynamisk diskussion och en mer 

specificerad och djup diskussion med mycket utrymme för varje enskild deltagare. Studien hade 

inledningsvis en öppen och bred inställning för att fortsatt vara mer specifik och avsmalnad. På 

samma sätt lades fokusgruppintervjuerna upp utifrån den så kallade “trattmodellen” vars grad av 

strukturering ökade efterhand (Halkier, 2010). Framför allt induktiv ansats genomsyrade studien. 

Data samlades in och vidare efterforskning gjordes senare i befintlig litteratur. Studiens syfte och 

dess frågeställningar låg till grund för valet av metod. En överblick av metodförfarandet ges i figur 1.  

 

 

Figur 1. Överblick av metodiskt tillvägagångssätt. 

4.1. Grundad teori 

Denna studie är utförd med hjälp av grundad teori vilket är ett kvalitativt forskningsperspektiv som 

innebär att forskaren själv skapar teoretiska modeller grundade på sina insamlade data. Metoden är 

användbar för studier utförda på outforskade områden eller för att få nya synvinklar på redan kända 

Val av metod: 
Grundad teori och 

fokusgrupper 

Kontakt med 
rektorer och SFI-

lärare 

Utformning av 
intervjuguide och 

enkät 

Fokusgruppintervju 
1 (4 deltagare) 

Intervjuguide 
omformas inför 

fokusgruppintervju 2 

Fokusgruppintervju 
2 (2 deltagare) 

Transkription av 
data 

Kodning, 
kategorisering och 

tematisering av data 
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områden(Guvå & Hylander 2003). Tillvägagångssättet för denna studie var inte förutbestämt utan 

modellerbart och föränderligt allt eftersom studien pågick och ny kunskap växte fram.  

4.2. Fokusgrupper 

I denna studie samlades data in med hjälp av fokusgrupper vilket är en intervjustil som fokuserar på 

interaktion mellan deltagare i en grupp. En fokusgrupp kännetecknas av att en eller flera 

moderatorer bestämmer vilket ämne som ska diskuteras av intervjudeltagarna samt förser gruppen 

med samtalsämnen och struktur (Halkier, 2010). Moderatorerna(författarna) hade vid dessa 

fokusgruppintervjuer en mer observerande och tillbakahållen roll än vad som normalt förknippas 

med en intervjuledare. I interaktionen deltagarna emellan producerades data vilken senare 

analyserades. För att stimulera gruppen till diskussion introducerades övningar vilket förespråkas av 

Halkier (2010)..  

4.3. Kontaktförfarande och urval 

Till denna studie valdes deltagare från två olika städer. Om möjligt önskades spridning på deltagare 

vad gällde ålder, kön, utbildning, antal år i tjänst och nuvarande arbetssituation men urvalet skedde 

främst med hjälp av bekvämlighetsprincipen. För att komma i kontakt med deltagare till studien 

användes inledningsvis personliga kontaktnät. Vidare söktes rektorer för SFI-utbildningar upp i en 

av de två städerna. Rektorerna vidarebefordrade informationsbrev (bilaga 1) om studien till sina 

anställda lärare. Fortsättningsvis skickades informationsbrev ut till lärare på SFI-utbildningar i två 

olika städer i Mellansverige, vars kontaktuppgifter gick att finna på kommunernas respektive 

hemsidor, med hjälp av mailförfrågningar. Slutligen togs kontakt per telefon med lärare tills dess att 

inga fler deltagare behövdes. Det inklusionskriterium som fanns var att deltagarna skulle vara eller ha 

varit lärare i Utbildning i svenska för invandrare. Medvetet hölls informationsbrevet kort för att i 

följande intervjusituation inte påverka deltagarnas diskussion mer än absolut nödvändigt.  

 

Till den andra intervjun kontaktades deltagare i en av städerna via mail och telefon utifrån de 

kontaktuppgifter som användes vid det första urvalet. Till dessa skickades ett nytt informationsbrev 

ut med vissa justeringar för att matcha de förändringar som gjordes i intervjuförfarandet (bilaga 2).    
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4.4. Deltagare 

I studien deltog sex personer uppdelade på två intervjutillfällen. Alla deltagare var eller hade varit 

SFI-lärare . Vid det första intervjutillfället deltog fyra lärare och vid det andra intervjutillfället deltog 

två lärare. Deltagarna skilde sig till viss del med avseende på ålder, kön, utbildning, 

arbetslivserfarenhet samt nuvarande sysselsättning, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Uppgifter om deltagare. 

Antal deltagare 6 

Kön Kvinnor: 5   Män: 1 

Ålder 26 - 56 år. Medelålder = 48 år 

Utbildningsbakgrund Deltagarna hade läst vid lärarutbildning med inriktning svenska som 
andraspråk eller senare läst påbyggnadskurser i svenska som andraspråk. 
Fem lärare var färdigutbildade, en lärare hade en termin kvar att läsa. 
Samtliga deltagare hade arbetat som SFI-lärare. 

Utbildningsort  Fyra olika lärosäten i Sverige. 

Examensår 1984, 1989, 1996, 2008, 2010, 2013 

Antal års arbete med 
svenska som andraspråk 

0,5 - 23 år. Medellängd: 10,25 år 

Antal års arbete inom SFI 0,5 - 15 år. Medellängd: 5,25 år 

Nuvarande sysselsättning 5 Lärare, varav 3 SFI-lärare. 1 student. 

 

4.5. Intervjuer och intervjuguider  

 Intervjuerna spelades in med bild- och ljudupptagning. De pågick i ca 2 timmar och var indelade i 

två delar med en paus i mitten. Genomförandet skedde enligt arbetsgången i av författarna 

utformade intervjuguider (bilaga 3 och 4) till respektive intervju. Trots att det var liknande upplägg i 

de två intervjuerna, skilde sig innehållet åt. Utifrån reflektioner kring och utvärdering av första 

intervjun formades upplägget av intervju två. Den andra intervjun tog vid där den första slutade och 

blev därmed mer djupgående och specifik. Intervjuerna bestod av övningar som deltagarna 

diskuterade kring och utförde tillsammans, även dessa var upplagda på så vis att de var av bredare 

karaktär och senare mer styrda och specifika. Första intervjun inleddes med att deltagarna fritt fick 
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skriva ner ord de förknippade med SFI-undervisning. Dessa ord diskuterades sedan utifrån vad 

lärarna tyckte var viktigt respektive vad de gjorde mest och placerades på en graderingsskala. Vidare 

styrdes lärarnas samtal mer genom att moderatorerna tillförde ord och områden som deltagarna fick 

diskutera utifrån. I den andra intervjun fick deltagarna börja med att individuellt skriva ner vad de 

gjorde mest i sin undervisning och sedan presentera detta för varandra. Fortsättningsvis 

introducerade moderatorerna områden som lärarna fick diskutera utifrån givna punkter. För en mer 

detaljerad bild av hur övningarna gick till se intervjuguider i bilaga 3 och 4. Samtliga övningar 

baserades på studiens syfte och frågeställningar. Termer kring språkuppbyggnad som återfanns i 

litteratur om såväl logopedi som SFI (Svenska Logopedförbundet, 2013; [SKOLFS], 2012) låg till 

grund för övningarnas innehåll. De nyckelord som användes i övningarna var “uttal”, “grammatik”, 

“ordförståelse & ordförråd”, “samspel”, “kommunikativt samspel” och “läsa och skriva”. Antalet 

intervjuer var inte bestämt sedan tidigare utan beslut kring fortsatta intervjuer och tillvägagångssätt 

vid dessa togs allt eftersom. Efter två intervjuer bedömdes att mättnad hade uppnåtts, det vill säga 

att insamlad data för denna studie var tillräcklig. 

 

I samband med intervjuerna fyllde deltagarna också i en enkät gällande personlig information så som 

deltagarnas arbetssituation, ålder och utbildning (se bilaga 5). Enkäten var till för att få spridning 

inom gruppen som kunde ge bredd i intervjudeltagarnas åsikter och/eller yttranden. 

4.6. Etiska överväganden  

Deltagarna fick såväl skriftlig som muntlig information om vad deras deltagande i studien innebar 

och alla gav skriftligt medgivande till medverkan. Deltagarna informerades om att de när som helst 

hade rätt att avbryta sitt deltagande samt att ljud- och filmupptagning endast skulle hanteras inom 

logopedprogrammet och ärenden som rörde denna studie. Deltagaruppgifter i tabell 1 presenteras så 

att deltagarna inte ska kunna identifieras. Dessutom avidentifierades samtliga yttranden i studien så 

att de inte skulle kunna härledas till deltagarna. Information kring dessa etiska överväganden fanns i 

informationsbrev och samtycke som delades ut till samtliga deltagare, se bilaga 1, 2 och 6.  

4.7. Analys av data  

Det inspelade materialet hanterades i enlighet med riktlinjer för grundad teori vilket illustreras i figur 

2. 
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Figur 2. Överblick av tillvägagångsätt vid hantering av data. 

Data transkriberades ortografiskt då fokus låg på innehåll och inte på form. Överflödig data som 

inte bedömdes tillföra något vid dataanalys exkluderades utifrån följande kriterier: ”Sociala samtal 

som inte var relaterade till intervjun” samt ”Medhåll relaterat till annan deltagares yttrande utan 

ytterligare innebörd”. Transkriptionen kodades för att plocka ut det essentiella i varje uttalande och 

för att göra de mer lätthanterliga. Kodningen innebar att varje uttalande kondenserades så att en mer 

sammanfattande beskrivning av innehållet gavs. Koderna delades in i grupper utifrån likheter i 

innehåll. Vid en första gruppering av koderna skapades 94 grupper. Dessa grupper sammanställdes 

hierarkiskt till 31 grupper. Detta träd av överordnade och underordnade grupper studerades av 

författarna vilka letade efter samband och urskönjde att materialet spretade åt tre håll. Utifrån detta 

valde författarna att fördela de 31 grupperingarna på tre olika teman. Temana liknade nivåerna i 

Bronfenbrenners ekologiska modell (Bronfenbrenner 1979) varför denna vidare användes för att 

illustrera studiens tre teman. Inom varje tema delades de tillhörande grupperna in i kategorier. Tema 

1 och 2 tilldelades tre underkategorier och Tema 3 tilldelades två. Ett av temana ansågs mest centralt 

för denna studie varför detta belystes ur ytterligare en synvinkel vilken presenteras vidare i figur 5 i 

studiens resultat- och diskussionsdel. 

 

Ortografisk 
transkription 

Kodning 94 grupperingar 

Indelning i  31 
grupper 

Samband mellan 
grupperingar: 

materialet spretade 
åt tre håll 

Tre teman skapades 
inspirerade av 

Bronfenbrenner 

Kategorisering inom 
varje tema 

Tema 1: 3 kategorier 

Tema 2: 3 kategorier 

Tema 3: 2 kategorier 

Bedömarreliabilitet  
säkerställdes 
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Några grupper exkluderades då författarna bedömt dessa som irrelevanta för studiens innehåll. De 

exkluderade grupperna var; instruktioner till övningar, deltagarnas samtal kring övningsinstruktioner samt 

presentation av moderatorer och deltagare. Utifrån teman med tillhörande kategorier formades diskussionen 

och slutsatsen för denna studie som formade den kärnprocess (helhet) vilken blev studiens essens.  

4.8. Reliabilitet  

Analysmaterialet bedömdes av en utomstående bedömare som är insatt i projektet för att säkerställa 

bedömarreliabilitet i kategorisering och teman. Personen tillägnades två till tre citat  ur varje temas 

underliggande kategori, sammanlagt tolv citat. Dessa placerades in under det tema och kategori där 

personen ansåg att de hörde hemma. Tio av tolv citat placerades i enlighet med författarna varvid 

kalibrering skedde för de resterande två. Författarna tydliggjorde kontexten kring citaten varpå full 

enighet uppnåddes.   

5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

 

Insamlat datamaterial kodades, kategoriserades och utkristalliserade sig slutligen till tre övergripande 

teman. Modellen visar hur SFI påverkar och påverkas av individ och samhälle, se figur 3. 

 

 

Figur 3. SFI i relation till samhälle och individ, inspirerad av Bronfenbrenner (1979). 
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Författarna strävade efter att ge en så representativ bild av samtalen vid fokusgrupperna som möjligt 

samtidigt som utgångspunkten vid sammanställning var att lyfta fram data som svarade på studiens 

frågeställningar. Utöver detta lades störst tyngdpunkt vid samtalsämnen som dryftades flertalet 

gånger. Varje tema byggdes upp med hjälp av underliggande kategorier, se figur 4.  

 

Figur 4. Teman.  

Resultatet uppvisade en stor bredd med avseende på vad lärare gjorde och tyckte var viktigt i sin 

undervisning vilket vidare kommer att redovisas och diskuteras nedan. 

5.1. Tema 1 – Samhälle 

Detta tema delades upp i kategorierna “Organisation av Utbildning i svenska för invandrare”, “Acceptans” 

och “Samhället som plattform för språkinlärning”. 

5.1.1. Organisation av Utbildning i svenska för invandrare 

Under fokusgrupperna belystes ofta hur olika undervisningen tedde sig beroende på i vilken nivå 

och vilket steg undervisning skedde. Utbildningens utformning vad gällde upplägg samt mål och 

styrdokument påverkade lärarnas arbete. Även tillgång till personal och resurser skilde sig åt vid olika 

ställen och formade utbildningens innehåll och upplägg. 
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5.1.1.1. Kursplaner och styrdokument. Under intervjuerna framkom att det 

finnsstyrdokument och kursplaner som lärarna måste följa. Det finns också krav på att lärarna 

dokumenterar elevernas progression. 

1. “- Jo men styrdokumenten är ju viktiga, för det är ju det vi ska följa, det är ju det vi har att gå efter.  

- Men det är ju viktigare när man håller på med betygsättning för då måste man kunna motivera. 

- Ja fast jag tycker att styrdokument är mycket viktigare än betygsättning.  

- Ja det måste ju hela tiden finnas, det är ett uppdrag från den jag är anställd av. Oavsett vad jag tycker om 

könsroller och tolerans så är det det här jag måste lyda. Vi har betalt för det.” 

 

2. “Sen finns det ju en sak som jag bara skulle vilja plocka bort helt och hållet som ändå inte har någon 

slags informationsnytta för vår verksamhet, men vi för ju närvaro. [...] Det kan ta jättelång tid att fylla i. 

Man kan ha elever som av olika anledningar har mycket frånvaro och det kan bli jättemycket diskussioner. 

Du förstår det här är ju om deras ekonomi. Och just den delen är som en blindtarm som man bara vill 

klippa bort. Den är totalt onödig för oss som lärare.” 

5.1.1.2. Personal och resurser. De flesta lärare undervisade i klassrummet men det fanns också 

lärare som undervisade i SFI-kursen på distans. Skolorna de olika intervjudeltagarna arbetade och 

hade arbetat på hade olika resurstillgångar vilket gav olika möjligheter till individuellt anpassad 

undervisning. På en skola fanns en specialresursinstans inrättad dit elever med särskilda behov 

kunde komma för att få extra träning och hjälp. 

3. “...förutom våra tolkar här som fungerar, ‘figurerar’, som assistenter, men egentligen är de inte assistenter 

på det viset. De är ju lärarassistenter för en klass kanske så men de följer ju inte en elev.”  

 

4. “Uttalsresursen är ju en jätteräddning på den här skolan med extra ljud- och talövningar och 

uttalsövningar där enskilda individer kan gå till henne på vissa tider i veckan.”  
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5.1.2. Acceptans 

Vikten av acceptans och möten olika kulturer emellan både i och utanför skolan poängterades. Detta 

ansågs vara en förutsättning för hur delaktig eleven känner sig i samhället och för ett gott 

undervisningsklimat. 

5.1.2.1. Samhällets attityder. Lärarna berättade att eleverna kan bli bemötta på olika sätt 

beroende på vilken etnicitet de har. De rådande attityder som finns i samhället kan styra vilken roll 

och vilka möjligheter eleverna får i Sverige.  

5. “Eller någon som bryter på arabiska eller spanska lika bra som en norrman, eller en norsk kvinna som 

får presentera nyheter. Alltså det är vad vi har för attityd till vad som är…” 

 

6. “Det är liksom uttalet, vad jag säger och hur jag säger det. De två kan göra att en del blir väldigt 

missförstådda och illa bemötta fast de vill väl.” 

 

5.1.2.2. Kulturmöten. Lärarna menade att när människor från olika kulturer möts kan krockar 

uppstå men också tolerans och förståelse för varandra. De diskuterade vidare kring att ”integrering” 

är ett begrepp som lätt misstas för assimilering. Assimilering innebär att en kultur ska anpassa sig till 

en annan till skillnad från integrering som handlar om att två kulturer ömsesidigt påverkas av 

varandra. Integrering i ordets rätta bemärkelse var något lärarna lyfte fram som viktigt.  

7. “- Men integreringsbegreppet handlar ju om att både den ‘svenska’ och den nya kulturen ska mötas.  

- Ömsesidig interaktion. Men så har det oftast inte varit, det har varit integrering på bara våra villkor.  

- Det är ju assimilation.“ 

 

8. “Men jag tänker att egentligen är det ju bara möten mellan människor som gör att man upplever att man 

kan tolerera varandra. Och då måste gemenskap och trygghet finnas först och det leder i bästa fall till 

tolerans tänker jag. Och förståelse.” 



 

20 

 

5.1.3. Samhället som plattform för språkinlärning  

Vid flertalet tillfällen nämndes vikten av att eleverna exponeras för det svenska språket eftersom det 

gynnar deras inlärning. Eleverna tränar och lär sig sitt nya språk i skolan men har även möjlighet att 

möta det svenska språket utanför skolans begränsade tid. Det diskuterades också vilken typ av språk 

eleverna bör tillägna sig.  

5.1.3.1. Möjligheter att exponeras för svenska språket. Lärarna berättade att i vilken grad 

eleverna fick höra och prata det svenska språket varierade. Det berodde bland annat på hur mycket 

de mötte språket  utanför skolan.  

 

9. “Om man har elever som går till skolan, här är man, här pratar man svenska. Sen går man hem, man 

pratar inte svenska, man tittar inte på svensk TV, man läser ingenting, man är ganska avstängd. Då är 

det jättejättesvårt att få med den typen av elever upp till den nivå som de ska på den tid som man då 

förväntas ha.” 

 

10. “Jag brukar säga såhär: Det är inte fult att tjuvlyssna. Lyssna på folk på bussen och i affären, i kön i 

kassan och fundera. Den här medvetenheten. Svenskan existerar utanför klassrummet också.” 

 

11. “Eftersom samhället är så segregerat så, de flesta deltagarna jag har mött har inte känt några etniska 

svenska personer och hör därför ingen talad svenska förutom i skolan.” 

 

5.1.3.2. Den typ av språk eleverna tillägnar sig. Enligt lärarna varierar det svenska språket 

beroende på i vilken kontext och vilket sammanhang en person befinner sig. Utifrån det styrs vilket 

språk eleverna tar till sig och också vilket språk de vill och behöver tillägna sig. För vissa personer är 

viss brytning inget som stör medan andra vill ha ett typiskt svenskt uttal. Vidare diskuterades att 

vilket språk eleven tillägnade sig också var beroende av hur lärare pratade och vilka övningar och 

texter som användes  i skolan.  
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12. “Jag brukar säga så här: om du vill att det ska låta svenskt ska du säga så här. Men det måste det ju 

inte göra, jag förstår ju dig ändå. Men om du vill att det ska låta svenskt. För de ska kunna välja tycker 

jag.” 

 

13. “Jag hade en tjej som hade jättelätt för att lära sig och hon läste mycket böcker. Sen fick hon höra av en 

tjej som var uppvuxen i Sverige att hon pratar så gammalmodigt, för då läste ju hon Selma Lagerlöf och sånt 

och pratade med oss som var hennes lärare och lite annan ålder än kompisen. Hon hade ju inte det här 

ungdomsspråket. Jag tänker vilket språk är det de ska ha? Ska de prata som sina lärare? 

 

5.2. Diskussion av ”Tema 1 – Samhälle” 

Styrdokument, lagar och tillgång till resurser styr och påverkar SFI-undervisningen (citat 1) men i 

resultatet framkom att det fanns olika möjligheter till och olika typer av resurser i olika kommuner 

(se exempel på detta i citat 3; 4; 35). Där extra insatta personresurser fanns sades detta vara till stor 

hjälp för lärare i sitt jobb med individualisering av undervisning samt för den enskilda eleven (citat 

4). Möjligheten till en bra undervisning förefaller delvis bero på hur kommuner och regering 

prioriterar samt vilken kunskap de har kring vilka olika personresurser som är aktuella att sättas in i 

SFI-verksamheten. Vad det finns för kunskap i politiskt beslutande instanser kring kompetens hos 

personresurser på SFI kan vidare ifrågasättas utifrån citat ur SOU:s (2003) SFI-utredning. Utifrån 

citat 2 om lärarens uppgift att föra närvaro (se även Carlson, 2003) går det att ifrågasätta vilka 

uppgifter som bör tillhöra lärarna. Bör omfördelning göras av befintliga resurser och/eller ytterligare 

resurser involveras för att underlätta och komplettera SFI? 

 

För att lyckas med sin andraspråksinlärning menade lärarna att elever behöver möta det svenska 

språket (citat 9) vilket även betonas av Hammarberg (2004) och Krashen (1982). Elever kan själva 

aktivt välja att låta sig exponeras för det svenska språket (citat 10) men har inte alltid möjlighet till 

det (citat 11). Ansvaret för detta ligger inte bara på den invandrade individen utan även på infödda 

svenskar och samhällets syn på integrering (citat 5; 6). Detta beskrivs även av Lindberg (2009) och 

Lundgren (2005). Lärarna betonade att eleverna själva ska kunna välja vilken “typ av svenska” de ska 

tillägna sig men att de samtidigt inte måste ha ett ”perfekt svenskt uttal” för att bli förstådda (citat 
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12). Med hjälp av kulturmöten och interkulturalitet kan förståelse och acceptans människor emellan 

möjliggöras. (citat 8). Vidare är den inställning inläraren har till målspråket och dess talare en indirekt 

faktor för inlärningsframgång då den påverkar inlärarens motivation för att lära sig (Abrahamsson 

2009; Masgoret & Gardner, 2003). Bristande inkludering kan således skapa ett hinder för 

språkinlärningen (citat 11)då individens grad av exponering av det svenska språket i sådant fall är låg. 

Risk finns också att motivation till inlärning minskat i samband med detta och det bemötande 

inläraren fått i det svenska samhället. Frågan kan ställas om vilka effekter det får på 

andraspråksinlärningen om alla invandrare inte känner sig inkluderade eller tillåts vara en del i 

samhället. Det vore intressant att veta om införande av personresurser som främjar integrering (i 

betydelsen ömsesidig interaktion, se citat 7) i förlängningen också skulle kunna främja 

andraspråksinlärning. 

5.3. Tema 2 - SFI-undervisning 

Temat delas upp i kategorierna “Innehåll i undervisningen”, “Lärarens uppgifter” samt “Hinder i 

undervisningen”. 

5.3.1. Innehåll i undervisningen  

Ett stort samtalsämne som genomsyrade resultatet var att SFI-undervisningen rymde många olika 

delar. Den rymde allt från språkinlärning till att få en större förståelse för hur det svenska samhället 

fungerar och att kunna arbeta med varandra i grupp.  

5.3.1.1. Inlärningsområden utifrån språkliga domäner. Samtal kring de språkliga domänerna 

fonologi, grammatik, lexikon, läs- och skrivförmåga samt pragmatik, , gav både exempel på hur 

lärarna definierade dessa och  vilken inställning lärarna hade dem.  

 14. ”-Pragmatik och kommunikativt samspel, att använda orden som sagt.” 

15. ”Sedan är det jättestor vikt vid fras- och ordinlärning givetvis. Det är ju det som är det största, att man 

måste få några ord att använda och prata.” 
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16. ”-Det får mig att tänka på då att prosodi kan halka efter på grund av att de grammatiskt inte vet vad 

de ska säga. Du vet när ordföljden inte stämmer och ”intet” hamnar på fel ställe. Då blir prosodin knasig 

och då tänker jag, då måste vi ju först veta grammatiken. Vi måste ju känna till ordföljden här nu, innan vi 

tränar på sången så att säga.”  

17. ”-Man tränar vokalerna och ljuden. 

- Men ljud är väl uttal eller? 

- Fast uttalet är också prosodi.”  

5.3.1.2. Lärarnas tillvägagångssätt vid undervisning. De sätt för hur lärarna arbetade med 

undervisning varierade och exempel på hur lärarna arbetade för att främja gruppdynamik och 

kommunikation såväl som hur de arbetade med språkundervisning lyftes.  

18. “Vardagssituationer jobbar vi mycket med vid SFI. Det här gå till vårdcentralen, klara bussresor, 

reklamera byxor och lite det där med studiebesök. Blocket är en jättebra övningsarena.” 

 

19. “För var annanstans har de möjlighet att sitta och diskutera och så här på ett lugnt sätt?  Ställa frågor 

och diskutera med varandra. Så jag ger nog ganska mycket sån tid. Eller inte separerat men att det kommer 

in i det vi läser och väver in det på något sätt.” 

 

        5.3.1.3. Gruppdynamik. Vikten av att ha en bra stämning i klassrummet för att få en miljö 

som gynnar inlärningen på bästa sätt poängterades av lärarna.  

20. “Och skolklimatet, gruppkänsla, trygghet, gemenskap, atmosfär, trivsel är en förutsättning för 

inlärning.” 

 

21. “Skolan är en fristad på ett annat sätt också. Att religion och nationalitet inte ska spela någon roll. 

Du måste inte gifta dig med din klasskamrat men du ska kunna samarbeta.” 
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5.3.2. Lärarens uppgifter 

I resultatet framkom att lärare på SFI hade många olika arbetsuppgifter. Exempel på detta var att 

planera och hålla i undervisning samt att dokumentera elevernas progression och sätta betyg. I 

undervisningen ingick också delar som rörde lärarrollen, så som att vara en ledare och i vissa fall 

även att ta en omhändertagande roll.  

5.3.2.1. Lärarens arbetsuppgifter. Lärarnas arbetstid gick åt till att undervisa eleverna i de 

kunskapsområden som var relevanta för utbildningen men det beskrevs också att nästan lika stor del 

gick åt till administrativa uppgifter som att ge information, planera och dokumentera.  

 

22. ”Sen tycker jag att jag går runt mycket och instruerar vid övningsarbetena. Jobbar med skriftligt och 

andra övningar i böcker och så vidare. Så det är mycket med det här att gå runt till individerna faktiskt. 

Det tycker jag att jag gör en hel del. Eller att de kommer till mig. Det är lite varierande hur vi jobbar.” 

 

23. “Jag tycker jag håller på med mycket planering och skriva dokument och planera lektioner och det tar 

ungefär halva tiden eller mer.” 

 

24. “Samhällsinformation och kulturinformation och samtal och diskussion kring det tar också en jättestor 

del.” 

5.3.2.2. Lärarens roll. Lärare beskrev att de behövde ha en tydlig ledarroll med ansvar för 

gruppen men också att de till exempel kunde hamna i en “föräldraroll”. På grund av de olika 

förväntningar som ställdes på hur en lärare skulle vara kunde det vara lättare att vara en auktoritär 

ledare i en invandrargrupp än i en grupp med infödda svenska elever. Till skillnad från undervisning 

för barn och ungdomar kunde det för lärare till vuxna elever vara svårare att veta vilken roll de skulle 

ta. Hierarkier mellan lärare och elever skapades inte naturligt av en åldersskillnad dem emellan, utan 

behövde istället komma utifrån lärarens arbetsroll.  

25. “Jag tänker att det svåraste är att när man jobbar med yngre elever har läraren på nåt sätt den 

auktoriteten och den rollen för att man är äldre och kan vara fostrande. Men i det här fallet är det ju vuxna. 

Vad ger en den rätten att fostra, att säga ‘flytta dig och sätt dig här‘?” 
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26. “Om man är på A-kursen då är det väldigt lätt att hamna i det här ‘ta hand om’, ‘stackars’, och då 

blir man genast för mycket mamma tycker jag, för mycket fröken-barn. Då kan det gärna bli att man utgår 

från att eleverna inte kan nånting. De kan inte ta sig från plats A till B själva utan man måste gå i en liten 

anktrupp så här liksom. Som man kanske inte alls måste men alltså det gäller att man, eftersom de är så 

hjälplösa språkligt så kan det gärna bli att man gör det, för att man tror att de inte kan.” 

 

27. “Man måste ha en ledarroll. Det är mitt ansvar att det fungerar här inne och då måste jag ju reagera 

om jag känner att det är nån som ser till att stämnigen bara blir dålig. Om jag ser att nån inte mår bra, då 

är det mitt ansvar, då måste jag ta den rollen.” 

 

5.3.3. Hinder i undervisningen 

Något som ofta dök upp var faktorer som utgjorde hinder i undervisningen. Diskussioner kring 

detta rymde bland annat ämnen som hur olika eleverna i gruppen kunde vara, möjligheter till 

individanpassning, ett omfattande innehåll i undervisning samt i vissa fall bristande möjligheter till 

resurshjälp.  

 5.3.3.1. Tidsbrist. Tidsbrist var något som ofta gjorde sig påmint och återkom flera gånger på 

olika nivåer av deltagarnas samtal. Bland annat diskuterades om elever på lägre nivåer under sin SFI-

tid hann bli tillräckligt bra läsare för att kunna tillgodogöra sig övrig inlärning på högre nivåer. 

Inlärningsmoment som uttal- och ordföljdsinlärning var också tidskrävande moment och krävde 

mycket “in-nötning”.  

28. “...och dessutom är det ju så att så länge man håller sig på de första kurserna så finns det ganska 

mycket tid till just att nöta läsningen. När man kommer upp på D-kursen då förväntas det att det inte är 

ett problem, det ska man klara av själv. Det är liksom implicit i den kursen att då förväntas man kunna 

läsa, annars så ska man inte vara där. Då måste man kunna läsa tillräckligt bra.” 

 

29. “... för vissa elever, om jag tänker att jag själv skulle komma helt ny, som ju faktiskt vissa är, helt nya. 

I vissa fall ska man lära sig ett nytt alfabet dessutom och dessutom få ett ordförråd och ett uttal och kunna 
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skriva och höra på en nivå där man faktiskt ibland tar in snuttar från radioprogram, en text från en tidning 

eller sånt. Jag vet inte om jag skulle klara av det på den tiden.” 

 

30. “Det svåraste är att ha tid att lära ut det man vill lära ut.” 

 

5.3.3.2. Komplext innehåll i undervisningen.. Ett annat hinder som framkom var att SFI-

utbildningen innehåller ett brett spektrum av moment och områden där såväl språkstrukturer och 

praktisk språkanvändning som samhällsfrågor och elevernas personliga utveckling ska vara en del av 

undervisningen. 

 

31. “Det är det som är så svårt med SFI. Man är över så himla stor yta egentligen och duttar lite här och 

där.” 

 

32. “Just för att man vet att det är så mycket så blir jag gärna stressad där. Man vill liksom att de ska få 

så mycket.” 

 

5.3.3.3. Spretig elevgrupp. Lärarna berättade att elevgrupper på SFI kunde innehålla personer 

med olika förutsättningar, erfarenheter och språkbakgrund. Detta får till följd att undervisningen kan 

behöva anpassas till alla de elever som finns i gruppen vilket kan vara svårt om eleverna har olika 

behov.  

33. “Och det innebär att då måste jag lägga tid åt att förklara för vissa personer vad detta är för ett slags 

ord, medan många andra i gruppen inte vill ha den genomgången för de vet precis vad ett verb är och kan ta 

ut det med en gång i en mening. Man får ju förhålla sig på olika sätt i grammatikundervisningen, ideligen, 

och ha extramaterial förberett.”  

 

34. “Om det är en språkgrupp eller ett språk som man inte känner till innan, då kan det ju vara ännu 

besvärligare. Då vet man inte var fallgroparna är riktigt.” 
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5.3.3.4. Brist på resurser. Det framkom att det på SFI inte alltid fanns resurser att tillgå även 

om det fanns behov. Hjälp skulle vara behövligt för elever som behövde individuellt stöd, vilket inte 

erbjöds på alla utbildningar.  

 

35. “Jo fast även om man vet att en elev har en dyslexidiagnos så finns det inte resurser och då spelar det 

ingen roll om man ändå inte kan sätta in dem...“ 

 

36. “...och då är vårt problem känner jag att vi inte alltid har det här stödet för en sån elev skulle ju behöva 

gå då hela tiden och läsa hos stödresurs. Och vi har den här instansen där man har specialtillgångar men det 

räcker inte för alla de elever som behöver den här hjälpen.” 

 

5.3.4. Fördjupad modell över Tema 2 - Undervisning i Utbildning i svenska för invandrare 

I resultatet i Tema 2 framkom att språkinlärning var en del av mycket annat som SFI innehöll. 

Eftersom SFI ansågs vara det mest centrala för denna studie valde författarna att belysa Tema 2 ur 

ytterligare en synvinkel. Denna illustreras i figur 5, där den stora rutan är SFI i stort, medan 

mittenrutan illustrerar språkinlärning på SFI. I mittenrutan ryms två mindre områden som utmärkte 

sig i lärarnas samtal vad gällde behov av resurser, då det var områden som lärarna inte alltid 

behärskade själva. Dessa områden var uttalssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 

Då uttalssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter och dyslexi dessutom var språkliga områden 

relaterade till denna studies frågeställningar, fann författarna det relevant att fokusera ytterligare på 

dessa. 
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Figur 5. Fördjupad modell över undervisning i Utbildning i svenska för invandrare. 

5.3.4.1. Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. Lärarna menade att det var svårt att veta om 

elevers bristande läs- och skrivförmåga berodde på läs- och skrivsvårigheter eller bristande 

kunskaper i det svenska språket. Vidare nämndes att det kunde vara svårt att få en dyslexidiagnos 

som vuxen. Det rådde delade meningar om vikten av  diagnos för att läraren skulle kunna hjälpa 

eleven. Resursfördelningen såg olika ut på olika skolor. Lärare berättade att dyslexiutredningar 

hanterades olika vid olika SFI-utbildningar. På vissa skolor skedde utredningar internt med hjälp av 

specialpedagog medan andra tog till extern hjälp i form av logoped.   

 

37. “Dyslexi, det kan jag känna att det tar ju ganska lång tid innan man märker vad det verkligen är. 

Om det är läs- och skrivsvårigheter eller om det är språket som hindrar.” 

 

38. “Man kan fråga eleven själv också hur det var om de hade svårigheter på sitt språk. Sen är det ju inte 

alltid de vet det men man kan fråga föräldrar och så och då kan man ju konstatera att det är svårigheter 

som inte vi kan liksom...” 
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39. “- Ja först diagnosen, den får ju nån annan ta och göra. Specialpedagoger. 

- Ja eller en logoped om vi nu ska komma in på det. 

- Diagnosticerar logopeder dyslexi? 

- Ja jag har just varit på ett sånt med en elev.”  

 

40. “En diagnos kan ju vara svår att få och speciellt kanske när man är vuxen så är det ju så.” 

 

41. “Vad vi gör? Jag gör inget för att jag säger att jag inte kan bedöma om det beror på ditt hemspråk eller 

inte.”  

 

5.3.4.2. Uttalssvårigheter. Lärarna hann inte alltid individualisera uttalsundervisningen som 

önskat och det uttrycktes att det var svårt att undervisa uttal i grupp. Lärare upplevde att det tog lång 

tid att lära sig ett uttal och  att det var svårt att veta hur de skulle gå tillväga med uttalsundervisning 

vid framför allt högre nivåer. På högre nivåer blev uttalsmomenten också mindre tydliga. I de fall där 

uttalsresurser fanns var det mycket uppskattat. 

 

42. “När de kommit längre är det ibland svårt att veta var man ska gå in. Var ska jag gå in och vad är 

det som är... alltså att göra den här analysen om vad som är problemet.” 

 

43. “Så tar jag enskilda elever och säger att du har problem med ‘U’, så gör vi nåt du och jag här med ‘U’. 

För de flesta har inte problem med allt. Det är jättesvårt att undervisa i uttal i grupp.” 

 

44. “Det svåraste är ju att det inte är nåt man bara lär ut, det handlar ju om att lära sin kropp liksom. 

För de att säga ljuden, alltså att få rätt ljud. Det är otroligt svårt och det kan bli mycket repetition som man 

kanske inte orkar alltid.” 
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45. “När jag jobbade med analfabeter så var det en lärare som bara höll på med uttal och hade apparater 

som visade en kurva när de talade. Det var ett bra sätt. Det blev så tydligt att hon kunde säga ordet också 

såg de det. Men när man är där som vanlig lärare och inte har de här hjälpmedlen, det är jättesvårt.” 

 

46. “Att ha tid att ägna till varje individ vad det gäller hans eller hennes uttal tycker jag är, det är 

ingenting som vi hinner kan jag säga.” 

 

5.4. Diskussion av ”Tema 2 – SFI-undervisning” 

Elevgruppen spelar en stor roll för gemenskap och kan bidra till att eleven vågar ta plats och på så 

vis få ökat självförtroende (citat 20) (se även Lundgren, 2005). På SFI är elevgruppen ofta heterogen 

och de olika förutsättningar och mål individer har med undervisningen är mycket varierande 

(Skolinspektionen, 2011). En heterogen grupp är en fördel på så vis att den utgör bra förutsättningar 

för att få en inblick i och en förståelse för andra kulturer och individer (citat 21), men kan också 

innebära större krav på individualisering av undervisning. Detta framkommer såväl i citat 19 som 

hos Lahdenperäh (2004) och Skolinspektionen (2011). En heterogen grupp med elever som 

dessutom är språkligt begränsade ställer höga krav på lärarens roll och att innebär att fokus ofta läggs 

på att skapa en bra gruppdynamik. Lärare beskrev exempelvis hur de kunde hamna i en fostrande, 

medlande och/eller omhändertagande roll (citat 25; 26). Detta är en stor del av lärarnas arbete och 

något de behöver lägga tid på (citat 19) utöver ren språkundervisning. Lärare uttryckte också att 

undervisningen var spretig och att det var mycket som skulle hinna utföras och läras ut (exempelvis 

citat 18; 23; 24; 30; 31; 32). Dessutom är språkinlärning i sig komplext (Lindberg, 1996) (se även citat 

14; 15; 16; 17). Det spretiga innehållet kombinerat med begränsad tid menar författarna är faktorer 

som kan försvåra lärares möjlighet till individualisering av undervisning. Det uttrycktes att det inte 

alltid fanns tid att fokusera på enskilda elever i klassrummet (citat 46). Även om lärare gjorde sitt 

bästa för att individualisera undervisning (citat 22; 43) kunde problem uppstå då elever hade 

specifika svårigheter. Det finns därför anledning att tro att individuell hjälp till elever med specifika 

svårigheter skulle underlätta i lärarnas arbete med individualiserad undervisning i klassrummet. 

Speciellt uttryckte lärare problem med individualisering vid uttalsundervisning (citat 43; 46). Lärares 

samtal om uttalsundervisning genomsyrades ofta av en känsla av otillräcklighet (citat 42; 44; 45; 46). 

Även om det finns fördelar med att undervisa uttal i grupp (Kjellin, 2002) kan det diskuteras om det, 
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i de fall där elever har uttalssvårigheter, bör finnas utökade möjligheter för individuell hjälp. Dels för 

den enskilda elevens skull men också för att förhindra att uttalsundervisning generellt kommer i 

skymundan på grund av att den är svår att anpassa till gruppen (citat 43). Uttalsundervisning 

beskrevs som ett tidskrävande moment (citat 44) (se även Abrahamsson, 2004) och resurser för detta 

som en stor tillgång (citat 4). Med tanke på detta frågar sig  författarna varför denna tillgång inte 

finns i större utsträckning.  

Vad gällde läs- och skrivsvårigheter och dyslexi på SFI hanterades detta på olika sätt vid olika 

utbildningar (citat 35; 38; 39). Det kan vara svårt att få en diagnos som vuxen (citat 40) och det 

avvaktas ofta med utredning av läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkiga elever(citat 37) (se även 

Hedman,2002). Detta tyder på att vuxna andraspråkselever blir bortprioriterade när det kommer till 

utredning av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Detta är problematiskt då vuxna i lika stor 

utsträckning som barn och ungdomar torde gagnas av att få sina svårigheter utredda.  

Det var svårt för lärare att veta anledningen till elevers svårigheter med läsning och skrivning (citat 

37) (Sfi-utredningen, 2003) och det finns få studier kring dyslexi hos tvåspråkiga vuxna (Elbro, 

2012). Att mer kunskap kring vuxna andraspråksinlärare med dyslexi inte finns är problematiskt då 

det i förlängningen kan gå ut över SFI-eleven (Hedman, 2002; Sfi-utredningen, 2003), varför mer 

forskning kring detta vore önskvärt. Vidare kan också diskuteras om den kompetens som i nuläget 

finns vid SFI är tillräcklig inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (citat 41).  

De två områden som utmärkte sig mest vad gällde behov av resurser; uttal och läs- och 

skrivsvårigheter, är områden som också logopeder är specialiserade inom (Ahlsén & Nettelbladt, 

2008; Logopedernas riksförbund, 2013). Därför kan tyckas konstigt att logopeder inte har ett större 

samarbete med SFI. I citatet om utredning av läs- och skrivsvårigheter från SOU: s (2003) SFI-

utredning som tidigare nämnts, beskrevs hur logopeder kunde kopplas in vid arbete med specifika 

språkljud. Detta stämmer visserligen men det framgick inte att det också finns andra delar inom läs- 

och skrivsvårigheter där logopeder skulle kunna vara inkopplade. Med hänvisning till detta bör den 

bild som gavs i utredningen gällande logopeders kompetens ifrågasättas. 

SFI-läraren har som redan diskuterats mycket att utföra och undervisa under en begränsad tid men 

även elevens tid att lära sig språket på SFI är begränsad (citat 28) (se även Lindberg, 2009). Lärare 

uttryckte att det inte var självklart att elever, framför allt på tidiga nivåer, hann bli tillräckligt goda 
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läsare för att kunna tillgodogöra sig undervisning på högre nivåer (citat 29). Att elever inte kan 

tillgodogöra sig den undervisning de får ser författarna som ett problem. Därför kan ifrågasättas om 

utbildningens utformning är tillräckligt anpassad för alla elever. Kanske borde möjlighet ges att gå 

utbildningen under en längre tidsperiod för exempelvis analfabeter. 

 

5.5. Tema 3 – Individ 

Tema 3 utgår från SFI-eleven som individ och kan i sig delas upp i två underliggande kategorier: 

“Svårigheter vid och förutsättningar för andraspråksinlärning” och “Studiemässig och personlig utveckling”.  

5.5.1. Svårigheter vid och förutsättningar för andraspråksinlärning 

I samtal relaterat till eleven återkom upprepade gånger förutsättningar för och svårigheter med 

andraspråksinlärning.   

5.5.1.1. Konkreta svårigheter vid andraspråksinlärning. I data diskuterades svårigheter vid 

inlärning av det svenska språket i alla språkliga domäner. Mest specifika exempel framfördes vid 

samtal om svårigheter vid uttal.  

 

47. “Jag tänker på somalier och även araber. De talar många gånger utan subjekt i meningar “är här”, 

“sitter nu”, “pratar”, som spanjorer också gör.” 

 

48. “För vissa är det bara nån slags avkodning att man läser. “Jag läser, jippi, jag läser”, men förstår de 

verkligen poängen? Där är det ju förståelsen som är så dålig för att man läser så långsamt. Det synkar inte 

riktigt där.” 

 

49. “Ja araberna har ju inte vokalerna alla gånger så att orden uppfattas inte riktigt. Jag tänker på det här 

“jag köpte billig mat”, då säger de “jag köper blig mat” för första i:et hörs aldrig. För de har ju inte de 

vokalerna på samma sätt. Det är svårt för dem många gånger.” 
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5.5.1.2. Förutsättningar för andraspråksinlärning. Deltagarna pratade om hur olika individer 

har olika förutsättningar för att ta till sig det nya språket. Dels diskuterades förutsättningar utifrån 

begåvning och fallenhet för att lära sig och ålderns påverkan på inlärningsförmågan. Annat som 

belystes var elevers tidigare erfarenheter, framför allt huruvida studiebakgrund och språkbakgrund 

spelade in. Elevers sociala situation kan påverka deras förmåga och motivation att fokusera på sin 

utbildning. 

 

50. “...och också personlig fallenhet. En del har ju väldigt lätt, det har ju naturligtvis att göra med 

ursprungsspråket men också hur lätt man har och om man kan härma och så här. Så det är ju väldigt 

individuellt.” 

 

51. “Så är det ju det här med och ålder också. Jag har erfarenhet av ungdomar, då är det ju mycket mycket 

lättare än de där femtioåringarna.” 

 

52. “Det spelar ingen roll hur goda intentioner läraren har, eller speciallärare eller alla runtomkring. Det 

funkar liksom inte. Alla trassliga hemförhållanden eller familjeförhållanden eller vad det är, då lever man ju 

i det helt och hållet.”  

 

53. ”Om man slutar att vara nyfiken och tänka på hur språket är, liksom det här ta till sig som man gör i 

början, när man slutar med det, då tar det ju stopp, och då blir det ju den här fossiliseringen. Men jag tror 

att man som vuxen kan, fast det krävs ju en del, att man liksom skapar den här nyfikenheten. Att man 

medvetet tänker så själv och det är inte enkelt. Men jag tror att man kan om man börjar tänka i de 

banorna.”  
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5.5.2. Studiemässig och personlig utveckling 

Lärarna lyfte flera gånger hur eleverna genom att få gå i skolan och lära sig ett nytt språk växte som 

människor.  

5.5.2.1. Studiemässig utveckling. Lärarna berättade att de uppmuntrade elever att vara 

delaktiga i sitt eget lärande och ta ansvar för sin lärandeprocess. Vidare menades att det var viktigt 

att utgå från varje elev och se dennes progression.  

 

54. ”Jag funderar ganska mycket på: hur långt har den här personen kommit?” 

55. “...jag tänker självinsikt för att förstå vad man behöver näst i sitt lärande, vad man har svårt med och 

vad man har lätt för. Så att man kan öva på det.”  

5.5.2.2. Personlig utveckling. I diskussion framkom hur skolan kunde utgöra en fristad där 

eleven fick möjlighet att fokusera på sig själv och sitt eget lärande. Självkänsla och självförtroende 

kunde stärkas av att elever utvecklade sin kompetens vilket lärarna trodde kunde bidra till fler och 

större möjligheter till delaktighet i samhället.  

 

56. “Ja man kan väl säga att det är för livet också. Det beror på om de ska få yrken, serviceyrken, eller vad 

som helst. Att våga stå inför folk.” 

 

57. “- En sorts frigörelse, att det händer någonting. I och med att man kan läsa och skriva så blir man en 

annan människa. 

- Ja att bara få gå själv till skolan, lämna barnen och.... 

- Personlig utveckling kanske? 

- Ja precis.”  

 

5.6. Diskussion av ”Tema 3 – Individ”  

Vad gällde de förutsättningar en inlärare hade för andraspråksinlärning nämndes många olika 

faktorer såsom personlig fallenhet, social tillvaro och ålder (citat 50; 51; 52; 53). I litteraturen (se 
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Abrahamsson, 2009; Masgoret & Gardner, 2003; Skehan, 1989) återfanns också dessa 

förutsättningsfaktorer och dessutom faktorer som inställning och motivation. Viss oenighet fanns 

dock vad gällde vilken förutsättning som i högsta grad hade inverkan på inlärningen (Abrahamsson, 

2009). Intressant att notera är hur nära lärarnas åsikter låg det som återfanns i litteraturen inom 

området förutsättningar för andraspråksinlärning. De var ytterst medvetna om att och varför 

inlärning kunde se olika ut för olika elever. Trots att lärarna tog hänsyn till detta, nämnde vissa att 

ytterligare individuell hjälp vore önskvärd på vissa områden (citat 36). I resultatet framkom 

dessutom konkreta exempel på hur olika delar av språkinlärningen kunde generera svårigheter för 

såväl elever som för lärare (citat 42; 43; 48; 49). Karaktären hos dessa svårigheter kommer inte 

diskuteras vidare på ett djupare plan i denna studie. Författarna nöjer sig med att konstatera att olika 

svårigheter uppkom hos olika individer. Ovan nämnda variationer hos enskilda elever anser 

författarna tydligt pekar på nyttan av individualiserad undervisning.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att SFI-undervisning är till för språkutveckling men att den samtidigt 

fyller en mycket större funktion. Skolan fungerar för många, framför allt kvinnor, som en fristad där 

de får tid för sig själva (citat 57)  (Carlson, 2003). Det är en plats där elever uppmanas ta ansvar för 

sin egen inlärning (citat 55), våga göra sin röst hörd (citat 56) och där lärare försöker se varje elev 

(citat 54). Att elever ges detta utrymme kan leda till att deras motivation till inlärning ökar (se 

Lundberg, 2005). Då motivation är en förutsättning för språkinlärning som kan få effekter på 

andraspråkstillägnandet (Masgoret & Gardner, 2003) tycks ett fokus på den enskilda eleven i högsta 

grad befogat och med rätta en del av SFI. Slutligen fyller SFI-undervisningen en viktig roll vad gäller 

att låta eleverna få växa som människor i sitt möte med andra. ”För var annanstans har de möjlighet att 

sitta och diskutera och såhär på ett lugnt sätt? Ställa frågor och diskutera med varandra…” (citat 19). 

5.7. Metoddiskussion 

Nedan diskuteras metodförfarande och hur detta kan ha påverkat studiens resultat. 

5.7.1. Diskussion av kontaktförfarande och urval  

 Deltagare till studien rekryterades främst med hjälp av bekvämlighetsprincipen även om en önskan 

om spridning fanns. Med en annan urvalsmetod är det möjligt att spridningen av deltagare hade varit 
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större och kanske hade ett bredare åsikts- och erfarenhetsfält kunnat täckas in. Trots detta återfanns 

dock relativt stor spridning i deltagargruppen. 

5.7.2. Diskussion av intervjuguider och intervjuförfarande. 

Författarna utformade själva de intervjuguider och övningar som användes vid de två 

fokusgruppintervjuerna. På grund av att författarna var studenter på logopedutbildningen samt inte 

var insatta i SFI finns risk att detta färgat av sig vid utformning av intervjumaterial. Med tanke på 

detta valde författarna att i största möjliga mån gå in i arbetet förutsättningslöst. Vid kontakt med 

deltagare poängterades vidare att studien rörde SFI i stort och lärarnas egen syn på detta. Det går 

dock inte att bortse från det faktum att deltagarna var medvetna om att studien utfördes av 

logopedstudenter vilket självklart kan ha färgat vad deltagarna under intervjutillfällena fokuserade på 

och trodde att författarna ville höra. 

 

Författarnas insats som moderatorer vid fokusgruppintervjuerna kan vidare ifrågasättas då 

deras logopediska bakgrund kan ha lyst igenom och påverkat under vilka områden flest följdfrågor 

ställdes samt hur mycket tid för diskussion varje område gavs. Med hänsyn till detta aktade sig 

författarna för att gripa in för mycket.  

5.7.3. Diskussion av dataanalys 

Vid analys av data utförde författarna själva kategorisering samt tematisering och viss risk finns att 

de mönster som upptäcktes undermedvetet formats utifrån författarnas intresseområden och 

förutfattade meningar. Det är därför möjligt att författarna vid analys åsidosatt saker som borde ha 

fått större plats i det slutgiltiga resultatet. Författarna var på inget vis omedvetna om denna risk och 

gjorde därför sitt yttersta för att ge en så representativ bild av materialet som möjligt utan att för den 

delen åsidosätta sina egna frågeställningar. Fokus för studien var inte att göra generaliseringar.  

 

Utgångspunkten för de teman som skapades var en modell som kraftigt inspirerats av 

Bronfenbrenner (1979). Modellen i denna studie utgår från SFI-undervisningen samt hur den i sin 

tur både påverkar och påverkas av individen och samhället. 
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5.8. Slutsats 

I resultatet framkom att SFI-undervisning spänner över många olika områden. Lärarna är till för att 

hjälpa eleverna att lära sig svenska samtidigt som de också verkar för att eleven får en plats i 

samhället, en förståelse för andra människor samt möjlighet att växa som person. SFI är därmed ett 

komplext nät där språkundervisning sker både direkt och indirekt. I intervjudata rymdes mer än bara 

SFI-undervisningen som sådan då såväl samhället som SFI-eleven som individ ständigt kom att 

påverka och påverkas av SFI-undervisningen varför dessa tre områden fick utgöra studiens grund och 

bilda dess teman.  

Utifrån dessa teman var följande det viktigaste som framkom:  

Invandrares tillägnande av svenska sker inte bara på SFI, även samhället utgör en resurs för 

språkinlärning och grad av delaktighet och integrering spelar stor roll. På SFI såg resursfördelningen 

olika ut på olika orter. Där personresurser fanns att tillgå för att arbeta mer specifikt med problem 

hos enskilda elever sades detta vara till stor hjälp för lärarna.  

Lärarna visade på stort engagemang och medvetenhet men hade inte alltid tid att fokusera på 

enskilda elever med generella eller specifika svårigheter som behövde extra stöd. Uttalssvårigheter 

samt läs- och skrivsvårigheter och dyslexi var de områden lärarna upplevde var svårast att hantera på 

egen hand. 

Elever har olika bakgrunder, förutsättningar för och svårigheter med andraspråksinlärning och 

därmed finns ett stort behov av individualisering vilket inte alltid kan mötas av de resurser som finns 

i den utsträckning det skulle behövas.  

 

5.9. Kliniska implikationer 

Då det framkom i studien att resurser, tid och individualisering var faktorer som påverkade SFI-

utbildningen vore följande implikationer önskvärda: 

Inrättande av personalresursinstanser i anslutning till alla SFI-utbildningar skulle kunna bidra till 

ökade möjligheter till individualisering av undervisning.  
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Ett närmre samarbete mellan SFI och logopeder skulle kunna införas där logopeder skulle kunna 

handleda, komplettera och avlasta lärare och specialpedagoger i sitt arbete.  

 

Individualisering skulle kunna främjas, och den enskilde eleven gynnas av att logopeder arbetar med 

bland annat uttalssvårigheter samt läs-och skrivsvårigheter och dyslexi på SFI. 

 

5.10. Framtida studier  

Med anledning av att studien visade på att resurser, tid och individualisering var faktorer som 

påverkade SFI-utbildningen ges förslag på fortsatta studier inom följande områden:  

En utredning av hur personalresurstillgångar på SFI ser ut i nuläget vore intressant för att kartlägga 

om tillgänglig kompetens är tillräcklig eller om ytterligare kompetensområden bör täckas in och/eller 

ytterligare resurser tillsättas.  

Vidare forskning bör göras för att se om logopeder skulle kunna vara en tillgång på SFI. En 

jämförelse mellan vilken syn logopeder respektive pedagoger har på andraspråksinlärning vore 

intressant för att kartlägga om de olika professionernas kompetens och åsikter sammanfaller eller 

skiljer sig från varandra och i så fall hur.  

Då det verkar föreligga brist på forskning inom området vuxna andraspråksinlärare med dyslexi vore 

fortsatt forskning inom detta område önskvärd. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Informationsbrev 1 

    2012-11-14 

                 Logopedprogrammet 

 

Hej! 

Vi är två studenter på termin 5 på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. Vi kontaktar Dig eftersom vi 

under våren ska skriva en kandidatuppsats och göra en studie om SFI.  

 

Syftet med studien är att få en inblick i hur lärare inom SFI ser på undervisning i utbildning i svenska för invandrare. 

 

För att samla ihop material till vår studie kommer vi utföra en fokusgruppintervju med deltagare som undervisar i 

utbildning i svenska för invandrare. En fokusgruppintervju kännetecknas av att interaktionen främst sker mellan 

deltagarna i fokusgruppen. Vi som moderatorer kommer observera och förse gruppen med struktur och 

samtalsämnen.  

 

Vi undrar härmed om Du kan tänka dig att delta i vår studie. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För att kunna hantera materialet kommer vi göra en 

ljudupptagning och filma intervjun. Det inspelade materialet kommer enbart hanteras inom Logopedprogrammet och 

i ärenden som rör denna studie. Citat ur intervjun kan komma att användas i vår uppsats men alla deltagare kommer 

att avidentifieras vad gäller namn och kön.  

 

Deltagandet kommer gå till på följande sätt: Vi träffas vid ett tillfälle, kvällen den 14 november 2012, för att utföra 

intervjun. Intervjun kommer pågå i cirka 2x45 minuter med en paus emellan där vi bjuder på te och smörgås. Mer 

detaljer om var och när träffen äger rum återkommer vi med när alla deltagarna är klara.  

 

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! 

Vänliga hälsningar 

 

Cecilia Eriksson och Kristina Rex 

 

 

Handledare: 

Janna Ferreira 

Universitetslektor 

 

Logopedprogrammet 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings universitet/Hälsouniversitetet 

58183 Linköping  



 

 

 

Bilaga 2: Informationsbrev 2 

 

 

 
2012-12-07 

            Logopedprogrammet 

 

Hej! 
Vi är två studenter på termin 5 på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. Vi kontaktar Dig eftersom vi 

under våren ska skriva en kandidatuppsats och göra en studie om SFI.  

 

Syftet med studien är att få en inblick i hur lärare inom SFI ser på undervisning i svenska som andraspråk. 

 

För att samla ihop material till vår studie kommer vi utföra en fokusgruppintervju med deltagare som undervisar i 

svenska som andraspråk. En fokusgruppintervju kännetecknas av att interaktionen främst sker mellan deltagarna i 

fokusgruppen. Vi som intervjuare kommer observera och förse gruppen med struktur och samtalsämnen.  

 

Vi undrar härmed om Du kan tänka dig att delta i vår studie. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För att kunna hantera materialet kommer vi göra en 

ljudupptagning och filma intervjun. Det inspelade materialet kommer enbart hanteras inom Logopedprogrammet och 

i ärenden som rör denna studie. Citat ur intervjun kan komma att användas i vår uppsats men alla deltagare kommer 

att avidentifieras vad gäller namn och kön.  

 

Deltagandet kommer gå till på följande sätt: Vi träffas vid ett tillfälle och intervjun kommer pågå högst två timmar. 

Mer detaljer om var och när träffen äger rum återkommer vi med när alla deltagarna är klara.  

 

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! 
Vänliga hälsningar 

 

Cecilia Eriksson och Kristina Rex 

 

 

Handledare: 
Janna Ferreira 
Universitetslektor 

 

Logopedprogrammet 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 
Linköpings universitet/Hälsouniversitetet 
58183 Linköping 



 

 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 1  

 

INTERVJUGUIDE FÖR FOKUSGRUPP 1 
 

Del 1 (45 min) 
 

 

Övning 1: (ca 7 min) 
Be gruppen gemensamt skriva ner vad de anser ingår i undervisning i SFI. Detta sker i form av 

brainstorming. Deltagarna får ett stort papper där de kan skriva ner allt de kommer på. 

Poängtera att det inte finns några rätt eller fel och att alla tankar bör skrivas ned.  

 

Om gruppen fastnar i ett allt för specifikt område eller pratar för grundligt får moderatorerna vara 

med och styra diskussionen så att så både djup och bredd uppnås och så mycket som möjligt 

täcks in.  

 

 

Övning 2: (ca 7 min)  
Ge deltagarna två papper var med graderingstermometrar (papper med en bild på en 

termometer vilken används som “mätskala”) där det ena har rubriken “Vad jag tycker är 

viktigast” och det andra “Vad jag gör mest”. 

 

Be deltagarna att sätta in så många ord som möjligt från brainstormingen i bägge 

termometrarna. Ju högre placering desto viktigare. Om deltagarna inte hinner sätta in alla ord, 

be dem ta de ord som de tycker är viktigast respektive minst viktigt.  

 

 

Övning 3: (ca 5 min)  

Be deltagarna presentera sina termometrar för varandra och berätta hur de tänkt kring sin 

rangordning. Fokusera framför allt på de ord som placerats högst respektive lägst.  

 

 

Övning 4: (ca 20 min)  
Be deltagarna gemensamt rangordna orden i två nya termometrar. Låt deltagarna diskutera 

fram tills dess att de är helt överens om vad de är ense respektive oense om.  

Uppmuntra deltagarna att vara specifika, jämföra och motivera samt ge konkreta exempel. 

 



 

 

 

Fortsättning; Bilaga 3: Intervjuguide 1   

 

Del 2 (45 min) 

Övning 1 (15 min) 
Deltagarna får fortsätta arbeta med de gemensamma termometrarna. Moderatorerna ger 

deltagarna ytterligare ord och ber deltagarna diskutera och placera in dem i de gemensamma 

termometrarna. 

 

Dessa ord läggs till för att försöka skapa en så bred diskussion som möjligt samtidigt som 

moderatorerna/författarna vill se till att de logopediskt intressanta områdena diskuteras även om 

ingen vikt läggs vid att de är logopediska och därför blandas upp men andra ord. De ord 

deltagarna redan diskuterat tas bort och läggs alltså inte in för diskussion ännu en gång.  

 

Följande ord läggs till: 

Mer logopediska ord  Andra ord 
Vokaler                             Hörförståelse 
Ordföljd                             Läsförståelse  

Glosor                               Alfabetet 

Muntlig presentation         Dyslexi  
Normer                             Böjningar 

Negationer                       Turtagning 

Genetiv                             Skriftspråk 

Typiskt “svenska” ljud       

Studiebesök                         Kulturkrockar 

Berättande                           Integrering  
Sociala kontakter                 Läxor  

Arbetsliv                               Tradition  

Dialog                                   Examinationer 

 

 

 

Övning 2 (25 min)  
Ge gruppen följande fyra områden, ett i taget, att diskutera kring: 

- Uttal 

- Grammatik 

- Ordförståelse & Ordförråd (diskutera orden var för sig eller i relation till varandra) 

- Samspel 

 

Be deltagarna definiera och prata mer om ovanstående områden utifrån följande punkter: 

 

- Hur går ni vanligtvis tillväga när ni undervisar om detta? 

- Vad upplever ni är svårast respektive lättast med detta vad gäller att lära ut? 

- Vad upplever ni är svårast respektive lättast med detta vad gäller att som elev ta till sig? 

 

Poängtera för deltagarna att dessa områden kan vara sådant de redan har berört i tidigare 

diskussioner. Be också om praktiska, konkreta exempel.  
  



 

 

 

Bilaga 4: Intervjuguide 2 

 

 

INTERVJUGUIDE FÖR FOKUSGRUPP 2  
 

Del 1 (50 min) 

 

Övning 1: (ca 10 min) 
Be deltagarna skriva ner fem saker de gör mest i sin undervisning på SFI. 

Låt dem presentera detta för varandra genom att förklara och motivera. 

 

Fråga avslutningsvis: 
- Är allt det här du tagit upp här viktigt?  
- Finns det något som du tycker är viktigare som du gärna hade gjort mer? 

 

Övning 2: (75 min, 15 min/kategori) 
Introducera 5 kategorier deltagarna ska prata om utifrån följande punkter: 

- Definiera – se till så ni har samma gemensam bild 

- Hur går ni vanligtvis tillväga när ni undervisar om detta? (kortfattat: praktiska exempel) 

- Vad upplever ni är svårast respektive lättast med detta vad gäller att lära ut? 

- Vad upplever ni är svårast respektive lättast med detta för eleverna? 

- Upplever ni att det finns skillnad beroende på varifrån eleverna kommer? 

 

Uttal (15 min) 

 

Grammatik (15 min) 
 

Del 2 (45 min) 

 

Ordförståelse & Ordförråd (15 min) 

 

Pragmatik (Kommunikativt samspel) (15 min) 

 

Läsa och skriva (15 min) 

 

  



 

 

 

Bilaga 5: Enkät  

Datum __________ 

Enkät 
 

 

__________________________________________________________________________ 

Namn 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Ålder 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Sysselsättning 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Antal år Du arbetat med Svenska som andraspråk... 

 

...varav _______ år inom SFI 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Utbildning (grundutbildning + ev påbyggnadsutbildning) 

 

 

________________________________________________________________________ 

Utbildningsort/examensår 

 

 

Jag kan tänka mig att bli kontaktad för en fördjupad individuell intervju om detta är aktuellt: 

Ja ೦   Nej ೦ 

Kontakta mig i så fall på: 

 

________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

Bilaga 6: Samtycke 

 

    2012-11-14 

              Logopedprogrammet 

 

Samtycke 

 

Samtycke till deltagande i studie av lärares syn på undervisning i utbildning i svenska för invandrare. 

 

Studien kommer kommer att utföras under hösten 2012 av två logopedstudenter vid Linköpings 

universitet. Medverkan innebär deltagande i en fokusgruppintervju vid ett tillfälle. Intervjun filmas och 

materialet får användas inom Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i ärenden som rör denna 

studie. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till medverkan i studien. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Underskrift 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ort/datum 

 

 

 

Logopedprogrammet 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings universitet/Hälsouniversitetet 

58183 Linköping 


