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Sammandrag 

Studien undersöker deltagares och lärares förhållningssätt till SFI-undervisningen dels 

avseende kunskapssyn och lärande, dels relationer och kommunikation i klassrummet. 

Tio deltagare och tio lärare gav genom kvalitativa intervjuer ca 350 kommentarer kring 

SFI-undervisningen, vilka klassificeras utifrån kunskapssyn, lärande, relation och 

kommunikation. Dessa kommentarer analyseras utifrån aktuella socio-konstruktivistiska 

studier, teoribildningar om maktordning men främst kulturantroplogiska teorier om 

värderingar. Studien visar på hur kulturella värderingar (vokal självsäkerhet vs 

gruppharmoni, stor vs liten maktdistans, hög vs låg kontextualitet) påverkar både 

kommunikationen i klassrummet och förståelsen av hur undervisningen bedrivs. Den 

visar att en dragkamp om rätt kunskapssyn och rätt studieteknik råder mellan deltagare 

och lärare. Normerande attityder gör sig gällande liksom frustration över bristen på 

framsteg i studierna. Slutligen ger studien flera exempel på god interkulturell kompetens 

i undervisningen och att deltagarna överlag stävar mot kursplanens mål – kommunikativ 

och funktionell språkkompetens. 

 

 

 

Nyckelord 

Kulturella värderingar, SFI klassrummet, muntlig språkkompetens 

 

 

  



 

 

 

 2 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................... 3 

2 Syfte och frågeställning .......................................................................................... 3 

3 Teoretisk bakgrund ................................................................................................ 3 
3.1 Kommunikationsstilar - Vokal självsäkerhet och gruppharmoni ................................... 4 
3.2 Stor eller liten maktdistans......................................................................................... 5 
3.3 Låg och högkontextuella kulturer ............................................................................... 6 
3.4 Styrdokumenten – individualiserad utbildning utifrån behov och förutsättningar. ....... 7 

4 Tidigare forskning .................................................................................................. 7 

5 Metod och material ............................................................................................. 10 
5.1 Val och genomförande av undersökningsmetod ........................................................ 10 
5.2 Urval och avgränsningar ........................................................................................... 10 
5.3 Undersökningspersoner ........................................................................................... 11 
5.4 Bearbetning av material och analysmetod ................................................................ 11 
5.5 Forskningsetiska aspekter ........................................................................................ 11 
5.6 Reliabilitet och validitet ........................................................................................... 12 

6 Resultatanalys ..................................................................................................... 12 
6.1 Syn på kunskap ........................................................................................................ 12 
6.2 Syn på lärande ......................................................................................................... 14 
6.3 Syn på relationer ...................................................................................................... 17 
6.4 Syn på kommunikation ............................................................................................. 20 

7 Diskussion ........................................................................................................... 21 
7.1 Perspektiv på kunskap ............................................................................................. 21 
7.2 Perspektiv på lärande ............................................................................................... 23 
7.3 Relationer i klassrummet. ........................................................................................ 25 
7.4 Kommunikation i klassrummet ................................................................................. 25 
7.5 Slutsatser ................................................................................................................. 27 
7.6 Vidare forskning ....................................................................................................... 27 

Referenser ............................................................................................................. 28 

Bilagor ................................................................................................................... 30 
Bilaga 1 Klassificering av intervjuinnehållet .................................................................... 30 
Bilaga 2. Intervjufrågor .................................................................................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3 

1 Inledning 
Hur deltagare i undervisningen i svenska för invandrare (SFI) upplever den svenska 

skolan är en vital fråga för dess förbättringsarbete. Läroplanen för vuxenutbildningen 

(Skolverket, 2012) betonar vikten av en kontinuerlig uppföljning och utvärdering, där alla 

vid skolan, även studerande, skall medverka i utbildningens systematiska kvalitetsarbete. 

Därtill artikuleras i skolans värdegrund och uppgift vikten av diskussion runt 

kunskapsbegreppet, eftersom det inte är entydigt. 

Utbildningstraditioner varierar i olika länder, vilket innebär att en kulturs 

lärandenyckel inte per automatik låser upp utbildningssystemet i en annan. Internationella 

studenter vid svenska högskolor och elever i svenska som andraspråk har uttryckt 

funderingar över svensk utbildning, över bristen på utantillärande och mängden 

problembaserat lärande i grupp, över frånvaron av maktdistans mellan lärare och student 

och förväntan att automatiskt förstå den målstyrda utbildningen. Syftet med denna studie 

är att undersöka hur deltagare och lärare i SFI-undervisningen uppfattar dessa olika 

förhållningssätt till lärande. Styrdokumenten (Skolverket, 2012, 2018) betonar vikten av 

att individanpassa undervisningen, att utgå från deltagarnas behov och förutsättningar. 

Påverkar kulturella värdedimensioner lärandet och, i så fall, i vilken utsträckning är 

deltagare och SFI-lärare medvetna om dem? 

 

2 Syfte och frågeställning  
Denna studie undersöker deltagares och lärares förhållningssätt till SFI-undervisningen. 

Följande frågeställningar leder studien: 

 Hur ser deltagare respektive lärare på kunskap och lärande? 

 Hur ser deltagare respektive lärare på kommunikationen och relationerna i 

klassrummet? 

 

3 Teoretisk bakgrund 
Skolan är vår främsta kulturella mötesplats, hävdar Carlgren och Marton (2001:214). Där 

möts, i större utsträckning än i andra verksamheter, människor med olika perspektiv, 

erfarenheter och bakgrunder. Om skolan skulle kunna ta tillvara och omvandla denna 

kunskapspotential skulle det innebära ett stort kunskapstillskott till samhället. För att 

förstå de kulturellt betingade förhållningssätten som tar sig uttryck i SFI-klassrummet 
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vänder sig föreliggande studie till kulturantropologisk forskning och teoribildning (Hall 

1981, House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004, Hofstede 2005).  Under flera 

decennier har dessa sökt hitta kulturella mönster, värdedimensioner, för att beskriva 

socialt betingat beteende bland olika kulturella och etniska grupper. En rad olika teorier i 

form av taxonomier (tabell 1, 2 ,3) har framarbetats som hjälp att förstå kulturbundna 

värderingar.  

Socialantropologisk forskning, framför allt socialkonstruktivistiska 

tolkningsramar, har emellertid framfört kritik mot det positivistiska förhållningssättet hos 

de nämnda kulturantropologerna, främst mot en förenklad klassificering av komplexa 

sociala beteenden i en värld av förändring (Larsson, 2010). Kritiken är befogad, framför 

allt mot en förenklad och generaliserande klassificering av nationella kulturer – att 

svenskar är si och turkar så. De föreliggande taxonomierna ger emellertid ändå rimliga 

förklaringar till de kulturella olikheterna i klassrummen som framkommit i föreliggande 

studier. Taxonomierna ger en inblick i den dolda läroplanen, de olika sociala diskurser 

som är verksamma i det mångkulturella klassrummet. 

3.1 Kommunikationsstilar - Vokal självsäkerhet och gruppharmoni 

Ett ofta förekommande huvudbry i SFI-undervisningen är svårigheten att få deltagarna 

att tala och bidra muntligt i grupp eller klassdiskussioner. Detta blir ett uppenbart problem 

när huvudmålet i undervisningen är att utveckla deltagarnas muntliga förmåga. 

Förklaringarna kan självklart vara flera, t ex att deltagarna känner att deras 

språkkunskaper inte räcker till, eller personliga skäl som blyghet. Det finns dock 

kulturella värderingar som guidar den muntliga interaktionen i grupp. Samovar, Porter & 

McDaniel (2010), med hänvisning till olika kulturantropologiska studier, föreslår en 

taxonomi med följande kriterier (tabell 1). 

 

Vokal självsäkerhet1 Gruppharmoni 

Var påstridig, öppen och direkt (raka puckar) Påstridighet och öppenhet ses som ociviliserat 

Yttrandefrihet värdesätts Status quo värdesätts  

Kritiskt tänkande, att uttrycka personliga 

åsikter 

Bevara traditionen 

Tala sanning, även om det är obekvämt Undvik direkta konfrontationer, förlora 

ansiktet 

Undvik skuld – att göra fel eller göra för lite Undvik skam – att genera en person inför 

andra 

Ljuga är fel Sanning är kontextuell 

                                                 
1 Begreppet på engelska är ”assertiveness”, också synonymt med att göra sig gällande. 
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Uttrycka sin mening är en dygd Vara tyst i andras sällskap är en dygd 

Allas röster i gruppen är viktiga De äldsta och mest utbildade talar 
Tabell 1. Skillnad mellan vokal säkerhet och gruppharmoni enligt Samovar et al (2010). 

De flesta SFI-deltagare kommer från kulturer där gruppharmoni värderas, medan svenska 

lärare har drillats, från förskola till högskola, i att uttrycka sina åsikter i klassen. Som ung 

svensk student på ett universitet i Mellanöstern gjorde jag flera generande övertramp i att 

göra min röst hörd när jag inte skulle. Samtidigt upplever många SFI-deltagare olust och 

osäkerhet när de av lärare starkt uppmuntras att tala i klassen, medvetna om att äldre och 

mer utbildade personer är närvarande. 

3.2 Stor eller liten maktdistans 

Värderingar kring självständighet och hierarkier skiljer sig mellan samhällen (Wellros 

1998). För att beskriva skillnaderna i dessa värderingar skapade den holländske 

organisationsantropologen Geert Hofstede (2005) en taxonomi (Tabell 2) utifrån en 

omfattande studie inom det multinationella företaget IBM. Studiens svaghet ligger i att 

det empiriska materialet har till åren kommit och färgar inte en kontinuerlig förändring 

som alla kulturer genomgår och vilken globaliseringen påskyndar. Det kan också 

ifrågasättas i vilken mån det går att dra generella slutsatser om ett lands kultur utifrån den 

begränsade organisatoriska kontext i vilken studien genomfördes. Uppföljande studier 

har dock skett (House et al. 2004, Schwartz 2001), vilka i stort bekräftar Hofstedes teorier. 

Begreppet maktdistans har således blivit ett tämligen vedertaget begrepp inom 

interkulturell forskning (Jandt 2007, Ting- Toomey 2005, Samovar et al. 2010, 

Lahdenperä 2004, Persson 2010), och hjälper denna studie att belysa verksamma 

värderingar i SFI-undervisningen. 

Gustavsson (2007:35) påpekar att studerande som har en bakgrund i 

samhällssystem med stor maktdistans har uppenbara svårigheter att avkoda skolans 

osynliga regelsystem, förstå den svenska lärarrollen och det individuella och utforskande 

arbetssättet. Denna taxonomi (Hofstede, 2005:66-68) förklarar varför svenska SFI-lärare 

har svårigheter att avkoda deltagares värderingar. 

Stor maktdistans Liten maktdistans 

Läraren behandlas med respekt, verbalt och 

icke-verbalt, även utanför klassrummet. 

Lärare och elever behandlar varandra som 

jämlika 

Äldre lärare får större respekt än yngre Yngre lärare uppskattas ofta mer än äldre 

Undervisningen är lärarcentrerad Undervisningen är elevcentrerad 

Läraren bestämmer lektionens innehåll och 

utformning 

Elevers initiativ och självständigt tänkande 

premieras 
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Små möjligheter till delaktighet i 

beslutsprocesser 

Möjligheter att kunna delta i 

beslutsprocesser 

Sträng disciplin råder i klassrummet, läraren 

initierar all kommunikation 

Elever ställer frågor, uttalar sig i 

klassrummet utan att bli tilltalade 

Ett distanserat förhållande mellan lärare och 

studerande. 

Personlig och lättsam relation mellan lärare 

och studerande. 

Lärare motsägs eller kritiseras aldrig offentligt Elever diskuterar, uttrycker avvikande 

åsikter och kritik i lärares närvaro. 

Utbildningsprocessen starkt kopplad till läraren 

som person, personlig visdom 

Utbildningsprocessen opersonlig sanning, 

existerar oberoende av en viss lärare. 

Kvalitén på utbildningen knuten till lärarens 

kvalité 

Kvalitén på utbildningen beror på eleven 

själv 

Vikt läggs vid de studerandes kunskapsmässiga 

prestationer 

Vikt läggs vid lärares vänlighet och de 

studerandes trivsel. 

Det finns en uttalad inriktning på konkurrens Samarbete värdesätts 

 De bästa elevernas prestationer utgör norm Försiktighet att lyfta fram goda liksom 

dåliga prestationer – Jantelagen 
Tabell 2. Skillnader i stor och liten maktdistans enligt Hofstede (2005) 

Den svenska skolan berömmer sig för att integrera en liten maktdistans i sin verksamhet, 

alltsedan ”du-reformens” paradigmskifte i slutet på 60-talet då både semantik, grammatik 

och kroppsspråk klassneutraliserades. Genom årtionden av lärandeprocesser har liten 

maktdistans, av både ondo och godo, blivit en integrerad del av socialt förhållningssätt i 

svensk skola. När SFI-deltagare som kommer från kulturer med stor maktdistans träder 

in i en sådan klassrumsmiljö uppstår förvirring och osäkerhet, inte minst när de 

omedelbart förväntas anamma ett förhållningssätt med liten maktdistans.  

3.3 Låg och högkontextuella kulturer 

Den amerikanske kulturantropologen Edward Hall (1981) gjorde många studier runt 

kulturella förhållningssätt till tid och rum. Han tillskrivs också teorin kring 

kommunikationens icke verbala kulturella dimensioner genom taxonomin hög- och 

lågkontextuella kulturer (Andersen i Samovar et al. 2012:298). I föreliggande studie 

hjälper taxonomin att belysa icke verbal kommunikation i klassrummet (Borgström, i 

Lahdenperä 2004:47), där svensk kultur beskrivs som lågkontextuell och den de flesta av 

våra SFI-deltagare kommer ifrån som högkontextuell. 

Högkontextuella kulturer Lågkontextuella kulturer 

Inställd på icke-verbal kommunikation Verbala budskap är bärare av information 

Kan uttrycka och tolka känslor, utan att de är 

verbalt uttryckta 

Behöver detaljerad bakgrundsinformation för 

att förstå budskap 

Status och en persons sociala förbindelser 

försvagar eller förstärker budskapet 

Status och en persons sociala förbindelser har 

obetydlig påverkan på budskapet. 

Tystnad är en dygd Pratsamhet värdesätts. 

Ansiktsuttryck, gester, tystnad, 

kroppsställning, samtalsintensitet, val av 

Icke verbala budskap spelar en underordnad 

roll i kommunikationen 
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kläder, dukning och möblering spelar ofta en 

viktig del i kommunikationen. 

Respekt uttrycks genom kontextbundna 

semantiska och grammatiska uttryck samt 

genom kontextbundet icke verbalt 

kroppsspråk 

Respekt uttrycks genom handling, att göra vad 

som förväntas. 

Tabell 3. Skillnader i hög och låg kontextualitet enligt Hall (1981) 

3.4  Styrdokumenten – individualiserad utbildning utifrån behov och förutsättningar. 

Redan Kent Anderssons utredning (SOU 2003:77) Vidare vägar och vägen vidare – 

svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv efterlyste en större individualisering 

och flexibilitet i vuxenutbildningarna och betonade kommunernas övergripande ansvar 

att anpassa den enligt vuxna med utländsk bakgrunds varierande behov av och 

förutsättningar för lärande. Problemen med måluppfyllelsen i undervisningen i SFI och 

svenska som andraspråk berörs emellertid i en rad statliga utredningar2. Läroplanen för 

vuxenutbildningen (Skolverket 2012) och kursplanen för SFI (Skolverket 2018) betonar 

att vuxenutbildningen alltid ska möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och 

förutsättningar genom en interkulturell pedagogik och fokus på den kommunikativa 

kompetensen. Styrdokumenten för SFI reflekterar EU:s första grundprincip för 

integration, vilken betonar den dubbelriktade processen i ett ömsesidigt bemötande 

mellan deltagare och lärare. Kravet på interkulturell kompetens hos utbildningsförrättare 

är således högt; att bejaka redan existerande eller utrusta de nya kommuninvånarna med 

nya lärandenycklar. Skolverket (2012) betonar en kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering, där alla vid skolan, även studerande, skall medverka i utbildningens 

systematiska kvalitetsarbete. Därtill artikuleras i skolans värdegrund och uppgift vikten 

av diskussion runt kunskapsbegreppet, eftersom det inte är entydigt. 

 

4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt återges sex forskningsprojekt  där  man  har  studerat förhållningssätt i SFI-

undervisningen och kulturella värderingars inverkan på undervisningen.  

Marie Carlson (2003) söker att utifrån en socialkonstruktivistisk tolkningsram bidra 

till en ökad förståelse av en invandrad grupp lågutbildade turkiska kvinnors möte med det 

                                                 
2 SOU 1998:165, 2000/01 RR12, SOU 2001:78, HVs remissvar till SOU 2001:78 Reg. 

Nr 13-4265-01, SOU 2003:23, SOU 2003:75, 2003:77, 2005:41, 2006:40, 2006:73 och 

Dir 2007:32, RiR 2008:13, Skolinspektionens rapport 2011-12-29, SOU 2013:76, Dir. 

2018:73 
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svenska utbildningssystemet i form av SFI-studier. Genom en rad djupintervjuer av 

målgruppen undersöker hon vilka synsätt på kunskap och lärande som uttrycks och hur 

synsätten påverkar mötet. Hon analyserar hur kunskap och lärande organiseras, hanteras 

och artikuleras inom SFI från ett diskursanalytiskt perspektiv. Carlson menar att lärarnas 

språkbruk i hennes studie antydde överlag ett påtagligt infantiliserande perspektiv 

gentemot deltagarnas kunskapssyn och studieteknik, en form av etnocentrism. Detta 

uppstår när en kulturs normer och värderingar sätts som måttstock för en moralisk 

bedömning av beteenden av medlemmar i en annan kultur. Då utbildningen däremot blir 

en mötesplats där förståelse och respekt för olikheter främjas kan kunskap och lärande 

utvecklas, oavsett om den till en början har genererats innanför eller utanför Sveriges 

gränser. 

Gustavssons (2007) avhandling har som syfte att med skolsammanhang i irakiska 

Kurdistan som exempel belysa skolkulturella referensramar som kan vara av betydelse i 

SFI-lärararbetet. Med utgångspunkt i en sociokulturellt orienterad teoretisk plattform har 

ett trettiotal kvalitativa intervjuer genomförts med vuxna med kurdisk bakgrund. Under 

flera besök till Irak genomfördes klassrumsobservationer och intervjuer. Gustavsson visar 

hur vanlig etnocentrism kan uppstå i de mångkulturella mötena, ofta på ett omedvetet 

plan. I studien framkommer en brist på tilltro från SFI-lärarnas sida att de studietekniker 

som deltagarna använder faktiskt leder till en kommunikativ språkkompetens. Från 

deltagarnas sida uttrycks misstro till sättet undervisningen sker, att den är ostrukturerad 

och kravlös med brist på lärarledd undervisning och fokus på kunskaper om språkets 

struktur. En dualism visar sig i hur lärare förkastar klassrumsundervisning till förmån för 

grupparbete, medan deltagarna vill ha lärarledd klassrumsundervisning och inte 

grupparbete.  

Olle Kjellin (2011) presenterar teori och metodik i språkundervisningen. Med 

utgångspunkt i neurofysiologiska principer och lång beprövad erfarenhet i svensk 

prosodiundervisning utvecklar han metoder för SFI-klassrummet där läraren tar en tydlig 

ledarroll i katederundervisning av grundläggande funktionella fraser. Förhållningssättet 

följer adio-linval metoden (Saville-Troike, M. 2006), där strukturer och funktionella 

meningar drillas tills de kan återges korrekt och spontant. Metoden fokuserar på att 

utveckla SFI-deltagarnas muntliga förmåga. Kjellin visar på svårigheten många svenska 

SFI-lärare har i att ta denna tydliga ledarroll i klassrummet, vilket taxonomin om hög och 

låg maktdistans illustrerar (Tabell 2).  
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Elisabeth Elmeroth (2008) utgår från teorier kring diskursanalys i sin studie av 

etnisk maktordning i skola och samhälle. Genom kvalitativa intervjuer med SFI-deltagare 

och deltagandeobservationer under en längre tid i SFI-undervisningen framkommer 

etnocentriska och normerande mönster. Elmeroth beskriver en tredubblad omskolning- 

både yrke, värdegrund och språk – som vuxna invandrare förväntas genomgå i en fas av 

livet då allt fokus borde ligga på att utveckla en kommunikativ språkkompetens. Det 

sociala samspelet i klassrummet blir en källa till pinsamhet och skam, dels över 

osäkerheten om de faktiskt visar tillbörlig respekt – en hederssak – dels över känslan att 

de själva inte visas tillbörlig respekt. Utifrån denna diskussion är frågan hur SFI-läraren 

kan skapa en lärmiljö i klassrummet som känns trygg och förutsägbarhet för deltagarna 

att utveckla sin språkförmåga Elmeroth ger också kunskap om och exempel på hur skolan 

kan skapa förutsättningar för interkulturell pedagogik.  

Joy Robinson-Pant (2009) undersöker internationella PhD studenters perspektiv på 

förändringarna i de akademiska studierna mellan hemuniversitet och gästuniversitetet i 

Storbritannien. Det avgörande, menar hon, är i vilken utsträckning studenterna klarar att 

urskilja de olika akademiska diskurserna, både den de omedvetet har med sig från sitt 

hemland och de nya de möter i gästlandet – om inte bemästra båda så åtminstone 

överbrygga dem på ett sätt som tjänar istället för att hämma deras studier. Studien visar 

hur skillnaderna i kommunikationsstrategier (Tabell 1), stor och liten maktdistans (Tabell 

2) och hög och låg kontextualitet (Tabell 3) påverkar studenternas förmåga att klara av 

studierna framgångsrikt. Strategier att överbrygga dessa kulturskillnader inom en alltmer 

internationaliserad högre utbildning har relevans för vår studie om motstridiga diskurser 

inom SFI-utbildningen.  

Josefsson (2011) undersöker en teknisk högskolas arbete med internationalisering 

och studentmobilitet. Kvantitativa metoder som studentenkäten ISB användes liksom 

studenters kursutvärderingar. Även intervjuer genomfördes med olika personal på 

lärosätet. Om man får tro de internationella studenternas utvärderingar av studierna på ett 

svenskt universitet är den rådande svenska kunskapssynen och målstyrda skolan ganska 

unik, nästan exotisk. Studenter upptäcker att både kunskapssyn, studieteknik, den dolda 

läroplanen och en rad kulturella värdedimensioner är olika den de är vana vid. Lyckas de 

inte hantera denna dualism påverkas deras studieresultat negativt. Det är dock med 

respektfull nyfikenhet studenterna reflekterar över lärandeprocesserna på de svenska 
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universiteten. Studien visar emellertid på behovet av förbättrad kvalitetssäkring av 

utbildningarna från ett internationellt och interkulturellt perspektiv, vilket har relevans 

för samma perspektiv i förbättringsarbetet av SFI-undervisningen.  

 

5 Metod och material 

5.1 Val och genomförande av undersökningsmetod 

Föreliggande studies syfte var att undersöka förhållningssätt och värderingar i SFI-

klassrummet, vilket kvantitativa metoder som enkäter svårligen kan tjäna. 

Vuxenutbildningen där studien genomfördes hade enkäter från SFI-deltagares 

kursutvärderingar tillgängliga, men dessa gav inga svar på studiens frågeställningar. 

Därför valdes kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod, vilka har förmågan att 

fånga abstraktionen i åsikterna och möjlighet att söka förtydligande genom följdfrågor 

(Bryman, 2008).  

Intervjufrågorna (se bilaga 2) formulerades som öppna frågor för att uppmuntra 

reflektion kring ämnet och möjlighet för respondenterna att sätta ord på sina åsikter. 

Frågorna inbjöd också till jämförelse mellan kontexter och möjlighet till att kontrastera 

deltagarnas svar med lärarnas. Intervjuerna genomfördes under en femveckorsperiod. De 

öppna intervjufrågorna gav informanterna frihet att utveckla sina svar, vilka sedan styrde 

ordningen i vilken frågor och följdfrågor ställdes. Därför utvecklade sig intervjuerna olika 

från en informant till en annan med olika fördjupningar. För att låta informanterna 

förtydliga sina svar användes spegling; upprepning av de svar som getts. 

5.2 Urval och avgränsningar 

Tjugo frivilliga informanter, 10 deltagare och 10 lärare i SFI från en och samma 

vuxenutbildning, valdes slumpvis ut för kvalitativa inspelade intervjuer (Bryman, 2008). 

Öppna intervjufrågor (se bilaga 2) förbereddes vilka berörde informanternas 

förhållningssätt till SFI-undervisningen. De öppna intervjufrågorna och följdfrågorna 

gjorde att intervjuerna utvecklades olika från en informant till en annan med olika 

fördjupningar. För att underlätta för deltagarna att uttrycka sina tankar användes, förutom 

svenska, även arabiska, engelska och turkiska av intervjuaren. Ingen tolk behövdes, vilket 

annars hade kunnat hämma respondenternas svar. Alla intervjuer skedde i lokaler som var 

bekanta för intervjupersonerna och där vi inte blev störda. Intervjuerna tog mellan 15 och 

30 minuter.  
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5.3 Undersökningspersoner 

De tjugo frivilliga undersökningspersonerna bestod av 10 deltagare och 10 lärare i SFI 

nivå C och D. Bland lärarna undervisar åtta inom SFI och två inom förberedelseklass på 

gymnasiet, men det framgår inte var i Sverige studien har genomförts. Deltagarna talar 

olika språk från Mellanöstern (arabiska, persiska, somaliska och turkiska) och befinner 

sig på olika nivåer på SFI. Det intressanta för studien är att deltagarna kommer enligt 

Hofstede (2005) och Hall (1981) från kulturer med betoning på gruppharmoni, stor 

maktdistans och hög kontextualitet, medan lärarna kommer från kultur med vokal 

självsäkerhet, liten maktdistans och låg kontextualitet (se tabeller 1, 2 och 3). 

5.4 Bearbetning av material och analysmetod 

De inspelade intervjuerna transkriberades inte förutom de citat som finns med i analysen, 

utan sammanfattades för varje respondent i punktform utifrån studiens frågeställningar. 

En sammanfattning av varje informants intervju skrevs sedan ner, vilka analyserades 

utifrån studiens syftesfrågorna. De 20 intervjuerna gav ca 350 påståenden och 

kommentarer vilka också kategoriseras enligt innehåll inom ramen för de fem 

huvudfrågor som ställdes i intervjuerna. Kategoriseringen visar ett mönster vad de olika 

informanterna lade störst vikt vid, genom att ge de olika svarstypernas procentantal (se 

bilaga 1). Detta mönster påverkade sedan vilken vikt analysen lade på de olika delarna av 

empirin.  

5.5 Forskningsetiska aspekter 

Intervjupersonerna som alla är myndiga informerades om studiens syfte och hur 

materialet hålls konfidentiellt. De informerades om möjligheten att närhelst de önskade 

kunna dra tillbaka sin medverkan i studien. Av tolv tillfrågade lärare ställde tio upp för 

intervju, medan alla tio tillfrågade deltagare medverkade villigt. Den enda personliga 

information som registrerades om informanterna var, för lärarnas del, i vilket 

sammanhang de undervisade och, för deltagarnas del, vilken språklig bakgrund de hade. 

Övrig personlig information om intervjupersonerna bedömdes inte intressant för syftet 

med studien. Därmed skyddas informanternas sekretess utan att resultatet i studien 

påverkas negativt. Ingen uttryckte önskan att intervjumaterialet skulle förstöras efter 

studiens avslutning, men däremot att de skulle få ta del av dess resultat. 
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5.6 Reliabilitet och validitet 

När en intervju förs på ett språk som antingen intervjuaren eller de intervjuade inte 

behärskar riskerar kommunikationsresultatet att påverkas (Bryman, 2008). Intervjuarens 

försök att förtydliga frågan kan leda till att den sluts eller begränsas med följd att svaret 

påverkas i en viss riktning. Intervjuaren riskerar också att feltolka intervjupersonernas 

svar eller projicera sina egna uppfattningar på svaren. När det gäller intervjupersonerna 

riskerar de att begränsas i att de inte hittar ord för sina tankar och åsikter, vilket då 

försvagar validiteten av studien. Detta motverkades i vår studie, där intervjupersonerna 

hade frihet att uttrycka sig på sitt modersmål eller på språk de behärskade bättre än 

svenskan. Intervjuaren kunde också försäkra sig om att frågorna hade förståtts rätt genom 

att omformulera dem på flera språk. Oavsett om kommunikationsresultatet påverkades 

negativt av att flera språk förekom i intervjuerna bör dock slutsatsen dras att studiens 

reliabilitet blev större än om endast svenska hade använts. Empiriomfånget sovrades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta hjälper analysen av resultatet där 

jämförelsen mellan de kulturella värderingarna i lärares och deltagares svar står i centrum. 

6 Resultatanalys 
Resultatet av intervjuerna tematiseras utifrån syftesfrågorna, hur deltagare och lärare ser 

på kunskap och lärande; kommunikation och relationer i klassrummet. Rapporten söker 

kontrastera informanternas svar. 

6.1 Syn på kunskap 

Informanternas syn på epistemologin, deras förhållningssätt till kunskap, blev ett 

genomgående tema i intervjusvaren (Bilaga 1). Deltagarna påpekade att de var mest vana 

vid faktainlärning, att arbeta hårt med utantillinlärning, gärna hela meningar med fokus 

på grammatiska strukturer och översättningsarbete. Detta bekräftades av de flesta lärare. 

Skillnaden var dock att deltagarna såg positivt på kunskap som faktainhämtning, där 

undervisningen är tydligt strukturerad runt den, med regelbunden bedömning, feedback 

till eleverna om deras studieresultat. Några deltagare uttryckte förvåning över att de klarat 

av nivåproven, utan att ha den kunskap de ansåg nödvändig. Deltagare 1 sa: 

Undervisningen i Sverige är lätt. Hemma läggs högre krav på oss. Där får vi lära oss hela 

meningar utantill; här räcker det med att kunna ett enskilt ord. 

Lärarna, å andra sidan, uttryckte sig nedlåtande om utantillinlärning och konstaterade att 

kunskapssynen var annorlunda. Lärare 3 uttryckte det så här: 
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Deltagarna studerar lexikon, synonymer, översättning och fastnar i mastiga grammatikböcker 

som aldrig tar slut, t ex verbböjningslistor. 

Flera lärare menade att eleverna ofta svarade mekaniskt på frågor, att så fort som möjligt 

fylla i uppgifterna utan att nödvändigtvis ha förstått innehållet. En lärare beskrev 

problemet med att eleverna fokuserar på detaljer istället för helheten i språkinlärningen; 

en annan att deltagarna ville ha snabb respons på vad de hade producerat, att de kommer 

från kulturer där prov är viktiga. Lärare 9 påpekade den deduktiva synen på kunskap som 

var rådande, att deltagarna sökte principen och svaret före förståelsen. 

Elever skriver av varandra, facit, med motivering att det är bättre att först veta svaret och 

därifrån söka förståelse. 

Därför förespråkade lärarna fokus på förståelse av och färdighet med kunskapen, där 

analys, repetition och egen autentisk produktion av språket försäkrar den högre 

förtrogenheten med kunskap. Lösningen på de motstridiga förhållningssätten till kunskap, 

faktumet att den svenska skolan är annorlunda, var enligt lärarna att göra svensk 

studieteknik en integrerad del av SFI undervisningen, en studieteknik som uppenbarligen 

är annorlunda mot den som deltagarna är vana vid.  

Som eloge till faktafokuset påpekade emellertid en lärare att de med svenska som 

andraspråk ofta är bra på att memorera och är mer aktiva än svenska elever med att föra 

anteckningar under lektionen. Lärare 5 konstaterade oroligt att den olika synen på 

kunskap orsakade ett förtroendegap mellan lärare och deltagare: 

Många deltagare svävar, vet inte när de är färdiga med kursen, vilket skapar en osäkerhet 

bland deltagarna – kan man lita på att läraren är opartisk? 

På frågan om lärarens viktiga uppgift att kommunicera läroplanens mål till de studerande 

gav deltagarna ett entydigt svar – målen är otydligt förklarade och osäkerhet råder över 

vad som förväntas av dem att nå de olika SFI nivåerna. Deltagare 10 uttrycker 

förvirringen: 

Läraren ger massvis med uppgifter, jag har högar av papper med uppgifter hemma, men det 

är inte möjligt att göra alla. Vi forcerar för snabbt innan vi har lärt oss en uppgift ordentligt. 

Läraren måste hjälpa oss att tala, inte läsa en massa uppgifter. 

Flera deltagare efterfrågade en lista på de kunskapsmoment de behöver som de sedan kan 

ticka av. Deltagare 9 jämförde med studierna i hemlandet: 

Där får vi varje steg förklarat vilka kunskapskraven är och de förväntar mycket från oss. 
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Någon deltagare uttryckte ändå att undervisningen var framgångsrik och att läraren 

förklarade tydligt vad som krävs. Något som illustrerar i vilken måtta kommunikation har 

varit framgångsrik utgör flera deltagares exempel på hur de hade förstått SFI målen; att 

klara proven, att lyssna aktivt, att ta kontakt och samtal med svenskar, att lyssna på radio, 

att få jobb efter SFI. En deltagare hade t o m hört att några studerande tror att SFIs mål är 

att ändra de studerandes religion. 

Lärarna underströk svårigheten med kursernas målbeskrivning, eftersom begreppen 

ofta är abstrakta och formulerade i förståelse, färdighets- och förtrogenhetstermer, istället 

för konkreta faktatermer. Detta skapar en osäkerhet hos deltagarna som lämnas svävande 

om när de är färdiga med kursen. Lärare 8 understryker: 

Problemet att kommunicera målen är att studierna kräver mycket förförståelse, att svenska 

skolan hela tiden bygger på tidigare kunskap. Hur gör då de som inte fått den för-kunskapen?  

Olika strategier används för att kommunicera målen. Ett är att göra det på lätt svenska, 

att förenkla målen, men risken är då att innehållet urholkas. Flera lärare söker regelbundet 

upprepa de olika kunskapsmomenten, ibland med hjälp av Skolverkets hemsida. Andra 

försöker utgå från deltagarnas egen formulering av målen, ibland med 

självvärderingsmaterial, och skapa en diskussion omkring dem. Ytterligare en lärare 

förespråkar en konkretisering och exemplifiering av målen i linje med deltagarnas 

önskemål om en lista för avtickning. 

6.2 Syn på lärande  

På frågan om SFI undervisningens innehåll framkom både kommentarer som beskrev det 

upplevda och önskade innehållet. Överlag var man nöjd med det pedagogiska innehållet 

och läroböckernas kvalité. Flera deltagare påpekade emellertid behovet av mer 

strukturerade övningar kring grammatik, översättning och diktamen som ger färdighet i 

språkets grundläggande strukturer. Deltagare 2 sa:  

Jag föredrar översättningsmetoden för där kan jag korrekta mig själv, men metoden används 

sällan i undervisningen. 

Deltagare 4 uttryckte en kritisk röst: 

För mycket tid slösas på att se på film och översättning av banalt material samt på 

grupparbeten där tyckande och diskussion förväntas då deltagarna varken har ord eller 

semantisk kompetens att uttrycka sig.  
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De flesta deltagare (Bilaga 1) efterlyste dock mycket mer tal-och hörövningar med fokus 

på rätt uttal och intonation, gärna med mycket repetition där läraren rättar dem. De 

saknade ett fokus i SFI undervisningen på kommunikativ färdighet. Deltagare 5 utbrast: 

Det finns studerande som har varit här i fem år men inte kan ens de grundläggande uttalen 

och ingen i klassrummet rättar dem. 

Lärarna betonade också betydelsen av den muntliga delen i undervisningen, men då med 

mer ostrukturerade muntliga samtal där deltagarna själva skapar innehållet, t ex med 

dialog där förståelse stod i centrum. Lärare 3 formulerade det så här: 

En bra studieteknik är att språkbada, skapa språkgrupper, skönlitteratur, lusten att läsa, d v s 

passivt utsätta sig för språket genom film, radio eller socialt umgänge med svensktalande.  

Flera lärare upplevde dock att för lite muntliga övningar sker i klassen och att det var 

svårt att få deltagarna att prata, att de heller vill memorera. Lärare 4 menade: 

Många deltagare har svårt när de blir tillfrågade att ge sina åsikter, att bidra med egna tankar 

i diskussionen. 

Lärarna betonar också behovet av konkretisering av abstrakt kunskap, t ex genom att 

använda färger eller bilder, för att möta alla elevers lärostilar. Flera lärare betonar att just 

utgå från varje elevs förutsättningar, kunskaper och kontext i undervisningen var viktigt 

– individualiserad undervisning. Samtidigt la flera lärare stor vikt vid att integrera 

studieteknik i undervisningen. Några lärare motiverade detta med behovet att förändra de 

studerandes fokus på grammatik och grundläggande kunskapssyn. Lärare 9 påpekade:  

Jag har svårt att förstå deras syn på studieteknik… Det verkar som om man lär sig för provet, 

inte för kunskap och förståelse. Därför jobbar vi mycket med studieteknik och repeterar 

mycket. 

Andra lärare tolkar Skolverkets uppdrag om individualisering av undervisningen med att 

utgå från och bejaka de studerandes bakgrund, kunskaper och önskemål. De söker bygga 

på den studievana deltagarna redan har och anpassa undervisningen till den med fullt 

fokus på att utveckla språkkompetens istället för att förändra studieteknik. Lärare 5 

erkände: 

Jag har börjat använda diktamen för att deltagarna vill ha det, inte för att jag trodde att det 

var bra. Jag söker också utveckla deras memoreringsstrategier, att få dem att använda bilder 

och symboler, att söka förståelse och användning för orden de har memorerat. 
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Andra lärare visade hur grammatik undervisades induktivt utifrån autentiskt språk eller 

meningar som eleverna själv skapade. På deltagarnas önskemål gjordes diktamen till en 

regelbunden del i undervisningen, något som läraren till en början inte trodde på, men 

sedan fick omvärdera eftersom det gav positiva resultat. Ordinlärning utvecklades till att 

forma meningsfulla meningar för memorering. Några lärare hade upptäckt deltagarnas 

positiva inställning till rollspel och dramaturgi i klassrummet och använde det ofta i 

kommunikativa övningar. De betonade vikten av att språkinlärning börjar med att lyssna 

och tala, därefter att läsa och skriva och att språkundervisningen behöver ha den balansen. 

Flera deltagare saknade regelbundna prov efter varje avsnitt, ett belöningssystem 

för framgång, som kunde markera att de olika kunskapsavsnitten var avklarade inför 

slutprovet. De kände sig utlämnade inför de stora slutproven på de olika SFI nivåerna, 

efter en studiegång med abstrakta kunskapsmål och alltför lätta och kravlösa läxprov. 

Deltagare 8 sa: 

Jag saknar i SFI att de studerande får tydlig uppmuntran, belöning för framsteg, för att ha 

gjort bra försök att lära sig, gärna att tävlingsmoment läggs in i undervisningen. Detta skulle 

vara motiverande för studierna.” 

Flera deltagare beskrev SFI undervisningen som alltför lätt och kravlös, olikt den i 

hemlandet, och menar att den skulle kunna framskrida snabbare och att högre krav ställs 

på studieinsatsen. Deltagare 6: 

Hemma är kraven på de studerande högre, större krav på alla områden att få betyg. SFI 

lärarna behöver ställa starkare krav på de studerande.” 

Deltagare med akademisk bakgrund menade att material som används i undervisningen 

ofta har en låg kognitiv nivå, vilket inte vore nödvändigt även om basala 

meningsstrukturer inövas. Infantiliseringen känns i vissa fall kränkande, menade 

deltagare 4. 

Jag förstår inte varför vi med akademisk bakgrund måste jobba och översätta simpelt 

material som detta. Titta! Samtidigt får vi vara i samma klass som de som knappt kan läsa 

eller skriva! 

Andra deltagare upplevde att undervisningen forcerar fram alltför snabbt utan att ha 

kunnat lära sig språkstrukturerna inför nivåproven; att högar av kopieringsmaterial med 

fylleriuppgifter ligger hemma utan att återkoppling till prov gjorts eller att den 

kommunikativa förmågan har utvecklats.  
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Flera lärare bekräftade SFI deltagarnas höga motivering för studierna, där de 

målinriktat vill forcera framåt och snabbt avklara de olika SFI nivåerna för att sedan 

antingen kunna gå vidare med studier eller ut i arbetslivet. Lärare 3 uttryckte det så här: 

Högutbildade ställer höga krav på SFI. Lågutbildade börjar också ofta entusiastiskt, men blir 

lätt frustrerade när språkutvecklingen inte går så snabbt som de önskat. 

Förklaringar till detta, enligt flera lärare, är deltagarnas brist eller felaktiga studieteknik 

samt brist på att ta eget ansvar för studierna. Att individualisera undervisningen, som 

styrdokumenten stipulerar, blir nästan en ouppnåelig uppgift i starkt heterogena grupper.  

6.3 Syn på relationer 

Flera deltagare framhöll det annorlunda i den svenska ansvarsfördelningen för 

undervisningen. De efterlyste ett större ansvarstagande och tydligare ledarskap från 

lärarens sida, samtidigt som uppskattning uttrycktes för medbestämmande och möjlighet 

till utvärdering av undervisningen. Deltagare 4 utropade kritiskt: 

På SFI kommer bara 30 % av hjälpen från läraren, resten 70 % får man göra själv! 

Flera lärare beskrev deltagarnas attityd; ”du ska lära mig; lärarna har ansvar för min 

inlärning” som ett problem. De efterlyste istället ett större ansvar från deltagarnas sida att 

reflektera och utveckla en medvetenhet över sitt eget lärande, att ta ansvar för sina studier, 

ta egna initiativ och söka kunskap själv. Lärare 7 uttryckte det: 

Deltagarna lägger ansvaret på mig att undervisningen ska gå framåt vilket jag ser som 

problematiskt. Båda parterna ska ju göra sitt för att det ska hända något i klassrummet. Jag 

ser en brist hos deltagarna på reflektion över deras eget lärande. 

Det påpekades att medbestämmande och kursutvärdering är en vital del i den svenska 

skolan och att lyhördhet för vad deltagarna vill är en viktig del i den demokratiska 

processen. Lärare 3 noterade: 

Deltagarna till en början förväntar sig att läraren har mycket makt, men när de inser de 

studerandes rättigheter vill de gärna påverka undervisningen i riktning mot mer grammatik. 

På frågan vad som präglar en bra lärare pekade deltagarna på mänskliga karaktärsdrag 

som vänskap, respekt och medmänsklighet, men framför allt på ren pedagogisk 

kompetens. Däri inkluderades av några deltagare god erfarenhet, att vara väl förberedd, 

undervisning av grammatik och ha god kulturförståelse, men övervägande delen av 

deltagarna betonade lärarens ledarroll och förmåga att skapa en kommunikativ 

undervisning. Deltagare 3 menade: 
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En lärare ska vara aktiv i klassrummet, vandra omkring, vara energetisk och få alla 

studerande att prata. 

Lärarna, å sin sida, hade en större betoning på karaktärsdrag utifrån värderingsgrunden, 

liten maktdistans, som att vara lyhörd, ha goda relationer med eleverna, behålla lugnet, 

självinsikt, se varje elevs behov. Lärare 1 sa: 

Det är viktigt att ha förståelse för deltagarnas bakgrund, deras resa, vad de har förlorat och 

hjälpa dem vidare. 

Inom lärarkompetensen övervägde förmågan att kunna individualisera undervisningen för 

varje elevs behov och utvecklingsförmåga och däri ha flexibilitet i undervisningen utan 

att inskränka på lektionsförberedelserna. Några lärare betonade vikten av formell 

behörighet, kunskap och fortbildning. Ytterligare några lärare, likt huvudbetoningen hos 

deltagarna, såg entusiasmen, engagemanget och dramaturgin i klassrummet som 

väsentligt och därigenom synliggöra elevernas framsteg. Lärare 8 betonade: 

Jag är glad när jag kan stänga dörren till klassrummet och använda dramaturgin i 

undervisningen, jag blir som en teaterapa … för i dramat har vi en gemensam punkt, att 

kreativt uttrycka språket. Vi behöver ha roligt i klassrummet.  

Deltagarna hade många kommentarer (Bilaga 1) om hur de upplevde den lilla 

maktdistansen i de svenska klassrummen. De beskrev den som onaturlig, eftersom den 

ger uttryck för en brist på respekt gentemot en samhällsklass som är värdig vördnad. 

Orden snäll, vänlig och brist på disciplin återkom. Deltagare 1 förklarade: 

Jag tilltalar mina svenska lärare med förnamnet eftersom de vill det, men det känns onaturligt 

för mig att göra så, nästan lite skamligt… Det största problemet i svenska är att det finns 

ingen artighetstitel som jag kan tilltala mina lärare med. 

Den höga maktdistansen som deltagarna är vana vid beskrevs av deltagare 3 på detta sätt: 

I mitt hemland hälsar man i alla sammanhang. Man ser på sin lärare som sin far och 

förutsättningslöst accepterar vad han säger. Även om jag har doktorerat och kommer tillbaka 

och träffar min lärare respekterar jag honom, även om han kan ha fel ibland. 

Denna maktordning i klassrummet skapar en trygghet och förutsägbarhet. Det naturliga 

för deltagarna är att använda titlar, grammatiska strukturer eller icke-verbala gester 

gentemot läraren för att uttrycka en självklar hövlighet. De saknar uttryck på svenska för 

detta. 
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Deltagarna kontrasterar hemlandets lärares auktoritet med svenska lärares 

vänlighet. Auktoriteten skapar en rädsla hos elever som gör att de inte vågar ställa frågor 

eller bidra i diskussioner. Å andra sidan skapar lärares vänlighet en brist på disciplin i 

klassrummet, där andra elever utan kunskap talar. Det är ju läraren som är 

kunskapsförmedlare. Emellertid accepterar deltagarna snabbt att lärarna känner sig mest 

bekväma med att bli titulerade med förnamn, även om det känns onaturligt.  

Ett undantag ges som exemplifierar en dualistisk värld många lever i, då en icke 

myndig elev hade utvecklingssamtal i föräldrarnas närvaro. Lärare 8 berättar: 

Eleven hade snabbt lärt sig de svenska hälsningskoderna, men i föräldrarnas närvaro under 

utvecklingssamtalet var noga med att titulera läraren formellt. 

Lärarna gör klart gällande att det är den svenska lilla maktdistansen som är norm och 

behöver inpräntas. De motiverar detta utifrån värderingsgrunder som jämlikhet, att 

demokrati och ingen maktordning ska finnas, men också utifrån pedagogiska skäl att det 

främjar diskussion och samtal i klassen. Lärare 10 påpekade: 

Jag upplever att respekten och artigheten gentemot läraren står i vägen för lärandet, att de 

studerande inte vågar ställa frågor. 

De tolkar deltagarnas artighet som märkligt, konstigt och komiska och uttryck för rädsla 

och en osund maktordning. Några lärare menar dock att de lyckads få deltagarna att tilltala 

med förnamnet, även om det var trögt i början. 

De pedagogiska skälen till en liten maktdistans i klassrummet överväger bland 

lärarnas kommentarer. De vill se deltagare som är spontana, aktivt deltar i diskussioner 

med kommentarer, frågor och egna tankar eftersom detta är språkutvecklande. De vill 

prägla detta på deltagarna genom att föregå med gott exempel och vara öppna, spontana 

och ärliga i klassrummet, utveckla en mer informell relation till deltagarna, samt att 

uttryckligen uppmana deltagarna att ifrågasätta och inte vara så måna om respekt – en 

vänlig maktutövning. Lärare 3 poängterade: 

De studerande behöver vara mer spontana, lite mer respektlös mot mig. Genom att vara 

spontan själv söker jag hjälpa de studerande att vara spontana i klassrummet. 

Olikt deltagarna upplevde de flesta lärare inget problem med disciplinen i klassrummet 

utan menade att studerande med utländsk bakgrund är hövligare än svenska. 

Ett ultimat mål i SFI är att skapa ett bra och positivt klimat i klassrummet så att alla känner 

sig trygga att delta. En förutsättning för detta, menade flera lärare, är en god interkulturell 
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kompetens med kunskap om deltagarnas studiegång som kulturella och 

erfarenhetsbakgrund. Lärare 6 betonar: 

En bra lärare klarar av många olika kulturer i klassrummet och har förståelse för deltagarnas 

bakgrund, deras resa, vad de har förlorat. Samtidigt inser de flesta lärare att man kommer 

tillkorta med bakgrundskunskap.  

6.4 Syn på kommunikation 

Lärare och deltagare var ense om respektens betydelse i det mänskliga samspelet, men 

också medveten om den förvirring som kan uppstå när respektkoderna är annorlunda. 

Många deltagare brottades med att veta hur man korrekt uttrycker respekt i den svenska 

kontexten, eftersom semantiska och grammatiska uttryck saknas och gester inte förstås 

eller misstolkas. Deltagare 7 sa: 

Jag tilltalar läraren med titel ”lärare”, annat vore oartigt. Men läraren vill att vi tilltalar dem 

med förnamn. 

Deltagarna saknar uttryck, verbala eller icke-verbala, i svenskan för att visa respekt 

gentemot läraren. Deltagare 1 uttryckte frustrering över att inte kunna vara trogen sina 

fundamentala värderingar: 

Det vore bättre om mer respekt visades för lärarna, genom hur jag tilltalar dem, är hjälpsam i 

klassrummet. Det största problemet i svenska är att det inte finns några artighetstitlar som jag 

kan tilltala mina lärare med. 

Samtidigt visar deltagarna att de hittar nya respektkoder som accepteras i den svenska 

kontexten, att respekten ligger mycket i deras agerande, vad de gör. Deltagare 9 

exemplifierade: 

Jag är noga med att göra läxor och arbetsuppgifter, komma i tid till lektionerna, lyssna utan 

att avbryta någon som talar samt att inte brusa upp och bli arg. Läraren visar respekt genom 

att lyssna, söka förstå eleverna, tålmodigt förklara för mig uppgifterna. 

Lärarna gav blandade reaktioner på deltagarnas uttryck för respekt och menade att de 

behövde nedtonas. Lärare 3 uttryckte det:  

Jag upplever att för mycket respekt uttryckts i form av försiktighet, att inte ta för sig i 

klassrummet. Jag vill att deltagarna förhåller sig lite mer respektlöst mot mig. 

Andra lärare, däremot, upplevde det respektfulla bemötandet från deltagarna som något 

positivt, om än obekvämt. Lärare 5 sa:  
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Deltagarna helt naturligt öppnar dörrar, suddar tavlan, hjälper mig bära, även on det känns 

obekvämt för mig. Jag låter dem göra det för att visa dem respekt. De bakar kakor, inte för 

att muta mig, utan för att visa respekt. 

Denna lärare såg bortom den uppenbara svenska reaktionen på ett sådant beteende som 

fjäsk eller muta till legitima kulturbundna uttryck för respekt, vilket de respektfullt 

bejakade. Lärarnas egna beskrivningar av respektkoder var att de förväntade sig vissa 

handlingar från deltagarna. Lärare 9 exemplifierar: 

I Sverige visar man respekt genom att lyssna, vänta tills att andra talat färdigt, inte avbryta 

någon och göra vad som förväntas av en. 

En lärare framhöll betydelsen av att under inga omständigheter orsaka att någon deltagare 

förlorar ansiktet inför klassen, eftersom det vore högst respektlöst. En annan lärare 

konstaterade hur förvirrande det är med olika respektkoder. Lärarna, å sin sida, uttrycker 

likaledes positiva tongångar inför sin roll inom SFI. Empatin i mötet med människoöden, 

glädjen över att se deltagarnas språkutveckling och framgång i studierna och kulturmöten 

som inneburit en större egen personlighetsutveckling, är några av skälen till lärarnas 

positiva syn på sin yrkesroll. Lärare 10 avslutade intervjun med följande: 

Alla möten med människor ger mig oerhört mycket. Jag lär mig nya saker varje dag, jag får 

omvärdera mina egna värderingar, får fundera jättemycket på mig själv och mitt eget liv… 

Att få möjlighet att jobba med vuxna från så många olika kulturer har inneburit en nystart för 

mig som lärare. Jätteroligt! 

 

7 Diskussion 
Denna studie undersöker deltagares och lärares förhållningssätt till SFI-undervisningen 

rörande kunskap och lärande samt kommunikation och relationer i klassrummet. 

Analysen av studiens resultat knyter an till den teoretiska diskussionen i 

bakgrundsstudien.  

7.1 Perspektiv på kunskap 

Studien visar att det råder en till synes motsatt syn på kunskap mellan deltagare och lärare, 

där deltagarna verkar förespråka ett fokus på språkets struktur och kvantitativa 

faktakunskaper, medan lärarna i stort betonar förståelse, färdighet och förtrogenhet – de 

kvalitativa kunskapsaspekterna. Liknande observationer gjordes i Carlsons (2003) och 

Gustavssons (2007) studier av SFI-undervisningen. Deltagarna ger emellertid inte uttryck 
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för någon negativ värdering av de kvalitativa kunskapsaspekterna utan är tydliga med att 

betona det kommunikativa och funktionella målet med sina språkstudier, helt i enlighet 

med kursplanen i SFI. Det är däremot vägen dit som skiljer sig mellan deltagare och 

lärare, vilket ska belysas nedan.  

Flera lärare, å andra sidan, uttrycker en normerande attityd gentemot deltagarna att 

de stod för en annorlunda eller sämre kunskapssyn, vilket tillskrevs som ett problem i 

undervisningen. Här uttrycks en etnocentrisk universalism, för att använda Elmeroths 

(2008) ord, nästan en infantilisering i hur deltagarna kan ”fastna i grammatikböcker som 

aldrig tar slut, t ex verblistor”. Några lärare gav emellertid uttryck för ett inkluderande 

tänkande, där de inte försökte omskola deltagarnas kunskapssyn, utan hjälpa dem att hitta 

strategier för att utveckla utantillinlärningen till ett ännu mer effektivt redskap för det 

gemensamma målet - att utveckla ett kommunikativt språk. 

Den rådande svenska kunskapssynen möts med respekt internationellt, men är inte 

allenarådande (Josefsson 2011). Som Robinson-Pant (2009) visar, är inte en viss 

kunskapssyn oavhängigt civilisation och ett välutvecklat samhälle. Utvärderingar av den 

målstyrda skolan (Lpf 94 – Läroplan för de frivilliga skolformerna) har lett till en 

omfattande diskussion i utbildningskretsar runt kunskapssynen – ”flumskola” eller 

”pluggskola” – där den målstyrda skolan har kritiserats. Kursplanerna i skolreformerna 

2011, utan att överge målstyrning och fokus på kvalitativ kunskap, har fått ett ökat fokus 

på faktakunskap. Således finns föga grund för en normerande hållning när det gäller 

kunskapssyn i SFI-undervisningen.  

Deltagarna i studien uttryckte svårigheter med att förstå den målstyrda 

undervisningen liksom lärarna i att kommunicera målen. Ord som återkommer är 

”abstrakt” och ”konkret”; abstrakt i relation till abstraktionen i de kvalitativa 

kunskapsmålen, konkret i relation till tydliga uppnåbara moment i den pågående 

undervisningen. Carlson (2003) och Gustafsson (2007) skriver om nödvändigheten i 

språkunderviningen att röra sig från det konkreta mot det abstrakta. Lärarna förklarade 

hur olika strategier användes för att utifrån de kvalitativa kunskapsmålen konkretisera 

dem för deltagarna. Både deltagarnas och lärarnas intervjusvar antyder att 

målbeskrivningen misslyckats; måluppfyllelsen likaså enligt statliga utredningar och 

rapporter. Frågan är i vilken mån dragkampen om kunskapssyn ligger bakom 

misslyckandet.  
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Från deltagarnas sida går man in i SFI-undervisningen med den enda kunskapssyn 

man förstår; från lärarnas sida med en normerande övertygelse om att den kvalitativa 

abstrakta kunskapssynen är den högsta och bästa. Som flera lärare i intervjun 

exemplifierar, och som både Carlson (2003), Gustavsson (2007) och Elmeroth (2008) 

framhåller, skulle en strategi att dra åt samma håll vara en lösning; att för lärarna skjuta 

deltagarnas omskolning av kunskapssyn på framtiden och istället utifrån deras behov, 

förutsättningar och kunskapssyn arbeta med konkreta och väl strukturerade 

kunskapsmoment med mycket feedback. SFI-undervisningens uppdrag är att utifrån 

deltagarnas behov och förutsättningar leda och hjälpa dem över språkhindret; inte inom 

de få SFI-timmarna som finns till förfogande lägga nya hinder i form av omskolning i 

främmande förhållningssätt till kunskap och lärande som det tagit en hel skolgång för 

svenskar att införliva. 

7.2 Perspektiv på lärande  

Deltagarnas beskrivning av det önskade innehållet i SFI-undervisningen innehåller 

visserligen punkter om mer grammatik, diktamen, översättningsuppgifter och övningar i 

grundläggande meningsstrukturer – helt i linje med en faktabetonad kunskapssyn. Något 

som skiljer sig från Carlsons (2003) och Gustavssons (2007) studier är emellertid att 

huvudbetoningen i deltagarnas önskemål i undervisningen var mer kommunikativa, 

funktionella muntliga övningar. De saknade vad som enligt kursplanen bör vara 

undervisningens centrala innehåll. Deltagarna framhöll också att undervisningen innehöll 

ändlösa blad med fylleriuppgifter som forcerades innan förståelse hade nåtts. De flesta 

lärare däremot uppfattade deltagarnas önskade innehåll som uteslutande mer 

språkstruktur, vilket de motvilligt hade mött genom att arbeta med diktamen. De flesta 

lärarna hade inte uppfattat huvudbetoningen i deltagarnas önskemål – träning i 

funktionella muntliga övningar.  

Det går inte avgöra endast utifrån intervjuerna vilka värdedimensioner, för att 

använda Hofstedes (2005) uttryck, som varit verksamma mellan deltagare och lärare i att 

försvåra kommunikationen. Värdesättandet av gruppharmoni (Samovar et al. 2010) och 

hög kontextualitet (Hall 1981) kan ha påverkat så att deltagarna inte har velat ifrågasätta 

något i undervisningen eller helt enkelt, som dygden föreskriver, hålla tyst. På lärarens 

direkta uppmaning till deltagarna att uttrycka önskemål kan i god gruppharmonisk anda 
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svaren ha anpassats till vad de trott läraren ville höra – mer grammatik. Icke-verbala 

budskap från deltagarna kan också ha gått obemärkt förbi.  

Vari ligger orsaken att för lite talövningar sker i undervisningen om nu både lärare 

och deltagare efterfrågar mer av det? De naturliga konversationsstrategierna i ett svenskt 

lågkontextuellt sammanhang med vokal självsäkerhet och liten maktdistans är att uttrycka 

sina åsikter klart och tydligt, även om de motsäger andra i klassen eller gruppen. 

Deltagarna förväntas ta initiativ i samtalet och komma till en behaglig balans mellan att 

prata och lyssna, där man inbjuder varandra i samtalet genom antingen en tvåsekunders 

paus eller med en fråga. Talövningar organiseras i blandade diskussionsgrupper där så 

många olika åsikter som möjligt kan komma till tals. Samtalsfrågorna som läraren ger är 

ofta öppna eller provocerande, allt för att autentisk språkproduktion ska ske. Lärare 7:s 

kommentar illustrerar dilemmat: 

 Många deltagare har svårt när de blir tillfrågade att ge sina åsikter, att bidra med egna tankar 

i diskussionen. 

Deltagarna har svårt med denna typ av diskussionsövningar eftersom de känns onaturliga 

och obekväma. Tystnad är en dygd, t o m en kommunikationsstrategi i deras 

högkontextuella sammanhang. Än mer, att uttrycka åsikter, framförallt avvikande, i en 

grupp där det kanske både finns äldre eller mer kunniga personer närvarande vore mycket 

olämpligt. Kulturkrocken är tydlig i lärares 3 kommentar: 

Jag upplever att för mycket respekt uttryckts i form av försiktighet, att inte ta för sig i 

klassrummet. Jag vill att deltagarna förhåller sig lite mer respektlöst mot mig.” 

Deltagarna efterfrågar mer av läraren kontrollerade muntliga övningar, helt i linje med 

Kjellins (2011) vägledning i prosodiundervisning. Det är ju när allt kommer omkring 

läraren som sitter inne med kunskapen, inte språkligt okunniga deltagare. Därför tas 

ostrukturerade diskussioner i heterogena grupper sällan på allvar. Däremot känns 

klassledda talövningar mer meningsfulla, gärna repeterande efter läraren i linje med den 

audio-lingvala metoden (Kjellin 2011, Saville-Troike, M. 2006). Utantillinlärning av 

dialoger för uppspel i klassen efterfrågas också av deltagarna. Där kan de gå in i en annans 

roll och därmed frigöras från de konventionella band som styr deras beteende i grupp. 

Flera lärare hade upptäckt dramaturgins betydelse i SFI-undervisningen.   

Det vore olyckligt om kulturbundna förhållningssätt, både från lärare och från 

deltagare, förhindrar en kommunikativ språkundervisning. Interkulturellt medvetna 
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pedagoger anpassar sin metodik till deltagarnas förutsättningar och behov istället för att 

försöka omvända dem till ett svenskt beteende i klassrummet. SFI-undervisningens 

huvuduppgift är att utveckla deltagarnas språkliga förmåga, inte ingjuta kulturella 

värderingar från läroplanens periferi 

7.3 Relationer i klassrummet. 

Läraryrkets två vingar, karaktär och pedagogisk kompetens, får olika betoningar av 

deltagarna och lärarna i studien. De senare lägger stor vikt i vid karaktärsdrag som kan 

härledas till liten maktdistans, där dygder som att vara lyhörd, ha goda relationer med 

eleverna, behålla lugnet, självinsikt och se varje elevs behov värderas högt. Även om flera 

deltagare uttryckte uppskattning för ’den vänliga maktutövningens regim’, för att 

använda Bartholdssons (2008) uttryck, upplevde andra lärarnas snällhet som en brist på 

handfasthet. Deltagarna, å andra sidan, håller fram den pedagogiska kompetensens 

betydelse hos läraren och, i linje med stor maktdistans, värdesätter en resultatinriktad och 

aktivt klassledd undervisning. Värt att notera är deltagarnas betoning på kommunikativ 

undervisning med fokus på talövningar, något som flera lärare tagit fasta på. De 

efterfrågar en strukturerad och förutsägbar lärmiljö som ger dem de rutiner som 

flyktinglivets och migrationssituationens kaos har berövat dem. 

De mest påtagliga skillnaderna mellan deltagare och lärares åsikter berörde frågan 

om vem som bär ansvaret för att undervisningen ska gå framåt. I enlighet med stor 

maktdistans ser deltagarna att ansvaret självklart ska ligga hos lärarna. De efterlyser 

struktur och tydligt ledarskap i klassrummet där vad som krävs i varje studiemoment är 

tydligt förklarat och betygsatt så att deltagarna får kontinuerlig feedback och en känsla 

att framsteg görs. Lärarna, å andra sidan, har starkt stöd i kurs-och läroplaner att framhålla 

med vokal självsäkerhet och värderingar från liten maktdistans att deltagarna tar eget 

ansvar för studierna, tar egna initiativ, söker kunskap på egen hand och reflekterar över 

sitt eget lärande. Att söka kontinuerlig feedback ses som en svaghet. 

7.4 Kommunikation i klassrummet 

Vi har sett hur olika kommunikationsstrategier mellan lärare och deltagare kan svara på 

varför de ömsesidigt önskade muntliga språkövningarna inte blir en verklighet i 

klassrummet. Ett annat område där kommunikationsstrategier spelar roll är den för 

uttryck av respekt. Ting-Toomey (2005) understryker den universella betoningen av att 

visa respekt i det sociala samspelet, men hur strategierna varierar kulturer emellan. För 
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högkontextuella kulturer med stor maktdistans är korrekt uttryckt respekt en fråga om 

heder och självaktning. Den kommuniceras genom verbala och icke-verbala gester. Den 

svenska lågkontextuella kulturen med liten maktdistans däremot visar respekt genom att 

göra – göra vad som förväntas, t ex komma i tid eller göra skäl för sig. I undersökningen 

uttryckte sig några lärare exotiserande om olika deltagares respektfulla beteende, vilket 

skapade en osäkerhet, en känsla av pinsamhet, enligt några deltagare. Ingen lärare 

rapporterade dock att någon deltagare skulle ha kommit till korta i att göra vad som 

förväntas, utan betonade hur respektfulla alla var.  

Missförstånden i kommunikationen av respekt är olyckliga. Samtidigt som lärarna, 

som befinner sig i sin trygghetszon i SFI-klassrummet, upplever stor tillfredsställelse över 

det sociala samspelet, upplever flera deltagare en osäkerhet över huruvida respektkoderna 

har följts korrekt – en fråga om heder och självaktning för dem. Genom interkulturell 

färdighet kan dessa missförstånd överbryggas och en större känsla av tillhörighet och 

acceptans skapas i klassrumsmiljön. Den positiva attityd till SFI som gavs uttryck för i 

intervjuerna av både deltagare och lärare verkar genuint äkta. Det aktualiserar dock frågan 

vilket som är det bästa förhållningssättet i ett mångkulturellt sammanhang att utvärdera 

en verksamhet. Lågkontextuella svenska skolor och organisationer med en vokal 

självsäkerhet och liten maktdistans har ett systematiskt kvalitetsarbete där åsikter, kritik 

och förbättringsförslag förväntas uttryckas ohämmat i muntliga eller skriftliga 

utvärderingar.  

Deltagare från högkontextuella kulturer med en gruppharmoni som styr 

konversationen och stor maktdistans finner det svårt att bidra i utvärderingen på samma 

sätt som svenskar. Följden blir ofta att inga åsikter framförs av dem eller endast sådana 

som de tror mottagaren faktiskt önskar och vill höra, att röster utestängs som Carlson 

(2003) uttrycker det. Problemet blir således att SFI-verksamheten förlorar en viktig 

informationskälla och underlag för sitt systematiska kvalitetsarbete. Därför behöver SFI-

utbildningar utifrån ett interkulturellt perspektiv granskas hur kursutvärderingar 

genomförs. 

Erkännandet av närvaron av olika akademiska diskurser inom internationell högre 

utbildning har öppnat upp för åtgärder att överbrygga dem, att utan normerande se 

olikheterna som något som berikar och tillför internationellt studentutbyte kreativa 

infallsvinklar. Detta, tillsammans med de strategier för att överbrygga skillnaderna som 

universitetens internationaliseringsarbete har utvecklat, utgör viktig kunskap som skulle 
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kunna komma svensk SFI-utbildning till del. Lärares och deltagares olika förhållningssätt 

till SFI-undervisningen utgör ett kreativt spänningsfält som kan, om det hanteras 

konstruktivt, resultera i kunskapsproduktion (Carlgren & Marton, 2001) istället för en 

dragkamp om vilket förhållningssätt är det rätta och självskrivna. Dialogen i det 

mångkulturella klassrummet med ömsesidig respekt skulle utveckla både lärarnas och 

deltagarnas interkulturella kompetens.  

7.5 Slutsatser 

Denna studie har undersökt deltagares och lärares förhållningssätt till SFI-undervisningen 

med avseende på kunskapssyn och lärande samt relationer och kommunikation i 

klassrummet. Den visar att en dragkamp råder mellan lärare och deltagare om rätt 

kunskapssyn och studieteknik. Den ger ett kulturantropologiskt perspektiv på hur 

värdedimensioner som vokal självsäkerhet och gruppharmoni, stor och liten maktdistans 

och hög och låg kontextualitet påverkar både relationerna och kommunikationen i 

klassrummet. 

Slutsatsen dras att dragkampen hämmar undervisningen; att ansträngningar att dra 

åt samma håll skulle främja den. SFI-klassrummet är lärarnas trygghetszon där de sätter 

agendan och har förutsättning att utforma undervisningen utifrån deltagarnas 

förutsättningar och behov, som styrdokumenten föreskriver. Deltagarna, däremot, 

befinner sig utanför sin trygghetszon och är i underläge både när det gäller att behärska 

språket och de sociala koderna. Det främjar inte deras möjligheter att nå 

undervisningsmålen om deltagarna redan från början av utbildningen förväntas behärska 

de svenska skolkulturella referensramarna och förhållningssätt till lärande, en process 

som har tagit landets invånare en hel skolgång, från förskola till högskola, att lära sig. 

Ansträngningar att omskola deltagarnas värderingar tar kraft och energi från SFI:s 

huvuduppdrag – att föra deltagarna till kommunikativ och funktionell språkkompetens. 

En interkulturell pedagogik, däremot, möter deltagarna med studieteknik som de är 

bekanta med för att ta dem mot studiemålen. En interkulturell pedagogik använder 

egenmaktsprinciper i att stärka relationer och kommunikation i klassrummet på ett sätt 

som utvecklar kvalitén i undervisningen.  

7.6 Vidare forskning 

Studien väcker en rad frågor runt hur förhållningssätt i SFI-undervisningen som skulle 

kunna undersökas vidare. Lärarna hade många åsikter om vilken studieteknik som är mest 
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effektiv, vilken inte alltid delades av deltagarna. En studie från ett egenmaktsperspektiv 

som undersöker vilken studieteknik som framgångsrika SFI-studerande har använt skulle 

kunna ge värdefull kunskap åt SFI-undervisningen. En annan fråga som belystes i studien 

var både deltagares och lärares önskan om mer muntliga övningar, samtidigt som de 

muntliga övningar som ges tycktes fungera otillfredsställande. Därför vore en studie 

värdefull av både deltagares och lärares erfarenheter om vilka typer av muntliga övningar 

som resulterar i en lärande kommunikation. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Klassificering av intervjuinnehållet  

Från informanternas kommentarer återkommer en rad teman som är värda att undersökas.  

Studien fokuserar på jämförelsen mellan SFI-deltagares och lärares förståelse av dessa 

teman. Följande tabeller visar vilken svarstyp deltagare respektive lärare betonar. 

Skillnader i förhållningssätt till undervisningen. 

SVARSTYPER; SFI-DELTAGARE ANTAL PROCENT 

Maktdistans 7 29 % 

SFI undervisningens kvalité och möjligheter 6 25 % 

Undervisningens svårighetsgrad, takt och förväntning 3 13 % 

Elevers bakgrund & motivering 3 13 % 

Eget ansvar & elevinflytande 3 13 % 

Kunskapssyn 2  8 % 

TOTALT ANTAL KOMMENTARER 24  

  

SVARSTYPER; LÄRARE ANTAL PROCENT 

Kunskapssyn 10 22 % 

Elevers motivering & bakgrund 8 17 % 

Studieteknik 8 17 % 

Eget ansvar 5 11 % 

Hur SFI är organiserat 5 11 % 

Undervisningens svårighetsgrad och takt 4  9 % 

Gruppdynamik, grupparbete 3  7 % 

Elevers önskan om respons 3  7 % 

TOTALT ANTAL KOMMENTARER 46  

 

SFI-undervisningens innehåll. 

SVARSTYPER; SFI-DELTAGARE ANTAL PROCENT 

SFI undervisningens önskade innehåll, hur deltagarna vill ha 

det. 

16 41 % 

Hur SFI är organiserat. 13 33 % 

Hur SFI undervisningen bedrivs enligt deltagarna. 5 13 % 

Lärares kompetens. 3 8 % 

Arbetstakten. 2 5 % 

TOTALT ANTAL KOMMENTARER 39  

 

SVARSTYPER; SFI LÄRARE ANTAL PROCENT 

SFI undervisningens önskade innehåll, hur lärarna vill ha 

det. 

25 57 % 

Hur deltagarna uttrycker hur SFI undervisningen bedrivs. 12 27 % 

Hur SFI är organiserat. 5 11 % 

Gruppdynamik. 2 5 % 

TOTALT ANTAL KOMMENTARER 44  
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Maktdistans & respekt. 

SVARSTYPER; SFI-DELTAGARE ANTAL PROCENT 

Kommentarer till svensk låg maktdistans. 9 32 % 

Kommentarer till hög maktdistans. 8 29 % 

Elevers uttryck för respekt. 6 21 % 

Lärares uttryck för respekt. 5 18 % 

TOTALT ANTAL KOMMENTARER 28  

 

SVARSTYPER; LÄRARE ANTAL PROCENT 

Elevers uttryck för respekt. 18 31 % 

Kommentarer till elevers höga maktdistans. 18 31 % 

Kommentarer till den svenska låga maktdistansen. 9 16 % 

Lärares uttryck för respekt. 7 12 % 

Vänlig maktutövning. 3 5 % 

Elevers traumatiska bakgrund. 3 5 % 

TOTALT ANTAL KOMMENTARER 58  

 

Kommunikation av mål & förväntningar. 

SVARSTYPER; SFI-DELTAGARE ANTAL PROCENT 

Kommunikationens/målens otydlighet, 8 50 % 

Exempel på förståelse av målen. 6 38 % 

Tillfredsställelse med kommunikationen. 2 12 % 

 16  

 

SVARSTYPER; LÄRARE ANTAL PROCENT 

Strategier att kommunicera målen. 13 48 % 

Reflektioner kring svårigheten med den målstyrda skolan. 11 41 % 

Förståelse av den målstyrda skolan. 3 11 % 

 27  

 

Beskrivning av en bra lärare. 

SVARSTYPER; SFI-DELTAGARE ANTAL PROCENT 

Lärarkompetens – pedagogiska färdigheter. 12 57 % 

Lärarkompetens – kunskap & kvalifikationer. 4 19 % 

Karaktärsdrag. 4 19 % 

Interkulturell förståelse & empati. 1   5 % 

 21  

SVARSTYPER; LÄRARE ANTAL PROCENT 

Interkulturell förståelse & empati. 19 40 % 

Lärarkompetens – pedagogiska färdigheter. 19 40 % 

Karaktärsdrag. 5 11 % 

Lärarkompetens – kunskap & kvalifikationer. 4   9 % 

 47  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

INTERVJUFRÅGOR FÖR SFI-deltagare. 

1. Vilka skillnader ser du mellan hur undervisning sker i SFI-undervisningen och det 

du är van vid? 

 

2. Vad ser du som det bästa med SFI-undervisningen? 

 

3. Vad ser du som det mest problematiska? 

 

4. Vilka studiemetoder/lektionsuppgifter ser du som bäst? 

 

5. Vilken studiemetod/lektionsuppgift saknar du i undervisningen? 

 

6. Hur tilltalar du din lärare? 

 

7. Hur vill din lärare att du tilltalar honom/henne? 

 

8. Hur upplever du respekten är mellan elever/studenter och lärare? 

 

9. Under vilken klassrumsdisciplin arbetar du bäst? 

 

10. Hur tydligt visar din svenska lärare vad som förväntas av dig för att få bra betyg? 

 

11. Hur tydligt visade din lärare i hemlandet vad som förväntades av dig för att få bra 

betyg? 

 

12. Hur skulle du definiera en bra lärare?   

 

 

 

INTERVJUFRÅGOR FÖR SFI LÄRARE 

1. Vilka skillnader ser du mellan hur svenska och utländska elever förhåller sig till 

studier. 

 

2. Vad ser du som det mest problematiska? 

 

3. Vilken undervisningsmetod har du upplevt som mest framgångsrik med dina SFI-

deltagare? 

 

4. Varför? 

 

5. Hur tilltalar dina SFI-deltagare dig som lärare? 
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6. Hur vill du att dina deltagare ska tilltala dig? 

 

7. Hur upplever du att respekten är mellan de studerande och lärare? 

 

8. Hur är disciplinen i klassrummet jämfört med den med svenska studerande? 

 

9. Under vilken klassrumsdisciplin arbetar dina SFI-deltagare bäst? 

 

10. Hur tydligt visas och förklaras betygsmålen för de studerande? 

 

11. I hur stor grad upplever du att de studerande förstår vad som förväntas av dem i 

kursen jämfört med svenska elever? 

 

12. Hur skulle du definiera en bra lärare?   

 

13. Vilken studieteknik använder sig de flesta av dina SFI-studerande av? 

 

14. Vilken studieteknik, lärandenycklar, råder det i dina ögon brist på bland dina SSA 

elever?  

 

 


