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Elever på svenska för invandrare består av en heterogen grupp människor vilka står 

inför många utmaningar för att kunna ta sig in i det svenska samhället och 

arbetsmarknaden och i detta avseende spelar behärskning av det svenska språket en 

nyckelroll. Studien handlar om att utifrån SFI-lärares perspektiv, genom kvalitativa 

intervjuer undersöka de centrala hindren för SFI-elevers språkinlärning samt 

undersöka vilka strategier SFI-lärararna använder sig av för att stödja eleverna att 

övervinna dessa hinder. Resultatet pekar på en rad olika samverkande faktorer så 

som psykisk och fysisk ohälsa, elevers tidigare bakgrund samt organisatoriska 

omständigheter som påverkar elevers förutsättningar och även lärarnas möjligheter 

att främja en god språkinlärning. Den relationella aspekten anses spela en 

fundamental roll i all inlärning och studien analyseras utifrån teorin om relationell 

pedagogik. Lärarna är engagerade och anstränger sig men kan inte utöva relationell 

pedagogik i någon större utsträckning.  
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INTRODUKTION 
 

Antalet flyktingar som har sökt sig till Sverige har stadigt ökat under de senaste åren, 

2015 uppgick antalet asylsökande till 162 877 personer vilket var rekord 

(Migrationsverket, 2019). Flertalet av dessa nyanlända genomgår en lång och 

komplicerad process ända från flykten tills de väl är etablerade i det svenska samhället. 

Det finns från statens sida en önskan om snabb etablering i arbets- och samhällslivet och 

särskilda insatser ska möjliggöra och skapa förutsättningar i synnerhet för personer 

mellan 20 och 65 år (Riksdagen, 2019). Den stora ökningen av antalet elever leder till allt 

högre krav på och utmaningar för den kommunala vuxenutbildningen som ansvarar för 

svenska för invandrare (hädanefter SFI). Av Skolinspektionens granskning (2018) 

framgår att språket är en viktig faktor som spelar en central roll för integrationen, det vill 

säga människors möjligheter att komma in i samhället och arbetslivet.  

Med avstamp i denna centrala och viktiga funktion ämnar studien att utifrån SFI-lärarnas 

perspektiv undersöka och bidra med mer djupgående kunskap och förståelse gällande de 

centrala hinder som finns för SFI-elevers språkinlärning samt vilka åtgärder och strategier 

SFI-lärarna vidtar för att tillsammans med eleverna kunna överbrygga dessa hinder. Det 

fristående forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och 

förskola) har initierat en sammanställning över aktuell svensk forskning inom området 

undervisning och lärande gällande svenska för invandrare (SFI) sammanställd av 

Lundgren, Rosén och Jahnke (2017) med fokus på forskning kring de pedagogiska och 

didaktiska aspekterna. Författarna hävdar att forskning om SFI är begränsad. De som 

studerats är främst SFI-eleverna medan lärare, läromedel, undervisningens upplägg och 

innehåll inte studerats på samma sätt. Det finns dessutom ett behov av att studera 

innehållet på SFI samt hur det kan utformas så meningsfullt som möjligt för eleverna. 

Vidare konstaterar författarna att skolbakgrund inte är den enda faktorn att ta hänsyn till 

för SFI-elevers behov och att det även saknas kunskap gällande såväl, sociala, 

ekonomiska samt hälsoaspekter.  

Således är frågorna som denna studie söker svar på viktiga och intressanta ur ett 

pedagogiskt perspektiv vilket i detta sammanhang syftar till att stödja språkinlärningen 

för SFI-elever. Pedagogik enligt Svensson (2014) är ”en fråga om stöd till lärande för att 

uppnå önskade resultat”. Jag anser att kunskap och djupare förståelser skulle kunna bidra 

med vinster både för individen och samhället. 

Eleverna som deltar i SFI-undervisning består av en heterogen och komplex grupp, de 

kommer från olika världsdelar, olika kulturer med olika syn på skola och utbildning, olika 

samhällsklasser, åldrar, fysiska förutsättningar och utbildningsnivåer. Det finns således 

en mångfald av bakgrunder, förutsättningar, behov och mål för utbildningen bland dessa 

SFI-elever vilket ställer höga krav på utbildningsanordnaren och SFI-verksamheten, 

nämligen ett stort behov av flexibilitet och individanpassning (Skolinspektionen, 2018). 

Vidare hävdar Skolverket (2012) att elevers förutsättningar, intressen och mål ska få stå 

i centrum för deras utbildning för att på så sätt motivera eleverna och i förlängningen 

också uppnå bättre resultat. När elever inte erbjuds rätt avvägda former för inlärning eller 

att lärprocessen går för sakta är detta tecken på att undervisningen inte lever upp till 

intentionerna. Om läraren ges insikt i varje elevs förutsättningar så möjliggör det för 

läraren att individanpassa mer och se till att eleverna kan arbeta i olika takt med uppgifter 
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(Skolverket, 2012). Forskning och studier som har genomförts har visat på vikten av att 

aktiviteterna i klassrummet behöver utgå från elevers erfarenheter. Innehållet i 

undervisningen behöver stämma överens med vuxna elevers kunskaps och ambitionsnivå. 

Om undervisningen inte är tillräckligt utmanande eller om innehållet inte känns 

meningsfullt för studenterna tappar många motivationen och studietiden kan därmed bli 

förlängd eller resulterar i att studenter avbryter utbildningen (Skolverket, 2018).  

För en lyckad andraspråksinlärning behövs möjlighet till individanpassning och 

flexibilitet från skolans håll för att kunna möta alla elevers förutsättningar och behov. 

Begreppen flexibilitet och individanpassning används utifrån olika definitioner och ofta 

utan en analys av verksamhetens reella möjligheter att leva upp till målen i detta avseende. 

I Skolinspektionens (2010) definition av individualisering och flexibilitet blir det tydligt 

att verksamheternas möjligheter att uppnå dessa mål är beroende av en väl fungerande 

samverkan inom och mellan kommuner. Definitionen av en individanpassad/ 

individualiserad SFI-utbildning är här en utbildning som bygger på ”en individuell 

kartläggning och studieplanering som påverkar utbildningens innehåll och utformning, 

möjligheter till inflytande på innehåll och arbetsformer, flexibilitet i tid och rum, 

samverkan mellan olika aktörer som gagnar SFI-deltagaren samt ett fungerande 

uppföljnings- och utvecklingsarbete av utbildningen” (Skolinspektionen, 2010).  

Bakgrund  

Etableringsreformen  

Många nyanlända omfattas av etableringsreformen vilket initialt innebär att lära sig 

svenska. Detta framgår i 1. Kap. 12§ förordning (2017:820) om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare, ”En nyanländ ska inom ramen för etableringsprogrammet 

ta del av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare SFI eller motsvarande 

utbildning vid folkhögskola” (Riksdagen, 2019). Arbetsförmedlingen (2019) förklarar 

etableringsprogrammet enligt följande ” Det är ett program som består av individuellt 

utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du 

så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.” 

Att närvara vid och fullfölja aktiviteterna inom etableringsprogrammet är direkt kopplat 

till de ersättningar som betalas ut till individerna, etableringsersättning. De individer som 

inte ingår i etableringsprogrammet kan vara inskrivna hos kommunens försörjningsstöd 

och har samma krav på aktivitet som andra för att få försörjningsstöd. Ett ytterligare krav 

som många nyanlända omfattas av sedan januari 2019 är den så kallade 

utbildningsplikten, en nyanländ som har kort utbildning och som därför inte bedöms 

kunna komma i arbete under sin tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram ska i 

huvudsak ägna sig åt utbildning (Regeringen, 2019).   

Svenska för invandrare - SFI  

Undervisning i svenska för vuxna invandrare bedrivs inom ramen för grundläggande 

vuxenutbildning. SFI kan enligt Lundgren et al. (2017) ses som en priviligierad utbildning 

då den är kostnadsfri och vilar på Sveriges officiella språkpolicy som uttrycker att ”var 

och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

svenska” (SFS 2009:600). SFI ingår sedan 2016 i kommunal vuxenutbildning och 

undervisningen styrs av skollagen, kursplaner och läroplan för vuxenutbildning (ibid). 

Svenska för invandrare har till syfte att bidra och att ge vuxna invandrare grundläggande 
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färdigheter i det svenska språket. SFI-utbildningen är uppbyggd på studievägar och kurser 

där elever placeras på olika nivåer beroende på deras tidigare studiebakgrund, 

individuella förutsättningar och mål. Placeringen sker efter samtal, kartläggning och 

nivåbedömning hos den berörda kommunala vuxenutbildningsanordnaren.    

Studievägar och kurser inom SFI: 

• Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.  

• Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.  

• Studieväg 3 består av kurserna C och D.  

Förenklat kan man säga att studieväg 1 riktar sig till personer med mycket kort 

studiebakgrund, studieväg 2 är för dem med några års studiebakgrund och studieväg 3 är 

för dem med god vana att studera och längre studiebakgrund.  Kunskapskraven i SFI är 

formulerade utifrån kunskapsområdena: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, 

muntlig produktion och skriftlig färdighet. Dessa fem kunskapsområden ses inte som 

separata delar utan tillsamman utgör de en grund för helheten och bedömningen till de 

olika betygsstegen (Skolverket, 2018).     

Det framgår i en redogörelse sammanställd av Skolverket, utifrån den officiella statistiken 

om kommunal vuxenutbildning följande: antalet elever som deltog i SFI år 2017 uppgick 

till 163 000 elever, vilket var en ökning med 8,7 % i förhållande till år 2106 med 150 000 

SFI-studerande. Det konstateras att antalet elever har stadigt ökat till det dubbla jämfört 

med år 2007 (Skolverket, 2018). Den tid det tar för att klara av en kurs på SFI varierar 

kraftigt beroende på vilken bakgrund eleven har, till exempel enligt Skolverket hade 

nybörjarna som påbörjat sina studier på kurs 1A och fick godkänt på minst en kurs, 

studerat i genomsnitt 603 timmar medan motsvarande på kurs 3D studerade i genomsnitt 

i 159 timmar (ibid). Vidare kan vi notera att av kursdeltagarna under år 2017 var det 37% 

som slutförde sin kurs, 23 % som avbröt den, 41 % som antas ha fortsatt med kursen året 

därpå (ibid). Behov och krav på en snabb etablering med ett växande elevantal sätter press 

på SFI som verksamhet på många plan där kunskap om möjliga hinder och åtgärder känns 

allt mer viktiga.   

Studieavbrott  

En del av studieavbrotten har naturliga och klarlagda förklaringar så som föräldraledighet, 

sjukskrivning, gått i pension, emigrerat, etablering på arbetsmarknaden. Samtidigt finns 

det andra oklara orsaker sådant som inte går att registrera så som tidsbrist, ekonomiska 

problem, frånvaro av motivation och brister i utbildningens kvalitet (Skolverket, 2012). 

Med anledning av kunskapsbristen gällande studieavbrotten inom vuxenutbildningen fick 

Skolverket 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra en registerstudie över elever som 

avbrutit sina studier och identifiera de dolda orsakerna. Skolverket fann att endast tre av 

tio studieavbrott potentiellt kan förklaras med klarlagda orsaker (ibid). I Skolverkets 

granskning (2018) framgår att tidigare studier visat att brister i anpassning och 

individualisering kan medföra studieavbrott hos personer som sannolikt skulle klara 

kraven för C- eller D-kursen.  

 



 

4 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att utforska vilka faktorer SFI-lärare anser vara de 

främsta hinder för SFI-elevers språkinlärning. Dessa hinder kan orsaka svårigheter för 

språkinlärningen samt leda till oönskade studieavbrott. Kunskap kring dessa hinder är 

väsentlig i ett förebyggande syfte samt i lärarens val av strategier för att främja elevers 

framgång och kunna stödja eleven i att övervinna sina hinder och därmed bidra till bättre 

resultat. Kunskap om lärarnas strategier för att möta den heterogena gruppen SFI-elever 

med individuella behov och förutsättningar är ytterligare ett syfte som undersökningen 

tar sikte på. Resultatet kommer att analyseras utifrån ett relationellt pedagogiskt 

perspektiv.   

1. Vad anser SFI-lärare vara de främsta hindren för SFI-elevers språkinlärning? 

2. Vilka strategier använder SFI-lärarna för att förebygga respektive överbrygga hinder 

för SFI-elevers språkinlärning? 

  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag presentera vad tidigare forskning anser vara hinder för 

språkinlärning samt strategier för att stödja SFI-elevers språkinlärning. Forskningsfältet 

är relationell pedagogik. Relationer i synnerhet mellan lärare och elever anses utgöra en 

viktig grund för all inlärning.  

Centrala hinder för SFI-elevers språkinlärning 

 Hälsa  

Eriksson-Sjöö (2012) har studerat ohälsa hos nyanlända. Han kom fram till att många 

studenter har svårt att känna motivation för att lära sig svenska. De har svårigheter med 

att förstå vad läraren säger, hänga med i tempot, att förstå vilka krav som ställs på dem. 

Att kunna koncentrera sig på lektionerna är ett problem liksom att många saknar möjlighet 

att göra hemuppgifter i lugn miljö. Lärarna ansåg att de största hindren för studenternas 

språkinlärning var psykisk ohälsa, familjeproblem, sömnsvårigheter och bostadsproblem 

(Eriksson-Sjöö, 2012). Den problematiska hälsosituationen som många studenter 

beskrev, där posttraumatisk stress är vanligt, menar Eriksson-Sjöö (2012) påverkar deras 

förmåga att lära sig svenska. Vad som behövs enligt Eriksson-Sjöö är möjlighet att 

skräddarsy språkutbildningen efter studentens behov. I studien Stress, sömn och 

livskvalitet har Eriksson-Sjöö & Ekblad (2009) kartlagt hälsorelaterad livskvalitet och 

stressfaktorer hos nyanlända flyktingar efter ankomsten i syfte att förstå och se sambandet 

mellan stressfaktorer i postmigrationsskedet och framgång i SFI-utbildningen. Det 

framkommer att ohälsa försvårar studiesituationen och en samstämmig bild framkommer 

av att de studerandes psykiska och fysiska ohälsa i hög grad påverkar deras studier 

negativt (ibid).    

Det ställs många krav på nyanlända, att lära sig språket fort och komma ut i egen 

försörjning, hitta bostad, kraven är höga och tidspressen stor. Detta kan enligt Corvo & 

Peterson (2005) försämra flyktingarnas förmåga och möjlighet att söka behandling för de 

traumatiserande upplevelser som många bär med sig (ibid).  Enligt studien hamnar många 

individer i insatser som syftar till anställning, utan att de har fått hjälp med att hantera den 
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psykiska ohälsan. Detta kan leda till ett misslyckande att leva upp till alla krav och kan i 

slutändan bidra till att nyanlända blir utan varaktig inkomst och får sämre förutsättningar 

till en lyckad integration (ibid).  

 Motivation  

Carlson (2002) menar att det finns ett genomgående synsätt att studenterna har brist på 

något och ska hjälpas tillrätta. Hon skriver också att det finns en spänning mellan 

valfriheten och det underförstådda obligatoriet med krav och förväntan om att klara av 

SFI. Ahl (2004) skriver om att motivera vuxna till utbildning ofta upplevs som ett 

problem, frågan ställs ofta som ”vad motiverar en person att studera vidare?” Man vill 

identifiera något som ska vara nyckeln till motivationen men enligt Ahl är det inte är helt 

enkelt att göra i verkligheten. Ahl (2004) har kommit fram till att motivation bör ses som 

relationell, man är alltid motiverad eller omotiverad i förhållande till något, man kan vara 

motiverad eller omotiverad till att utföra något, arbeta, utföra en aktivitet. En individ som 

vill göra något eller som inte vill göra något har enligt Ahl inga motivationsproblem utan 

det är när någon annan sätter agendan som motivationsproblemet uppstår, med andra ord 

uppstår problemet i relationen till dessa båda individer. Problemet kan ligga i att personen 

faktiskt inte vill delta och då etiketteras personen med motivationsproblem av den 

internaliserade ”andre”, den som säger att personen måste delta och behöver lära sig och 

utvecklas.  Om man ser motivation som något relationellt så inkluderar studieobjektet 

enligt Ahl (2004) både dem som anses ha problem och även dem som formulerar 

problemet och då blir både makt, disciplinering och styrning synligt hävdar hon.  

 Tidigare bakgrund, utbildning, kultur och identitet  

Franker (2011) har studerat SFI-elevers förståelse och tolkning av bilder där resultatet 

visade att högutbildade kunde tolka budskapet, både metaforiskt och läsa mellan raderna 

och förstå vem som var avsändare. Tolkning av affischerna krävde hög litteracitetsnivå 

samt förståelse av den kontext i vilken affischerna var producerade. Franker (2011) 

konstaterade att bildanvändning inom undervisningen kan vara problematisk då tolkning 

av bilder kräver en förståelse av kontexten. Således framställs skolbakgrund som en 

betydande faktor att beakta i undervisningen. 

Enligt Hyltenstam, Axelsson och Lindberg (2012) kommer det svenska språket för SFI-

studerande att fungera som ett andraspråk eftersom det lärs in i samband med 

socialisation i ett nytt samhälle. Till skillnad från barn som tillägnar sig sitt förstaspråk 

är det enligt Hyltenstam et al. (2012) väldigt varierande hur snabbt en vuxen lär sig ett 

andraspråk. Vid andraspråksinlärning kan när det gäller vuxna såväl inlärningshastighet 

som slutlig färdighetsnivå variera dramatiskt och för studerande som inte har haft 

möjlighet att delta i någon form av skolundervisning under uppväxten innebär inlärningen 

av ett nytt språk utmaningar som går utöver själva språkundervisningen. Dessa studerande 

behöver, parallellt med att de lär sig det nya språket, även utveckla läs- och 

skrivfärdigheter, något som oundvikligen tar betydligt mer tid i anspråk och som kan 

innebära en stor utmaning för individen. Till skillnad från förstaspråksinlärare når vuxna 

andraspråksinlärare alltså sällan ända fram, om man med detta avser en språklig 

kompetens som motsvarar förstaspråkstalares (Hyltenstam et al. 2012). 

Enligt Hyltenstam et al. (2012) ser allt fler forskare andraspråksinlärning som en del av 

en socialisationsprocess där strävan efter delaktighet i nya sociala gemenskaper spelar en 

central roll. Att byta språk och kultur innebär att ge upp vissa delar av sin identitet men 
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också att man bygger upp nya identiteter och om att ”återerövra sin mänsklighet” 

(Hyltenstam, 1993).  

Det finns vidare studier om identitet och lärande av ett andra språk där Ahlgren (2014) 

och Carlsson (2002) förtydligar att många studenter på SFI upplever att de känner sig 

som ”nollor”, som främlingar med en förlorad identitet och de känner sig dumma för att 

de inte behärskar svenska språket (ibid). Migrationen kan för många invandrare innebära 

att man plötsligt befinner sig i ett hög-teknologiskt informationssamhälle med helt andra 

och avsevärt större krav på skrivkunnighet än i hemlandet. Det kan t.ex. medföra att en 

person som i sitt hemland betraktats som en framgångsrik och kompetent företagare 

plötsligt blir sedd som inkompetent i det nya majoritetssamhällets ögon (Hyltenstam et. 

al, 2012).  

Norlunds (2014) studie visar hur yrkesidentiteten för många deltagare är av stor betydelse 

för deras studier då många ser utbildning som ett avslutat kapitel i livet och därmed har 

svårt att identifiera sig som SFI-studerande. Detta leder till ett identitetsmotstånd som 

påverkar motivationen och inlärningen negativt då studierna ses som ett tidsfördriv vilket 

medför att eleven inte lär sig.   

Carlsson (2002) har studerat kvinnor på SFI där det visade sig att traditionella könsroller 

utgjorde hinder för kvinnorna som uttryckte frustration över de ökade krav och 

förväntningar på grund av studierna som förde med sig att de måste kompromissa och 

förhandla både hemma och i skolan (ibid). I en annan studie uttryckte kvinnorna en vilja 

att lära sig andraspråk, men kände sig begränsade i sina möjligheter att närvara i 

undervisningen pga. normer kring könsroller och barnomsorg. Det visade sig att flera 

familjer prioriterade mannens deltagande och närvaro i undervisningen för att öka hans 

möjligheter till anställning (Riggs et al., 2012).    

I Gustafssons (2007) avhandling om skolkulturella referensramar i SFI finns både ett 

elev- och lärarperspektiv. Gustafsson har egen erfarenhet som SFI-lärare och har funnit 

att SFI-studenter har med sig så kallade skolkulturella referensramar från hemlandet, det 

vill säga hur de har lärt sig att skola och undervisning ska se ut och fungera, som att 

många kommer från länder med väldigt sträng traditionell skola med inslag som fysisk 

bestraffning. Dessa referensramar påverkar studenternas förväntningar och 

förhållningssätt till undervisning och lärande. Gustafsson (2007) menar att det är 

paradoxalt att SFI ofta får kritik för att vara alltför traditionell och lärarcentrerad, men 

samtidigt ska ta hänsyn till och utformas ur den studerandes erfarenheter och intressen, 

som skolkulturella referensramar.  

 Undervisning och innehåll 

Carlsson (2002) har studerat hur individuella och samhälleliga uppfattningar om kunskap 

och lärande konstrueras och reproduceras och visar på hur innehållet i läromedelstexter 

utgår ifrån den svenska normen och en ideologi där det svenska är det rätta, till exempel 

texter om svenskt familjeliv och traditioner. Carlsson (2002) problematiserar vem som 

äger tolkningsföreträdet och menar att: 

Det är invandraren som förväntas med entusiasm lära sig vad samhället 

och olika institutioner har bestämt, och att inordna sig det svenska 

systemet. (Carlsson, 2002) 

Zachrisons avhandling (2014) studerar det sociokulturella inflytandet över invandrares 

andraspråksinlärning och kritiserar SFI för att fokusera för mycket på kultur och att lära 
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invandrare att tänka som svenskar snarare än att fokusera på språkinlärning. Hon menar 

att det är problematiskt att språk- och kulturinlärning ofta går hand i hand och att de bör 

separeras då studenterna kan få en känsla av icke-tillhörande, vilket inverkar negativt på 

språkinlärningen. Zachrison kritiserar också den traditionella katederundervisningen som 

hon menar tar ifrån studenterna deras personliga självständighet (ibid). 

Den grundläggande skriftspråksundervisningen inom SFI har studerats av Franker (2007) 

och även av Lundgren (2005) där båda problematiserar lärande av ett andraspråk och 

förståelse av en ny kontext bland kortutbildade som inte tidigare haft möjlighet att lära 

sig läsa och skriva. Franker (2007) fokuserade på bildanvändning i undervisning och såg 

att läromedelsbilder var producerade för andraspråksinlärning men inte alltid för vuxna. 

Lärarna försökte anpassa bildval till eleverna så att igenkännande kunde skapa 

möjligheter för kommunikation och använde bilder som överensstämde med elevers 

sociokulturella bakgrund eller bilder som ansågs vara lätta att tolka. Svårtolkade bilder 

användes inte då lärarna ansåg att eleverna saknade kognitiv förmåga att samtala om 

bilderna. Franker (2007) menar att det fanns en risk för att infantilisera de vuxna 

deltagarna, tendensen att behandla vuxna elever som barn är något som Franker menade 

bör studeras ytterligare.  

Att den kommunikation som förekommer i det traditionella klassrummet till stora delar 

domineras av läraren och följer en mycket strikt struktur finns väl dokumenterat i 

forskningen. Lindberg (2005) har i klassrumsstudier kring språkutvecklande interaktion i 

SFI-undervisning visat att lärarna här dominerar interaktionen och står för minst 2/3-delar 

av talutrymmet så länge det rör sig om ”traditionella” lärarledda lektioner (ibid). Icke 

lärarledda smågruppsaktiviteter gav eleverna större möjligheter att komma till tals och 

använda språket på ett varierat och kvalificerat sätt, även om variationen elever emellan 

till följd av faktorer som kön, etnicitet, personlighet och språkkunskaper var stor.  

Smågruppsaktiviteter gav eleverna tillfällen att fokusera på och reflektera över sin egen 

och andra inlärares språkanvändning. Självkorrigeringar och korrigeringar elever emellan 

var mycket vanligare under dessa aktiviteter än under de mer ”traditionella”, lärarledda 

lektionerna då ansvaret för språkliga justeringar helt låg på läraren (ibid).  

Lindberg och Håkansson (1988) har också i en särskild studie fokuserat på frågornas roll 

i andraspråksundervisning. Studien visade att testfrågor ställda av läraren med ett bestämt 

svar i åtanke lämnar ett mycket litet utrymme for de studerande att använda språket 

kreativt och utforskande. Forskarna menar också att det med tanke på den viktiga roll som 

frågor spelar i naturliga samtal – inte minst när det gäller att inleda samtal och introducera 

samtalsämnen – är viktigt att inlärarna själva också får möjlighet att producera frågor i 

undervisningen för att förbereda sig för samtal med infödda talare. Frågor från elever 

visade sig dock vara ovanliga under lärarstyrda lektioner mycket till följd av den 

maktstruktur och rollfördelning som kännetecknar interaktionen mellan lärare och elever 

i traditionell lärarstyrd undervisning (ibid). 

Strategier för att överbrygga hinder för SFI-elevers språkinlärning  

 Hälsa 

Eriksson-Sjöö, Ekblad och Kecklund (2010) har fortsatt undersöka förekomsten av 

sömnproblem och trötthet bland flyktingar som läser SFI och hur det påverkar deras 

förutsättningar för inlärning av svenska samt deras välbefinnande. Studien utgår från en 

förståelse om att utbrändhet är en dold faktor för ohälsa som försvårar SFI-inlärning, 
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vilket påverkar inträde på arbetsmarknaden samt övrig integration i det svenska samhället 

negativt (ibid). Studiens resultat visade att 67% av deltagarna led av regelbunden 

insomnia. Enligt Eriksson-Sjöö et al. (2010) är den höga förekomsten av problem 

relaterade till insomnia alarmerande och bör åtgärdas med ett förtydligat och utökat 

hälsofrämjande perspektiv i etableringsfasen. Studien betonar att det behövs ett anpassat 

stöd i SFI-utbildningen för att möjliggöra att fler uppnår godkända resultat samt metoder 

t.ex. kognitiv beteendeinriktad hälso/sömnskola som förebygger och tidigt upptäcker 

sömn- och koncentrationssvårigheter bland nyanlända flyktingar (ibid).  

Många forskare drar slutsatsen att flyktingar måste ges möjlighet att hantera sina 

traumatiska upplevelser under tiden de lär sig ett nytt språk för att de ska kunna 

tillgodogöra sig språkundervisning. Söndergaard och Theorell (2004) visar att faktorer på 

grund av så kallad postmigrationsstress, såsom svårigheter att hitta bostad samt 

uppfattningar om krav och påfrestningar i samband med frågor om familjeåterförening, 

har en negativ effekt på den självupplevda hälsan. Det finns en koppling mellan 

stressfaktorer till det pågående livet i mottagarlandet och belastning av PTSD-symptom 

(posttraumatiskt stressyndrom). Studien belyser att tilltagande PTSD-symptom över tid 

kan vara en avgörande faktor för flyktingars förutsättningar för integration genom 

språkförvärvande (ibid). Behandling och förebyggande åtgärder för att minimera 

symptom relaterade till posttraumatiskt stressyndrom behövs i ett tidigt stadium av 

etableringsperioden, då dessa symptom påverkar flyktingars språkinlärning negativt och 

kan ha långvarig påverkan på deras möjligheter till integration i samhället (Söndergaard 

& Theorell, 2004).  

När det gäller posttraumatiskt stressymptom (PTSD), beskriver Nordström och Sezayesh 

(2013) ett koncept för undervisning för studenter som lider av PTSD. Konceptet utgår 

från att olika aktörer såsom SFI, Arbetsförmedlingen, Röda korset och 

serviceförvaltningen med flera behöver samarbeta för att på bästa sätt bistå dess studenter 

med fasta strukturer och tillgodose elevernas behov av tillit och trygghet vilka anses vara 

viktiga komponenter i bemötandet av de inlärare som lider av PTSD. Undervisningen 

skulle innehålla tematiskt arbete, realistiska tidsramar, variation, medverkan av 

modersmålslärare samt bygga på förutsägbarhet, kontinuitet och repetition (ibid). 

Studerande som har svårigheter med SFI-utbildningen ska enligt förordningen (1994:895, 

10 §) ges särskilt stöd, men Skolinspektionen (2010) ser att även om de flesta kommuner 

anstränger sig för att anpassa undervisningen efter särskilda behov så finns det på många 

håll brister när det gäller kunskaper, metoder och verktyg för att utreda behovet av särskilt 

stöd (Skolinspektionen 2010). För att de studerande ska få relevant stöd och ha möjlighet 

att nå sina lärandemål är det viktigt att olika studiesociala hinder identifieras och åtgärdas 

så att anpassad undervisning och hälsofrämjande åtgärder kan sättas in så tidigt som 

möjligt i utbildningen. Det finns därmed anledning att argumentera för att kommunerna 

avsätter tillräckliga medel för särskilda undervisningsresurser och lärarkompetens samt 

inser vikten av att tidigt kartlägga, förebygga och behandla sömnbesvär och andra 

hälsorelaterade besvär hos nyanlända invandrare (Eriksson Sjöö & Ekblad, 2009, 

Skolinspektionen 2010).  

Enligt Nilsson (2017) kan det både konstateras att god hälsa har en positiv effekt för 

inlärning av andraspråk samt att språkkunskaper har en positiv påverkan på möjligheter 

till en god hälsa. Att låta läroplaner influeras av både andraspråksinlärning och 
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hälsorelaterad kunskap är en metod som har prövats på flera håll i USA, och visat sig 

generera förbättrad hälsa bland vuxna invandrare. 

 Motivation 

Enligt Gardner och Lambert (1972) manifesteras en inlärares motivation utifrån antingen 

en integrativ eller en instrumentell orientering. Integrativ motivation uppstår då inläraren 

vill identifiera sig med målspråkstalarna, deras kultur och strävar efter att bli socialt 

accepterad av målspråksgruppen (ibid). Instrumentell motivation uppstår då inläraren ser 

inlärningen som en investering, ett verktyg för att uppnå någonting såsom ett jobb eller 

studiemöjligheter, identifikation med målsprakstalarna och deras kultur är inget mål för 

språkinlärningen och en önskan om att bli socialt accepterad av målspråksgruppen är 

ingen självklarhet. Den integrativa motivationen har generellt sett visat sig vara den mest 

utslagsgivande typen, även om den instrumentella motivationen också visat sig ha 

signifikanta effekter på inlärningen (ibid). Positiva attityder gentemot målspråket och 

målspråksgruppen tenderar att generera en hög motivation och därmed potentiellt en 

framgångsrik inlärning, medan negativa attityder resulterar i låg motivation och oftast 

lägre inlärningsframgång (ibid). Motivation beskrivs av Gardner i termer av vilja att lära 

sig målspråket och den grad av ansträngning som läggs ned på uppgiften, medan attityder 

har att göra med inlärarens föreställningar om och värderingar av i första hand målspråket, 

målspråkstalarna och målspråkskulturen, men även gällande den egna gruppen, själva 

andraspråksinlärningen samt språk och språkinlärning i största allmänhet. Inlärarens 

attityder påverkar motivationen, positiva attityder gentemot målspråket och 

målspraksgruppen tenderar att generera en hög motivation och därmed potentiellt en 

framgångsrik inlärning, medan negativa attityder resulterar i låg motivation och oftast 

lägre inlärningsframgång (ibid). 

I Carlson (2002) talar kvinnorna i studien om sitt huvudansvar för familjen och att de 

genom detta var mer rörliga i samhället än männen, eftersom svenska behövs i kontakt 

med olika institutioner som skola, barnomsorg och vård. De såg en nytta och glädje med 

sina SFI-studier eftersom språkkunskaperna gav ökat självförtroende och större möjlighet 

att agera i samhället, de fick därmed mer vardagsmakt i sitt liv. Tillgången till ett nytt 

språk och en ny kultur kan också erbjuda betydande vinster för individen som på så sätt 

kan finna vägar ut ur marginalisering och hitta nya möjligheter till självförverkligande. 

Det gäller inte minst de kvinnor som var kortutbildade i Carlsons avhandling som genom 

möjligheten till utbildning i det nya landet kunde ta steget ut i samhället och ett liv som 

oberoende och självständiga individer (ibid).  

 Individanpassning och flexibilitet 

De danska andraspråksforskarna Lund och Svendsen Pedersen (2006) påpekar att 

praktisk-organisatorisk flexibilitet, som handlar om tillgång till undervisning på tider t.ex. 

i relation till förvärvsarbete eller dagis, och pedagogisk-organisatorisk flexibilitet som 

erbjuds t.ex. genom studiehallar eller via distansstudier, inte nödvändigtvis har något med 

flexibelt lärande att göra. Författarna varnar vidare for att begreppet individualisering ofta 

misstolkats och kommit att innebära ett isolerat och enskilt lärande där man bortser från 

lärande som en social process och individens behov av att inkluderas i sociala 

lärandegrupper (ibid). Flexibelt lärande handlar enligt dessa forskare istället om att 

organisera många och olika kollaborativa läranderum och initiera lärandeprocesser som 
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ger den studerande möjligheter att tillsammans med andra utveckla sitt andraspråk, vilket 

kan ske såväl i som utanför klassrummet (ibid). 

Carlsson (2004) har studerat hur elever på SFI delas in i nivågrupperingar utifrån kunskap 

och utbildningsbakgrund och hävdar att det blir en form av sortering och skiktning av 

människor som kan leda till marginalisering. Hon menar att det blir ett sorts 

produktionstänkande som förvandlar människor från subjekt till objekt. De olika 

grupperna förväntas lära sig ett andra språk på ett visst sätt och ska då behandlas och 

åtgärdas på ett visst sätt. Carlsson (2004) menar att det kan förstärka synen att se dem 

som inte haft möjlighet att gå i skolan tidigare, som ett problem som egentligen kanske 

inte är ett reellt problem utan istället en konstruktion utifrån styrande värderingar och 

kunskapssystem. SFI kan då bli del i en negativ förstärkningsprocess (ibid).   

 Undervisning och innehåll 

I Lundgrens (2005) empiriska material om läs- och skrivundervisning och utveckling i 

skolan, återfinns samtal där deltagarnas erfarenheter togs tillvara genom att språkliga 

begrepp förhandlades och i interaktionen utvecklades begreppsförståelse. Genom denna 

erfarenhetsbaserade undervisning blev kvinnorna mer känslomässigt närvarande i 

klassrummet och de kom i kontakt med nya normer och värderingar genom skolans 

formella gemenskap vilket skapade en grund för identitetsutveckling och lärande. En 

viktig slutsats, menar Lundgren (2005), som hade betydelse för utveckling av den 

pedagogiska praktiken, var att kvinnorna tog med sig sitt sociokulturella bagage till 

klassrummet vilket påverkade deras lärande. En annan slutsats var att den pedagogiska 

praktiken behövde förändras till en lärande praktik som tillvaratar elevers erfarenheter 

och kunskaper samt utvecklar ett kommunikativt förhållningssätt i samtal (ibid).   

Davison (2001) tar upp att det inom språkundervisning finns en utveckling från en formell 

inriktning, där undervisningen utgår från målspråkets grammatik, mot en kommunikativ, 

där de kommunikativa behoven är utgångspunkten. Man överger metoder med 

huvudfokus på isolerad färdighetsträning, formaliserad grammatikundervisning och en 

traditionell klassrumsstruktur där elever i första hand svarar på lärarens frågor (Davison, 

2001). I den kommunikativa undervisningen blir innehållet centralt med krav på relevans 

och autenticitet, och inläraren intar en mer aktiv roll där hens intressen och behov är 

utgångspunkt för undervisningen. Undervisningen inriktas mot kommunikation och 

interaktion med grund i insikten att man lär sig kommunicera genom att delta i 

kommunikation. För andraspråkselever framhåller Gibbons (2000) betydelsen av att få 

tillfälle att tala i längre turer i sammanhang där språket är ”under press” och innebär en 

kognitiv belastning, som i en förklaring av något som lyssnaren inte känner till, vilket är 

svårt att få till om läraren dominerar i en traditionell klassrumsstruktur. Dialogen ger 

också utrymme för förhandling av betydelse och form, då samtalet skapas tillsammans av 

deltagarna, och det är också i interaktion elever kan visa om de förstår och läraren kan 

anpassa sitt tal genom t.ex. upprepning, omskrivning eller förtydliganden i enlighet med 

elevers behov (Davison, 2001).  

En annan aspekt på interaktion rör stöttning (eng. ”scaffolding”), från lärare och kamrater, 

som aktualiseras i anslutning till Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen. 

Stöttning avser det stöd som behövs för att någon ska kunna utföra något som han/hon 

inte klarar ensam, för att med hjälp av någon annan röra sig över sin aktuella nivå 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Enligt Hyltenstam et al. (2012) är denna teori 

inspirerad av barnspråksforskning som visat hur barnets språkutveckling stöds av vuxna 
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i interaktion. Stöttning ingår i flera modeller för andraspråksundervisning. Kunskap 

befästs och problematiseras genom att behandlas i olika uttryckssätt, som olika typer av 

interaktion eller olika slags skrivande, eller genom omformulering med ett nytt 

uttryckssätt, t.ex. från tal till skrift. 

I vilken utsträckning läraren kan erbjuda SFI-studeranden ett rikt och varierat språkligt 

inflöde utgör den huvudsakliga frågeställningen i Håkanssons (1987) avhandling Teacher 

Talk. Studien byggde på en hypotes om att begripligt inflöde är en förutsättning för 

optimal språkutveckling och undersökte lärarnas kontinuerliga anpassning av sitt språk i 

klassrummet till den nivå som eleverna befann sig på. Studien konstaterade att en sådan 

anpassning faktiskt ägde rum på flera plan, i takt med att elevernas språkförmåga 

utvecklades ökade också lärarnas taltempo samtidigt som deras ordförråd blev mer 

varierat och deras meningsbyggnad mer komplex. Den språkliga anpassningen ledde till 

att lärarna ofta använde ett oidiomatiskt (enkelt) språk i sin interaktion med de studerande 

för att göra sig förstådda (ibid).  

 Modersmål 

Forskning i Australien (Murray 2005) har visat att modersmålet i synnerhet för 

kortutbildade kursdeltagare kan användas på många olika sätt och fungera som ett viktigt 

stöd för lärande och andraspråksutveckling genom att bidra till att reducera stress och oro 

och öka möjligheterna till en djupare förståelse av innehållet i undervisningen (Murray 

2005). Detta bekräftas även av erfarenheter gjorda inom modersmålsbaserad 

svenskundervisning för invandrare vid Hyllie park folkhögskola (Mörnerud, 2010). 

Lindberg och Sandwall (2007) uppmärksammar vikten av grundläggande 

skriftspråksundervisning och vilken avgörande roll den spelar för kortutbildades fortsatta 

utbildning. På Hyllie Parks folkhögskola har man bedrivit en studiecirkel och studenterna 

har fått läsa SFI samt sitt modersmål parallellt. Modersmålet har setts som den viktigaste 

resursen i början och sedan har undervisningen successivt gått över till att genomföras på 

svenska (Mörnerud, 2010). I rapporten betonas att studenterna inte bara skulle lära sig 

svenska, utan även utveckla grundläggande litteracitet, abstrakt tänkande och 

studieteknik (ibid).  

 Relationella aspekter 

Lindberg (2001, 2004) har undersökt lärarledd interaktion i klassrummet och betonar 

vikten av att läraren stöttar eleverna att försöka formulera sig och förstå ett nytt lärostoff, 

det är viktigt att läraren inte dominerar samtalet och undviker slutna frågor. Det främjar 

de studerandes lärande om lärarna följer upp deras svar som värdefulla bidrag och 

uppmuntrar de studerande att utveckla sina tankar, motivera sina ställningstaganden och 

att anknyta till egna erfarenheter (ibid). Lindberg (2001) har också studerat lärarledda 

interaktioner där infödda svenskar var inbjudna för att samtala med nyanlända. 

Utmärkande för många av samtalen var att det uppstod en asymmetrisk struktur med 

tydliga maktrelationer där den infödda talaren antog en lärarroll och kontrollerade och 

dominerade samtalet. Samma studie visade också att interaktionen kunde ändra karaktär 

och ge möjlighet till en mer jämställd och engagerad språkanvändning när samtalet 

styrdes in på ett gemensamt intresse eller problem (ibid). Lindbergs slutsats var att 

framgångsrik kommunikation över kulturella och språkliga gränser förutsätter 

engagemang, ömsesidig respekt och en gemensam orientering. Därför är det en klar fördel 

om man som samtalsdeltagare får möjlighet att utifrån intresse, yrke eller hobby träffa 

likasinnade samtalspartners för att utifrån ett äkta och ömsesidigt engagemang kunna 
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mötas som människor och jämbördiga snarare än som majoritet och minoritet (ibid). Att 

hitta en gemensam nämnare är alltså viktigt.  

Norlund (2014) framhåller ett tillfälle då en person utanför studien knutit an till en av 

studenternas yrkesidentitet och därmed engagerat studenten då han erbjöds en identitet 

som han kunde relatera till och var intresserad av. Norlund (2014) menar att det är viktigt 

att SFI-studenter erbjuds identiteter som de kan relatera till inom studiernas sociotextuella 

domän, det vill säga hur sociala faktorer är kopplade till användningen av texter i olika 

domäner (ibid). Norlund (2014) menar att det är viktigt för en god och effektiv 

språkinlärning att undervisningen består av skriftpraktiker som studenterna upplever är 

värda att investera möda, tid och engagemang i, det ger goda förutsättningar för lärande. 

Lärarens förutsättningar uppmärksammas också i denna studie då det betonas att lärarna 

är styrda av ekonomiska ramar, styrdokument och lokala undervisningskulturer (ibid). 

Utifrån det här skulle man kunna dra slutsatsen att det är av vikt att studenten kan relatera 

till det skriftliga materialet, att det knyter an till studentens tidigare yrkes- och eller 

livserfarenheter, samt att studenten känner att det kommer hjälpa hen vidare i arbetslivet. 

 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

I den här studien används en kvalitativ metod då syftet med studien är att skaffa en djupare 

förståelse och att komma åt de centrala faktorer vilka framstår som hinder för SFI-elevers 

språkinlärning utifrån lärarnas upplevelse och perspektiv. Vidare söks en förståelse kring 

de sätt lärarna stödjer eleverna för att överbrygga dessa hinder.  

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten ligger på ord snarare än 

kvantifiering vid insamling och analys av data. Kvalitativ forskningsstrategi är enligt 

Bryman (2008) induktiv och har för avsikt att generera teorier utifrån de praktiska 

forskningsresultaten, den har också en kunskapsteoretisk ståndpunkt, den är 

tolkninginriktad och söker förståelse för den sociala verkligheten utifrån deltagarnas 

upplevelser och sättet de tolkar verkligheten på. Vidare har den en ontologisk ståndpunkt 

vilket kan beskrivas som konstruktionistisk och innebär att den sociala verkligheten 

uppstår utifrån samspelet mellan individer som verkar i den (ibid). En skillnad mellan 

kvantitativa och kvalitativa studier är strävan efter generalisering av resultat kontra 

kontextuell förståelse. Syftet med denna studie är inte en generalisering av resultat till en 

större population som de kvantitativa metoderna avser utan att skaffa en djupare förståelse 

(jfr Bryman 2008) kring fyra SFI-lärares uppfattningar om de utmaningar som både lärare 

och elever står inför i klassrummen. Jag har i min undersökning valt att göra fyra 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med SFI-lärare. 

Planering och genomförande 

Jag vände mig till en skola med SFI-undervisning och kom i kontakt med flera lärare efter 

att rektorn på den aktuella skolan hade vidarebefordrat mitt missivbrev till samtliga SFI-

lärare på skolan. De som var intresserade tog själva kontakt med mig. I missivbrevet 

(bilaga 1) informerades respondenterna om studiens syfte och vilka etiska 
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ställningstaganden som gjorts. Tid och plats bestämdes så att så liten inverkan som 

möjligt på respondenternas schema skulle ske.  

Utifrån Kvale och Brinkman (2014) skrevs manus till intervjun. Studien avser att 

åskådliggöra de centrala hinder som finns för språkinlärningen samt de strategier som 

lärarna använder sig av för att ringa in olika teman. Till respondenterna har frågor ställts 

utifrån en intervjuguide (bilaga 2) i en semistrukturerad intervju där följdfrågor kunnat 

ställts för att få fram så uttömmande och beskrivande svar som möjligt. Jag började med 

att genomföra tre pilotintervjuer för att testa intervjuguiden och kontrollera frågornas 

duglighet och se hur frågorna togs emot enligt Bryman (2008). Därefter omformulerade 

jag intervjuguiden för att ringa in de frågor som blev relevanta för att svara på mina 

frågeställningar. Jag har utifrån Bryman (2008) antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt 

i studien. I de skarpa /kvalitativa intervjuerna använde jag sedan ett frågeschema på tjugo 

frågor. Jag använde diktafon för att spela in intervjun för att sedan kunna transkribera 

dem, för att inte störas av att skriva under intervjuerna. Intervjuerna tog ca en timme att 

genomföra.  

Urval 

Urvalet består av fyra SFI-lärare, två kvinnor och två män som har erfarenhet av arbete 

inom samtliga studievägar på SFI. Informanterna som har tilldelats fiktiva namn har 

arbetslivserfarenhet enligt följande; Simon mer än tre år, Liv mer än femton år, Eva mer 

än femton år och även David mer än femton år vilket inkluderar även övrig undervisning 

inom vuxenutbildning. Enligt Lundgren et al. (2017) är lärarnas perspektiv 

underrepresenterat i forskning om SFI och Statskontoret (2009) ger följande beskrivning 

gällande lärarnas centrala roll; 

Lärarens centrala roll har att göra med att det är genom lärarna och deras 

undervisning som politiska beslut ska implementeras och utvecklas. Det 

är således lärarna som ska tolka och förverkliga intentionerna bakom 

styrinstrument, läroplaner och kursplaner i förhållande till lokala 

förhållanden och de studerande i de enskilda undervisningsgrupperna.  

Lärarnas kompetens har också avgörande betydelse för likvärdigheten i 

utbildningen och för bedömningen av de studerandes färdigheter. 

(Statskontoret, 2009). 

Detta tillvägagångsätt är något som i Bryman (2008) kallar för ett ”målinriktat urval”. 

Detta val av samplingsteknik har strategiska grunder, målet är att ”skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval”, att informanterna är relevanta för 

frågeställningen Bryman (2008).  

Instrument och insamling av data 

Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer, studien är således empirisk med 

fokus på intervjugenomförande. Intervjuerna har gjorts utifrån studiens frågeställningar 

som nämnts tidigare och semistrukturerade intervjuer har använts som metod. Kvalitativa 

metoder såsom intervjuer har fördelen framför kvantitativa metoder som enkäter, att det 

finns möjlighet att få mer djuplodande svar. Fördelar med intervjuer framför enkäter kan 

enligt Bryman (2008) vara att möjligheten finns att kunna ställa uppföljningsfrågor och 

be respondenten att utveckla sitt svar, respondenten kan även precisera sig. I den 

semistrukturerade intervjun har jag som intervjuare haft en uppsättning frågor, ett 
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frågeschema där ordningsföljden har kunnat variera (ibid). Den semistrukturerade 

intervjun har gett möjlighet till viss flexibilitet för att kunna ställa följdfrågor vid behov. 

Genom detta har jag kunnat ställa sonderingsfrågor och följt upp och bett om fördjupande, 

nyanserade svar på en direkt fråga. Jag har också kunnat ställa en tolkande fråga för att 

se om jag uppfattat respondenten rätt. Om respondenten inte förstått en fråga har jag 

kunnat hjälpt till genom uppföljningsfrågor (ibid). Den semistrukturerade intervjun 

passade bäst som metod då vi hade för avsikt att skapa en djupare förståelse av deltagarnas 

verklighet och upplevelser.  

Analys och bearbetning av material 

Undersökningen är en kvalitativ, induktiv analys där jag har analyserat fyra SFI-lärares 

uppfattningar kring studiens syfte och frågeställningar. Varje intervju transkriberades och 

därefter började analysen av resultatet genom att leta efter olika teman i respondenternas 

svar. De teman som eftersöktes var de som kunde kopplas till de frågeställningar som 

undersökningen hade som syfte att besvara. Resultatet svarar på forskningsfrågan.  

Vid analys av textmaterialet, de transkriberade intervjuerna, har jag använt mig av 

kodning, det vill säga kategorisering av intervjuuttalanden för att få en överblick över 

materialet samt hitta nyckelord enligt Kvale och Brinkman (2014) och på så sätt försökt 

ringa in och kategorisera de olika områdena där hinder och strategier har framträtt. Denna 

kodning har genererat en katalog över termer som bidragit till tolkning och teoretisering 

enligt Bryman (2008). Bearbetningen av materialet resulterade i ett antal huvudteman 

såsom hälsa, motivation, identitet, skolbakgrund, undervisning, innehåll samt relationella 

aspekter. Resultaten har analyserats vidare teoretiskt med hjälp av relationell pedagogik 

(Aspelin, 2015 och 2018, Gergen, 2009). Resultatet har också jämförts med tidigare 

forskning. Genom denna bearbetning gav materialet svar på studiens syfte genom 

forskningsfrågorna. 

Tillförlitlighet och äkthet  

För att säkra studiens trovärdighet har respondentvalidering gjorts där den färdiga 

uppsatsen delgetts en av respondenterna för genomgång och granskning, genom feedback 

har jag fått bekräftat att jag uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2008). Jag har 

också redogjort för studiens genomförande och metod vilket gör att läsaren kan följa 

processen och gör studien pålitlig (ibid). Jag har vidare haft ett neutralt förhållningssätt 

genom hela processen genom att inte påverkat respondenterna under intervjuerna utan 

ställt öppna frågor och förhållit mig neutral och opartisk samt undvikit fördomar. 

Resultatet har redovisats för i en omfattande och detaljerad beskrivning, samtliga svar av 

samtliga lärare i studien har redogjorts för, vilket stärker studiens pålitlighet (ibid). Citat 

har använts för att visa tolkningens och kategoriseringens rimlighet. Intervjuerna spelades 

in med diktafon och har transkriberats för att exakt kunna återge respondenternas 

uttalanden och undvika egna tolkningar. Äktheten i studien beaktats genom att eftersträva 

en neutral och rättvis bild av respondenternas uttalanden (ibid). Tolkningen av resultatet 

grundas på en noggrann och repetitiv läsning av materialet och jag har haft ett neutralt 

förhållningssätt även vid tolkning och kategorisering av resultat. Syftet i studien bedöms 

också tillförlitligt eftersom det framgår tydligt och besvaras. 

När det gäller överförbarhet så har jag redogjort grundligt för vad samtliga respondenter 

sagt i sina intervjuer, samtliga svar har redogjort för antingen i löpande text eller citat. De 

delar en relativt samstämmig syn på vilka hinder som finns för eleverna och de använder 
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liknande strategier för att stödja dem. De bidrar alla till en så kallad ”tät beskrivning” 

(Gertz i Bryman, 2008) av undervisningen och förhållandena på SFI genom att berätta 

grundligt om sina olika erfarenheter, intryck, kunskaper och strategier för undervisning 

och hur de stödja eleverna överbrygga dessa.  

Etiska överväganden 

Jag har utgått ifrån Brymans (2008) introducerande förklaring av vad undersökningen går 

ut på. Jag har presenterat mig själv och min roll i undersökningen, förklarar vem som står 

för undersökningen, förklarat undersökningens syfte i korthet och varför den är viktig. 

Jag har berättat kort varför och hur respondenterna har valts ut och erbjudit 

respondenterna möjlighet att ställa frågor direkt på plats vid informationstillfället eller 

senare via e-post eller telefonkontakt. De som har velat delta fick sedan skriva under ett 

samtycke där jag formulerat hur jag kommer använda informationen, till exempel att jag 

inte kommer skriva ut deras namn i uppsatsen och att svaren varit anonyma.    

Jag har därmed tagit hänsyn till de etiska principerna i mitt tillvägagångsätt enligt Bryman 

(2008) såsom informationskrav, information om studiens syfte till informanterna, att 

deltagandet är frivilligt, att det finns möjlighet att hoppa av när som helst och information 

om vilka moment som ingår i intervjun. Samtyckeskrav beaktas det vill säga 

informanternas medverkan har skett frivilligt. Nyttjandekravet vilket syftar till att de 

insamlade uppgifterna om de enskilda används enbart i syfte till undersökningen och inget 

annat. Konfidentialitetskravet, att de insamlade personuppgifterna måste förvaras på ett 

hemligt och säkert sätt. Informanterna harv självklart varit anonyma och deras svar ska 

inte kunna gå att härledas till dem, jag har behandlat deras personuppgifter på ett 

ansvarsfullt sätt så ingen annan fått vetskap om att de deltagit i studien. Vi har träffats på 

en neutral plats för att genomföra intervjuerna. 

 

Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt redovisas teoretiska utgångspunkter som är viktiga för analys av studiens 

resultat. Hattie (2009) diskuterar framgångsfaktorer som påverkar elevers prestationer 

och menar att fokus ofta läggs på faktorer som har begränsad eller ingen effekt alls på 

elevers prestationer och studieresultat så som klasstorlek, den ekonomiska situationen, 

åldersblandade klasser med mera. Han framhåller att de mest avgörande faktorerna inte 

har med ramar och strukturer att göra utan att det centrala snarare finns inom skolans inre 

värld med en betoning på undervisningen och dess kvalité, vilket syftar till en 

kombination av lärarcentrerad och elevcentrerad pedagogik. I detta framhålls att 

kommunikationen är en viktig aspekt som spelar en central roll och dess kärna består av 

relationen mellan lärare – elev som är grundläggande för en lyckad och en framgångsrik 

utbildning. Aspelin (2018) belyser relationers betydelse för elevers prestationer och en 

framgångsrik utbildning. Gergen (2009) betonar vikten av att beakta ”den relationella 

kontexten inom vilken handlingen sker” samt för att förstå och kunna främja prestationer 

bör uppmärksamheten riktas mot det relationella livet och dess utformande inom ramen 

för de områden där eleven är verksam. Han hävdar att relationer inte är en faktor bland 

andra utan grunden och förutsättningen för elevers utveckling och därmed anses 

prestationer vara ett ”moment inom- och inte utanför – relationer”. Aspelin (2018) förser 

oss med en sammanfattning av utmärkande drag för en undervisning som påverkar elevers 
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resultat positivt med särskilda kvalitativa mellanmänskliga utmärkande drag enligt 

följande:   

• Undervisningen - och skolan som helhet – har kunskapsmål i fokus men 

kombinerar kunskapssträvan med omsorgssträvan 

• Undervisningen är elevfokuserad och målinriktad 

• Undervisningen byggs upp av kommunikation och kontinuerlig feedback 

mellan lärare och elever 

• Läraren är aktiv, engagerad och omhändertagande i relation till 

eleverna 

• Relationer mellan lärare och elev är förtroendefulla och personliga  

Relationell pedagogik med utgångspunkt från presenterad forskning framträder som 

grundläggande och den mest framträdande faktorn för en positiv påverkan av elevers 

prestationer samt för en lyckad utformning av utbildning vilket ger anledning till och 

kommer att ligga till grund för undersökningens teoretiska ram för analys.   

Aspelin (2015) skriver att vårt samhälle har gått från att vara ett så kallat 

”disciplinsamhälle” till att bli ett ”prestationssamhälle” där den sociala kontrollen går i 

positiv anda och bär formen av inre kontroll. Detta blir en falsk känsla av frihet då det 

egentligen handlar om ”det fria tvånget att maximera prestation”. Prestationstrycket leder 

till psykiskt lidande i form av hyperaktivitet och utmattningsdepression. Aspelin (2015) 

menar att det är pedagogiskt relevant att människan ses som en prestationsmaskin då det 

är ett motiv att diskutera alternativ till detta prestationsideal som finns i skola och annan 

utbildning. Elevernas värde knyts till resultat och mätningar vilket blir ett substanslöst 

begrepp som reducerar den mänskliga tillvaron i dess komplexitet (ibid).  

Jonas Aspelin har utvecklat ett synsätt på utbildning som han benämner ”relationell 

pedagogik”. Hans forskning handlar om den pedagogiska relationens betydelse i 

undervisning. Han använder sig av pedagogisk och socialpsykologisk teori och fokuserar 

på relationen mellan individualitet och socialitet för att undersöka och visa på relationella 

innebörder i pedagogisk praktik. Socialpsykologin studerar en pågående social beteende- 

och erfarenhetsprocess där människors medvetande och självmedvetande uppstår och 

utvecklas (Aspelin, 2015). Intresset ligger i växelverkan mellan individualitet och 

socialitet. Pedagogisk socialpsykologi menar Aspelin (2015) studerar relationen mellan 

individualitet och socialitet i ett särskilt sammanhang, där en part förväntas bli utbildad, 

undervisad och fostrad (elev) och den andra parten (läraren) förväntas ansvara för att så 

sker. Pedagogisk socialpsykologi studerar spänningsfältet, glappet, mellan individualitet 

och socialitet i en utbildningskontext, i en social situation där en part utövar målmedveten 

påverkan på en annan (ibid).  

Relationell pedagogik grundar sig i tanken att människor växer, utvecklas och lär sig 

genom relationer. Aspelin (2015) presenterar tanken att elevers ansvar för sina handlingar 

odlas i miljöer där de ges gott om utrymme att svara an på tilltal. Aspelin vill bidra till 

ett sätt att tala om prestationer i skolan som väver ihop prestationer och relationer och 

inte separera fenomenen och ensidigt prata om prestationer som elevers resultat och 

akademiska prestationer. Han menar att all slags pedagogisk praktik kan förstås som 

relationell (ibid).  
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Att prestera bygger på att relatera (Aspelin, 2015). Aspelins grundtanke är att utbildning 

kan ses som en relationell föreställning om prestationer med två parter, en som föregår 

prestationen och en som presterar, eller en som presterar och en som responderar (ibid). 

Men för att eleven ska kunna respondera krävs att hen kan relatera till utbildningen, elever 

behöver ges möjlighet att relatera till varandra, till innehållet som behandlas och 

framförallt till läraren. Elever behöver kunna relatera till innehållet i undervisningen för 

att prestera, när innehållet berör då förstärks intresset och elever kan relatera. När de inte 

kan relatera så försvagas intresset och prestationen kan påverkas negativt (ibid). Aspelins 

grundtes inom relationell pedagogik är att om vi vill att eleverna ska prestera väl så måste 

vi också måna om att de kan relatera till stoffet, till innehållet i undervisningen, och även 

till läraren och kamraterna. Eleven måste kunna relatera till världen för att kunna prestera 

(ibid). Att eleven kan något, baseras enligt Aspelin (2015) på upplevelsen att hen är 

någon, och att vara någon är detsamma som att samexistera.  

Gruppens trygghet är också central menar Aspelin och att elever presterar bättre om deras 

relationer med lärare, kamrater och gruppen har goda kvaliteter, såsom omsorg, personligt 

bemötande, respekt, närvaro, delaktighet, tillit, erkännande och förtroende. Genuina 

elevprestationer hänger samman med att elever bemöts och själva bemöter världen 

(lärare, kamrater, situationen och kunskapsinnehållet) på ett omsorgsfullt sätt (Aspelin, 

2015). Vissa existentiella villkor behöver också vara uppfyllda för att genuint lärande ska 

kunna ske menar Aspelin (2015). Elever har ett grundläggande behov av att bli bemötta 

med omsorg och detta är något som Aspelin också menar är viktigt att det erkänns inom 

utbildning. Därför bör lärarna ges förutsättningar inom ramen för deras arbete att hinna 

och kunna bemöta eleverna på detta sätt (ibid).  

Relationell pedagogik handlar inte bara om lärarens ansvar, utan att även eleverna 

behöver ta ansvar för miljön inom och utanför klassrummet genom omsorgsfullt 

bemötande, elevens ansvarstagande för sina studier och utveckling behöver påkallas. 

Elever ska genom omsorgsfullt bemötande och pedagogik fostras att själva agera 

omsorgsfullt inte bara i förhållande till lärare och klasskamrater utan också till 

kunskapsinnehållet i interaktionen. Relationspedagogik implicerar en hållning om att 

relationen ska inte bara vara uppmuntrande utan även utmanande (Aspelin, 2015). 

Undersökningen kommer således med hjälp av teorin om relationell pedagogik dels att 

utforma frågorna för att utforska om lärarna använder någon form av relationell 

pedagogik, samt använda teorin vid analysen av resultatet av intervjuerna.  

 

RESULTAT 
I följande kapitel presenteras resultatet av analysen av intervjuerna gjorda i studien. 

Tematisering svarar på studiens två frågeställningar. De framkomna centrala teman i 

analysen presenteras i ordning under respektive frågeställning. Respondenterna är fyra 

SFI-lärare var av en även lärare i vuxenutbildningen. Respondenterna består av två 

kvinnor och två män, en av respondenterna har kortare erfarenhet mindre än fem år och 

tre andra har längre erfarenhet över femton år som SFI-lärare. Respondenterna tilldelas 

fiktiva namn, de kvinnliga lärarna kallas för Eva och Liv, de manliga kallas för David 

och Simon.  
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Lärarnas uppfattning om centrala hinder för SFI-elevers 
språkinlärning 

Ohälsa och hög ålder som hinder för elevers språkinlärning   

De främsta hindren för eleverna är enligt lärarna i studien, fysisk och/eller psykisk ohälsa 

och hög ålder. Samtliga lärare i studien är överens om att god hälsa och en fungerande 

familjesituation är avgörande för goda studieresultat. Åldern har enligt flera av dem stor 

inverkan på lärandet och de äldre eleverna har överlag sämre progression, vilket gäller 

även de högutbildade. En lärare ser att inlärare över 50 år har svårt att klara av tempot i 

studieväg 3, även om de har lång studiebakgrund. Hon berättar att det är tydligt att unga 

lär sig lättare även de studerar lite och inte är intresserade, de lär sig ändå snabbare än de 

äldre som studerar hårt. En lärare menar att det aldrig slår fel; 

De främsta hinder hos elever jag träffar är psykisk och fysisk ohälsa och 

ålder. Två faktorer som är svåra att göra någonting åt i klassrummet. Ju 

längre jag har jobbat desto mer har jag märkt att ålder har betydelse. 

Sorgligt men sant. Det är väldigt sällan någon som är över 50 klarar av 

tempot i studieväg 3 trots att de har många universitetsår i bagaget. (Eva) 

Bristande motivation   

Samtliga lärare betraktar motivation som grunden för inlärning, om en elev inte har 

motivation så spelar det ingen roll hur goda förutsättningar hen har i övrigt, men lärarna 

anser att nästan alla elever har motivation. Utifrån det betraktar en av lärarna det sällan 

som ett hinder men mer generellt kan man se olika nyanser av motivationsproblem i de 

olika studievägarna. 

Personliga förutsättningar: En lärare sammanfattar att på studieväg 1 där eleverna har 

kort skolbakgrund finns vanligtvis de största problemen rörande motivation och ohälsa. 

Många elever är äldre och har olika former av ohälsa vilket gör dem trötta och 

motivationen kan därmed försämras. Många har också stora familjer att ta hand om och 

ser det som sin främsta roll. En del tänker att de har kommit hit för barnens framtid, inte 

för sin egen. 

De flesta har inte valt att vara här och studera språk, för de har aldrig 

studerat något tidigare, de har varit hemmafruar eller jobbat med något 

hantverk så de har ingen motivation och syfte med sina studier och det är 

ett hinder som man känner av ganska ofta bland SFI-eleverna. (Simon)  

På studieväg 3 där eleverna har lång studiebakgrund saknas sällan motivationen, enligt 

samma lärare. Problemen handlar snarare om en identitets- och livskris då de sätts på 

skolbänken och behöver börja skolan på nytt, de får en identitetskris när de förlorar den 

status de uppnått i hemlandet vilket kan leda till sämre motivation eller depression. 

Inställning: Elevernas egen inställning och drivkraft är ytterligare ett ämne som 

diskuteras under intervjuerna, individens personliga egenskaper som ihärdighet, hur man 

som person bemöter motgångar anser några lärare spela en avgörande roll. En lärare 

nämner begreppet ”grit” /ihärdighet och menar att det också ofta är avgörande för hur en 

elev lyckas: 
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Det är så olika hur man tar en katastrof, en kris i livet, hur man går vidare, 

det finns de som kan gå in i studierna, kan släppa och gå vidare medan 

andra som bara inte kan… (Liv)  

Hur man ser på framtiden till exempel om man har kvar sin familj i sitt gamla 

hemland, längtar efter sina anhöriga och tror att man ska åka tillbaka eller om eleven 

bedömer sina möjligheter att kunna komma in i det svenska samhället och etablera 

sig som obefintliga, påverkar också motivationen negativt;  

Alla de här som kanske inte har kontakter och hör att svenskar inte vill 

umgås med de och de kommer aldrig att få ett jobb och inte kommer in i 

samhället, så de ser det inte så meningsfullt och de kanske tror att de ska 

tillbaka. (Liv) 

Närvaro: SFI är obligatoriskt och sanktion ska ges vid ogiltig frånvaro av berörd 

myndighet (Arbetsförmedlingen/Försörjningsstöd) men det saknas fungerande system 

och intresse för uppföljning av hög frånvaro ifrån myndigheternas sida enligt lärarna. 

Lärarna tar ändå närvaro varje dag och det anses vara ett bra arbetsunderlag i samtal med 

eleverna om deras progression. För lärarna är närvarolistan således ett viktigt underlag 

för den fortsatta planeringen, men flera av lärarna betonar att det både är ett systemfel att 

frånvaro inte får några konsekvenser och att det skapar en attityd hos eleverna att närvaro 

inte är viktigt.  

Det är liksom i hela systemet det här att många elever tänker att det är 

ändå ingen som bryr sig om jag är i skolan eller inte, det händer ingenting, 

ingen säger någonting. (Liv) 

Tidigare bakgrund, utbildning, kultur och identitet som hinder för elevers 
språkinlärning  

Tidigare skolbakgrund, arbetslivserfarenheter och kultur framstår som samspelande och 

viktiga faktorer att beakta. Detta är beståndsdelar av den identitet man har byggt upp 

under sitt liv oftast kopplat till ett yrke, ett sätt att vara och fylla en viss funktion i det liv 

och samhälle man har levt och verkat i och sin bakgrund har man med sig in i det svenska 

samhället är något som implicit framgår av lärarnas beskrivning. Utifrån detta framstår 

det som att dessa olika delar i bakgrunden ibland framträder som hinder på olika sätt. 

Detta anser lärarna framträder, synliggörs och kan kopplas till de olika specifika hinder 

framträdande i de olika studievägarna som utgår ifrån elevers tidigare skolbakgrund som 

föranleder bland annat till yrke och socioekonomisk status. En lärare bidrar med följande 

kommentarer:  

Tänker vi studieväg tre då är varken hälsa, genus eller motivation som är 

problemet, det kan vara identitet och utbildning, framgångsrika människor 

som har haft ganska bra positioner i sina hemländer, de ska sätta sig i 

skolbänken och att deras kunskap nollställs, den här omställningen kan 

skapa identitets- och livskris. (Simon)  

En annan aspekt som har lyfts fram som hinder har varit genus och den kulturella 

bakgrunden, synen på mannen och kvinnans roll i familjen och samhället vilket ofta 

framstår som problematiskt och missgynnande för kvinnornas del, ofta med en hög 

frånvaro och låg progression över lång tid. Det är många som är fast i tanken att kvinnan 
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ska vara hemma och ta hand om barnen, de har inte tid eller motiv för studier när det är 

mannen som ska jobba och försörja familjen.  

En annan stor grupp är kvinnorna med många barn som tycker att det är 

självklart att de inte kan hinna studera också och där vet man ju alltid vilka 

krav de har från mannen där hemma att de ska ta hand om allting i 

hemmet. Och så har vi de här männen som har förlorat sin identitet för de 

har inte den yrke och position och de kanske kommer att aldrig få det 

här… (Liv)  

Ett annat hinder som påtalas är den sociokulturella faktorn kring skolkulturella 

referensramar. Det är svårare att lära sig svenska när man inte har gått i skolan tidigare 

och lärt sig vad det innebär att gå i skolan. Det blir oftast problematiskt när den 

traditionella synen på skola och lärande blir dominerande om lärarrollen och hur en skola 

ska vara. En lärare pratar om att det är viktigt att vara en tydlig ledare i klassrummet. Hen 

menar att för dem som kommer från kulturer där läraren är en auktoritet så kan det vara 

svårt för dem att se att läraren här leder, lärarna kan uppfattas som vaga för att de lägger 

mycket ansvar på eleverna själva, att det är elevernas ansvar som vuxna. Läraren behöver 

kunna vara en tydlig ledare utan att behöva vara en diktator menar en lärare.  

Brister i undervisningskvalitet, lärarkompetens och organiseringen av SFI  

Organisationen av SFI är något som samtliga lärare ser som ett hinder och det stör 

undervisningen att ha kontinuerliga intag. Ett ständigt inflöde, det vill säga pågående 

intag av nya elever, samt ett utflöde och övergång av elever som är klara med kursen eller 

annat skapar en process som inte är synkroniserad med tydliga starter och avslut. Stora 

grupper och tidsbrist försvårar också för lärarna att individanpassa, det vill säga att sätta 

in sig i varje enskild elevs nivå, vad gäller behov och förutsättningar samt även hinna med 

bra överlämningar vilket är viktig informationsöverföring om elevens utvecklingsområde 

till lärare på nästa nivå som ska ta vid. Lärarna menar att de individuella studieplanerna 

inte fungerar som det är tänkt och därmed inte är funktionella som stöd för ändamålet.  

I stort ser jag organisationen av SFI, att vi har ständiga intag och bristande 

överlämningar av elever mellan lärarna som ett av flera problem. Ett annat 

är att elever och lärare aldrig får uppleva kontinuitet både vad det gäller 

planering men även att det ständigt finns stress med elever som är på olika 

nivåer vilket skapar missämja och oroligheter i klassrummet. (Simon) 

Ytterligare en dimension av den problematiska organistionen beskrivs av en av lärarna 

som har arbetat i flera år. Hon menar att det var lättare att ha relationer till eleverna förut 

när eleverna hade samma lärare i alla kurser, de följdes åt. Läraren menar också att det är 

ett problem att ”det rycks i” eleverna från alla håll, de anvisas till olika insatser av 

Arbetsförmedlingen till exempel och plötsligt kan flera elever behöva byta kurs, aktivitet 

eller nya elever tillkomma utan förvarning. Grupperna är dessutom för stora för att lärarna 

ska kunna ha möjlighet att hinna skapa goda relationer till samtliga elever. Vidare är 

kurserna ibland uppdelade och lärarna har därmed samma elever under kort tid vilket 

försämrar förutsättningarna för relationer såväl mellan elever som elev – lärare.  

Det är svårt att skapa trygghet i gruppen eftersom den förändras hela tiden. 

Eleverna hinner inte lära känna läraren, varandra och skapa relationer 

vilket skapar en otrygghet och det försvårar grupparbeten samt arbetet 

med att skapa en bra gruppdynamik. (Liv) 
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Vidare har de flesta elever krav på heltidssysselsättning (från Arbetsförmedlingen eller 

Försörjningsstöd) och kan behöva byta grupp för att kunna delta i en annan aktivitet, 

såsom samhällsorientering eller någon aktivitet genom Arbetsförmedlingen. 

Kommunikation mellan dessa aktörer finns sällan och lärarna får inte veta i förväg när 

elever behöver byta grupp eller nya elever tillkommer och menar att hela organisationen 

blir rörig och det blir ingen tydlighet för eleverna.  

En lärare tar också upp att det både kan vara svårt för obehöriga lärare att upptäcka om 

någon är felplacerad samt att det ibland är komplicerat och tidskrävande att genomföra 

ett byte, vilket kan resultera i att bytet inte genomförs. En annan brist som lyfts fram är 

att alla SFI-lärare inte har utbildning i vuxenpedagogik. För att kunna se skillnad mellan 

inlärningssvårigheter och om en elev är placerad i fel grupp, krävs enligt några lärare 

dessutom erfarenhet inom andraspråksinlärning. Kollegialt lärande är ett annat område 

som av vissa lärare anser ha utvecklingspotential, det förutsätter att lärarna samarbetar, 

att inte bara ha eleverna i centrum.  

Det är gynnsamt för eleverna att lärarna samarbetar och att våga släppa in 

kollegor och inte känna sig kritiserad utan få möjlighet att lära sig mera 

som lärare. (Liv)  

Samtliga lärare i studien tycker att det är svårt att förklara svensk grammatik för eleverna, 

på samtliga studienivåer och anser att undervisningen skulle gynnas av någon form av 

modersmålsstöd, att eleverna kunde få grammatiken förklarad på sitt hemspråk. Det blir 

ett hinder när eleverna inte förstår när de får grammatiken förklarad på svenska. Alla 

påtalar också elevers kunskapsbrist gällande studieteknik, speciellt eleverna med kort 

skolbakgrund. Några lärare hävdar att eleverna behöver kunna relatera till och påverka 

innehållet för att kunna ta till sig kunskaperna och behålla intresset. Lärarna försöker på 

olika sätt involvera eleverna i planeringen men det kan vara svårt då de med kort 

utbildning inte vet vilka krav de kan ställa på innehållet, de har inget att jämföra med och 

hamnar i en beroendeställning.  

 

Lärarnas strategier för att överbrygga olika kategorier 
av hinder för SFI-elevers språkinlärning 

Strategier för att stödja elever med hinder kopplat till ohälsa och ålder 

Enligt lärarna har skolan flera sätt och strategier för att möta elever med ohälsa. När det 

gäller den fysiska ohälsan är det vanligt bland SFI-eleverna med rygg och nackbesvär. 

Ett sätt att möta dessa fysiska besvär är att skolan kan erbjuda och förse dessa elever med 

anpassade bord och stolar. Vid psykisk ohälsa finns det andra alternativ att tillgå, till 

exempel individanpassat schema och även möjlighet att planera och studera i egen takt 

på tider utifrån den egna förutsättningen i den så kallade ”Flex-gruppen”. Skolan där 

samtliga lärare arbetar har också ett elevhälsoteam bestående av skolkurator samt en 

specialpedagog bland andra. De yngre eleverna kan enligt en lärare ha lättare att ta till sig 

ny kunskap men behöver enligt en lärare ändå lägga mer tid för att utveckla sitt 

skriftspråk, då de annars bara lär sig ett ”socialt” och skenbart flytande talspråk, som dock 

saknar djup och som inte motsvaras av samma kompetens i skrift. Äldre kan enligt samma 

lärare kompensera för den höga åldern i kraft av flit, uthållighet och motivation. Här krävs 

dock gott om tid, mycket vägledning och ömsesidigt tålamod i relationen lärare – elev. 
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Det framkommer ytterligare strategier för att stödja äldre elever och en annan lärare 

förklarar:  

Vad gäller ålder så talar jag om för mina elever hur hjärnan fungerar och 

att den blir sämre med åldern och att man som äldre tyvärr måste jobba 

ännu hårdare för att “parkera” kunskapen (jag säger så för att göra det 

tydligt för eleverna). Det jag erbjuder är många och varierade möjligheter 

till repetition i klassrummet och på vår lärplattform. (Eva) 

Samtliga lärare i studien menar att ohälsa och psykosociala problem är ett betydande 

hinder för många elever och en viktig faktor att ta hänsyn till för att kunna stödja eleverna 

i sin inlärning på ett bra sätt men att det ligger utanför lärarnas ansvars- och 

kunskapsområde. De kan göra anpassningar i klassrummet för dem som mår dåligt och 

ha en tillåtande attityd om någon måste sitta nära dörren/fönster/en vägg på grund av 

ångest eller måste gå upp och göra sjukgymnastiska rörelser. Vad de kan göra som lärare 

är att ha metoder och strategier för att anpassa didaktiken så att det fungerar för eleven, 

samt att fånga upp de elever som mår dåligt eller har problem och till viss del lyssna 

själva, men sedan skicka vidare eleven till elevhälsoteamet samt vägleda eleven till rätt 

instanser utanför skolan för hjälp.  

Vi kan hjälpa till att upptäcka de här besvären och föra en dialog kring 

hens livssituation och hur det påverkar utbildningen och skolan. Det är 

viktigt att ta reda på vilka krav man kan ställa, och anpassa därefter. 

(David).  

En annan fråga berörde hur lärarna kan upptäcka ohälsa hos elever.  

Att de inte kommer till skolan, de är trötta och saknar energi, men det är 

väldigt olika, att de kommer sent och går tidigt och att de är stressade ofta 

av olika skäl. (Simon) 

Strategier för att uppmuntra elevers motivation för språkinlärning  

En lärare betonar att det också är viktigt att komma ihåg att alla elever faktiskt inte har 

hinder, en del är unga utan barn, väldigt drivna och ambitiösa och klarar av mer än 

heltidsstudier. Läraren menar att vi inte heller får tappa dem utan måste ge dem 

förutsättningar att vara ambitiösa. Hen menar att man inte bör bromsa dem som faktiskt 

vill studera mer än heltid, till exempel även läsa kvällskurser, utan låta dem köra på helt 

enkelt så de inte tappar fart och drivkraft!  

Utmana fördomar och uppmuntra: Samtliga lärare i studien försöker på olika sätt 

motivera elever som är omotiverade. De uppmanar elever att våga gå på aktiviteter 

utanför skolan, som att besöka språkcaféer, eller våga delta på föräldramöte i barnens 

skola även om man känner sig osäker på sina språkkunskaper. De försöker på olika sätt 

lyfta vad eleverna är bra på och prata om vad de vill göra i framtiden, försöka skapa 

framtidsutsikter och målbilder. En del elever har en föreställning om att de aldrig kommer 

att kunna få ett arbete och komma in i samhället, dessa fördomar och synsätt påverkar 

ansträngningarna och motivationen för språkinlärningen negativt, så säger en lärare:  

Det jag som pedagog kan göra är att försöka föra en nyanserad diskussion 

och bryta hens fördomar eller negativa tankar om hur framtiden kan se ut. 

(Simon)  
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Meningsfullt innehåll och engagemang: För att det ska kännas meningsfullt att gå till 

lektionerna menar lärarna att det är viktigt att försöka hitta innehåll som angår eleverna, 

något som intresserar dem och som de själva vill förstå. Att knyta an till elevernas tidigare 

yrkeserfarenheter brukar skapa engagemang. Grammatik och teori får inte ta över även 

om det kan vara enklare att planera sådana lektioner menar en lärare. En lärare berättar 

hur hen avsiktligt brukar utforma materialet så att det provocerar fram diskussioner, 

använda humor och försöka få till skratt på lektionerna. För ökad motivation är dessutom 

viktigt att eleverna kan relatera till innehållet och känner att de lär sig sådant de har nytta 

av i sitt vardagliga liv. En lärare menar och uttrycker följande;  

Om man har nytta av sådant man lär sig i skolan, om man känner igen och 

kan tillämpa sina skolkunskaper i liv och vardag så innebär det rimligen 

också att motivationen ökar. (David) 

En erfaren lärare menar att det bästa sättet att motivera är att själv vara engagerad i elevers 

lärande, genom att hela tiden vara aktiv och närvarande i deras lärandeprocess och ge 

vägledning, råd och stöd och uppmuntran, vara engagerad och visa att hen på allvar bryr 

sig om hur det går för var och en av eleverna. Det är också av vikt att kunna visa eleven 

att det faktiskt sker en progression över tid och visa när eleven lyckas med olika etappmål 

på sin väg mot ett slutmål. En annan lärare berättar att hen numera motiverar så lite som 

möjligt med nationella provet. Tidigare kunde hen säga att de skulle träna för det 

nationella provet, men nu undervisar hen för att de ska kunna få ett språk som är så 

användbart som möjligt i deras liv, som det står i kursplanerna, inte för att de ska klara 

ett nationellt prov. Därmed inte sagt att de inte tränar inför nationella provet, för det måste 

man på studieväg ett, men hen försöker att baka in det i undervisningen och i deras 

repetitionsuppgifter. Samtidigt menar läraren att det finns gränser för hur mycket en lärare 

kan påverka motivationen och önskar andra mer praktiska former av undervisning och 

säger följande;  

Om en elev saknar inre motivation så vet jag inte vad jag ska göra. Skolan 

är inte den bästa platsen för alla elever att lära sig svenska. För många 

elever passar det bättre med praktik i kombination med SFI-undervisning. 

(Eva) 

Strategier för undervisningsformer som främjar alla elevers språkinlärning 

Individanpassa: Det är överlag svårt för lärarna att individanpassa undervisningen, fånga 

upp och möta varje enskild elevs behov med så stora grupper och ständiga intag. Men alla 

försöker i den utsträckning de kan att anpassa undervisningen utifrån elevers enskilda 

nivå och behov genom olika svårighetsgrader på uppgifter och extra övningar för de 

elever som är snabba samt repetitioner. Digitala verktyg används också, eleverna kan få 

repetera i egen takt på lärplattformen Learnify med grammatik på PowerPoint, Quizlet, 

lyssna på texter och träna uttal. I en datasal finns möjlighet att sitta och jobba i egen takt 

med särskilda uppgifter med olika träningsprogram samt få stöttning av kunnig personal 

vid behov. Många har också börjat använda Lunis, digitalt pedagogiskt verktyg för SFI. 

Lyhördhet och tolerans, en välvillig och stödjande inställning, är viktigt 

när det gäller att skapa optimala arbetsformer. Så långt det är möjligt ska 

man sträva efter att göra anpassningar som kan underlätta för de elever 

som är i behov av det. (David) 



 

24 

 

Lärarna menar att det är viktigt att undervisningen är genomtänkt och relaterar till 

kursmålen. Att man försöker få alla elever så aktiva som möjligt på den nivå de är. Att 

det är varierat så att de inte somnar samt att man som lärare är beredd och kan förändra 

och anpassa undervisningen mitt i lektionen om något inte fungerar. Flera lärare förklarar 

att de använder sig av språkutvecklande arbetssätt såsom genrepedagogik med fokus på 

att stödja elevers läsning och skrivande som ett sätt att individanpassa fast i grupp. Det 

centrala i genrepedagogik är enligt lärarna att eleverna ska lära sig läsa och skriva olika 

slags texter; beskrivande, berättande, återberättande, förklarande, instruerande och 

argumenterande. Eleverna, särskilt de på studieväg ett får mycket stöttning, vägledning 

och flera tillfällen att lära sig handskas med en viss typ av text innan de själva kommer 

att producera en sådan text. Lärarna beskriver och visar att Genrepedagogiken är 

uppbyggd kring fyra faser som implementeras i det som kallas för cirkelmodellen; 1. 

Bygga upp kunskap om ämnesområdet, 2. Studera texter inom genren för att få förebilder, 

3. Skriva en gemensam text och 4. Skriva en individuell text. Genom denna modell kan 

lärarna individanpassa i grupp, då det inte finns förutsättningar för att kunna 

individanpassa för varje enskild elev på grund av de stora grupperna och kontinuerligt 

intag, ”det är en omöjlighet” uttrycker en lärare. Man har ordentliga genomgångar och 

utgår från ord som eleverna kan och utvecklar sedan till ett tema eller en text. 

Individanpassningen sker således genom att arbeta språkutvecklande i helgrupp. 

Cirkelmodellen är en typ av individanpassning då varje elev kommer att 

brottas på den nivå hen är och försöker kämpa sig uppåt. Cirkelmodellen 

som enhetlig anpassning för undervisningen har många förtjänster. De 

som kan mer och behöver träna på att tala och de som är i behov av få en 

repetition kompletterar varandra på ett naturligt sätt. (Simon)  

Lärarna tar hänsyn till skolbakgrund när de planerar vad eleverna ska få träna på. Det är 

enligt en lärare viktigt att begränsa inflödet för dem med kort skolbakgrund. Att 

kombinera uppgifter genom att först träna muntligt på ord och fraser som eleverna sedan 

får använda i skriftliga uppgifter inom samma tema är ett sätt att begränsa inflödet. En 

annan lärare pratar om att det kan finnas diagnoser såsom sociala fobier, och då ska eleven 

kunna undantas från situationer då hen kan uppleva sig som utsatt. Läraren ska också vara 

öppen för att hitta alternativa examinationsformer som kan ha betydelse för hur en elev 

kan prestera och dokumentera sin kunskap.  

Jämställdhet: För att främja jämställdhet i klassrummen arbetar lärarna med olika 

strategier såsom att prata om regler och turtagning tillsammans, handuppräckning men 

även att ge elever frågor direkt utan handuppräckning. Hur eleverna sitter i klassrummet 

kan också hämma eller främja vilka som kommer till tals. Läraren kan också gå runt och 

pusha på vissa elever lite extra i par- eller gruppövningar, hjälpa till att elever tar plats 

och ge talutrymme på olika sätt. Det är viktigt för lärarna att de står för en norm och 

inställning som i praktiken visar vad jämställdhet innebär och inte bara undervisa 

teoretiskt om jämställdhet, att låta kvinnor och män få lika stort utrymme samt ställa 

samma krav på kvinnor som på män.  
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Strategier för att anpassa undervisningens innehåll till elevers 
förutsättningar   

Relatera till tidigare erfarenheter: En lärare brukar ”använda” eleverna i exempel i 

övningar, deras namn, deras saker på bordet, många konkreta saker som gäller dem. Vad 

de ska göra efter skolan, vad de har gjort och vad de gjorde igår. På så sätt får hen 

grammatiken att handla om dem. En annan lärare brukar försöka skapa uppgifter där 

innehållet i elevens liv är det som man arbetar med språkligt. När de befäster nya ord så 

ställer hen frågor kring eleven. En av lärarna lyfter fram vinster med att väva in elevernas 

erfarenheter och bakgrund för att de enklare ska kunna relatera till övningarna. Om de 

ska skriva en återberättande text så blir det ett hinder att utgå från något svenskt där 

eleverna kommer få problem med själva kulturkontexten. Vidare när språk och 

grammatik ska vävas in vilket blir för svårt och komplicerat. Istället är det fruktbart när 

eleven kan sätta sig in i kontexten och det underlättar då att prata om grammatiken till 

exempel.  

Om jag ska berätta om surströmming eller sommarstuga i Sverige, då har 

jag problem med själva kulturkontexten först och att sedan komma till 

själva språket och grammatiken då blir för svårt, det blir en dragkamp… 

men om man har en kontext de kan relatera till så har vi kommit iväg 

ganska långt då vet de hela historien och kan berätta vad som händer där 

vid havet vid en högtid från deras egen kultur. Då går det lättare att ta in 

ord och grammatik på det… (Simon) 

Innehåll och lärandemål: Undervisningens innehåll måste ligga i linje med lärandemålen, 

och till viss del också inriktas mot de krav som de nationella proven ställer, det är nog 

något som alla elever också har förväntningar på menar en lärare. Men det är också viktigt 

att i mån av tid, lära ut sådant som eleverna är intresserade av och har nytta av i sina liv 

eller kan stöta på och känna igen i sin vardag. En lärare menar att det handlar mest om att 

vara lyhörd och uppmuntra de initiativ som kommer. Som lärare behöver man också styra 

och tänka “Vad behöver eleverna i min grupp mest just nu?” vilken färdighet behöver de 

träna nu, vilket tema och vilken grammatik skulle vara mest gynnsam? Alla menar också 

att det är gynnsamt att veta vad de har för yrken i gruppen, tidigare erfarenheter, eller om 

någon har praktik just nu, och väva in yrkessvenska i lektionerna. 

Vuxenperspektiv:  En lärare berättar att innehållet behöver handla om elevernas verklighet 

och vardag, att vuxenpedagogik handlar om att läraren ser elevernas erfarenheter och 

väver in deras erfarenheter i undervisningen, och inte läsa barnlitteratur utan lättlästa 

texter för vuxna. En lärare berättar hur de pratat om smärta och en elev berättat om besök 

på smärtmottagningen. En annan har behandlat ämnet att vara förälder i Sverige, då 

eleverna vid flera tillfällen tagit upp att de tycker det är svårt. Man har också skrivit 

annonser på Blocket, tränat på att göra en felanmälan till hyreslägenheten osv.  

Elevinflytande: En lärare menar att för att kunna påverka innehållet i undervisningen så 

behöver eleven förstå kursens mål och vad som förväntas, vilket många inte gör. Men 

läraren betonar att elevernas synpunkter på undervisningens form och innehåll ska 

välkomnas och aktivt efterfrågas.  Alla lärare i studien har olika metoder för att eleverna 

ska få chans att komma med önskemål och påverka kommande innehåll. Metoder som att 

i slutet av varje tema fråga eleverna vad de vill arbeta med i nästa tema, de kan få förslag 

och rösta, de kan få sitta i grupp och diskutera, regelbundna utvärderingar, enkäter, 
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omröstningar och exittickets. Det framkommer att läraren ändock behöver styra 

innehållet som bör vara i relation till vad kursen ska innehålla.  

I slutet av varje tema gör eleverna också en reflektion och en utvärdering 

där de får skriva vad de vill göra mer och mindre av i klassrummet. (Eva)  

Strategier för att dra nytta av modersmål och modersmålsstöd för elevers 
språkinlärning  

Grammatik och studieteknik: Lärarna är överens om att modersmålsstöd kan förstärka 

den språkliga medvetenheten. De ser många möjligheter med att använda modersmålet 

som en resurs i klassrummet särskilt när det kommer till grammatik och studieteknik. Det 

är bra att låta eleverna fundera över likheter och skillnader i sitt modersmål och svenskan 

för att få en djupare förståelse. Man kan ha nytta av de grammatiska likheter som finns 

samt, omvänt, undvika en del fallgropar utifrån insikten att språken uppvisar skillnader t 

ex när det gäller bestämdhet, val av prepositioner etc. En lärare menar att jämförelser 

mellan det egna språket och målspråket vid det här laget är en integrerad del av metoden. 

En annan lärare brukar förklara för sina elever att det är bättre att förstå den svenska 

grammatiken på sitt modersmål, förstaspråket än att förstå den på svenska med en 

terminologi som är svår även för svenskar. En lärare brukar använda sina språkkunskaper 

i ett av språken som många elever talar och även ord och fraser hen snappat upp från 

andra språk, och tycker att det hjälper mycket i undervisningen och en annan föreslår att 

skolan kan ta in modersmålslärare som samarbetar med lärarna. 

Jag är inte säker på att de förstår vad ett verb är och hur ska de förstå när 

en lärare står och tjatar om verb nummer två på svenska. Däremot den 

stora gruppen arabisktalande som kan få undervisning i grammatik på sitt 

modersmål, de tar in det mycket lättare och det gör en väsentlig skillnad. 

(Liv) 

En av lärarna påpekar att man dock måste veta vad man vill få ut av upplägget, det räcker 

inte ”att anställa en person som är tvåspråkig”, det krävs skicklighet och kompetens. 

Hen har erfarenhet av när modersmålsstöd har motsatt effekt och inte fungerar, när en 

lärare först pratar på svenska och sedan översätts det till modersmålet. 

Det jag har sett då är att eleven stänger öronen för svenskan “Jag förstår 

ändå inte, och snart kommer samma sak till mig på mitt språk”. (Eva)  

Strategier för att skapa ett klassrumsklimat som främjar elevers 
språkinlärning 

Lärare – elev: En god relation till eleverna förutsätter förtroende, respekt och att man litar 

på varandra. Eleven behöver känna att hen blir sedd och att läraren bekräftar eleven. En 

lärare menar att där är lärarrollen så speciell, det finns ingen utbildning i hur man gör med 

empati och relationer, det finns inga kurser i sådant men att man kan bli mer medveten 

som lärare. Det handlar mycket om vem man är, vilka värderingar man har och varför 

man är lärare. Hen menar att det är en färdighet som utvecklas efter lång yrkestid men att 

det också handlar om hur man är som person, om man är lyhörd och har förmågan att ta 

in om en elev av trettio inte hänger med. Hen berättar att de flesta eleverna brukar bli 

glada när hen uppmärksammar att de inte är med mentalt, när hen frågar om allt är bra. 

Men att det också finns de som inte är så intresserade och tycker att hen är jobbig. En 

annan lärare menar att man som lärare får känna av om någon mår dåligt och då lämna 
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personen lite ifred och inte pressa på utan acceptera att det får ta mer tid. En lärare 

beskriver och poängterar rollen av goda relationer mellan lärare och elev;  

Goda relationer är helt avgörande i en fungerande pedagogik. Man kan nå 

oanade resultat om man på ett aktivt och stimulerande sätt utgår från 

trygga och positiva relationer till sina elever. Och själva engagemanget, 

”utstrålningen”, är det som lägger grunden till en fungerande pedagogisk 

relation till eleven. (David) 

En av lärarna framhåller vikten av att visa eleverna att deras bekymmer också angår 

läraren, och att deras lärande och framgångar är viktiga inte bara för dem utan också för 

läraren som pedagog. Det har också enligt samma lärare stor betydelse att man visar 

engagemang och intresse på ett personligt plan och gläds med eleven över framgångar 

och tar sig tid att hjälpa de elever som kört fast. Humor är också bra att använda vid 

skapandet av goda relationer för att lätta upp stämningen och bryta isen, enligt en annan. 

Det är viktigt att skapa och bibehålla goda relationer till eleverna, men man måste som 

lärare kunna hålla en balans och upprätthålla de gränser som yrkesrollen innebär. En 

lärare påtalar vikten av att inte falla för påtryckningar eller manipulationer.  

”Personlig men hela tiden professionell och inte privat” är en klok princip. 

(David) 

En lärare påtalar att man måste ha tid och bry sig om för att samarbeta med kollegor i de 

fall det behövs, men då blir det en tyngre arbetsbörda om man väljer att se alla eleverna 

och deras behov. Eller så kan man välja att blunda och fokusera på bokstäver som skrivs 

fel. Man måste ta sig tid för att se saker och ta tag i saker innan det är försent för eleven. 

Jag vill vara den som hjälper er och lära er någonting, jag vill göra någon 

skillnad, att det är meningsfullt den där tiden tillsammans i klassrummet. 

(Liv). 

Ett annat sätt att visa att man bryr sig om eleverna är att engagera sig och ge mer 

information om hur de kan komma i kontakt med svenska utanför skolan, såsom att 

besöka språkcaféer och andra aktiviteter, våga använda fadderverksamheter för att träffa 

svenskar, hjälpa dem hitta vägar och möjligheter att använda svenskan. Att också försöka 

vara rättvis och sätta sig ner och hjälpa alla elever en liten stund varje dag och börja i 

olika ändor av klassrummet. En lärare brukar också betona elevernas eget ansvar: 

De elever som studerar mycket hemma och gör sina läxor och extra 

hemuppgifter är de elever som jag investerar mest i. Om du jobbar hårt, 

jobbar jag hårt brukar jag säga. (Eva) 

En lärare talar om att kommunikation är mer än språket, det är viktigt att använda mer än 

den verbala förmågan och spegla dem man undervisar för att skapa en gemenskap, då 

känner sig eleven sedd. Hen menar att det också är avgörande hur vi ser på eleverna, att 

inte nedvärdera och klappa på huvudet genom att se dem som offer eller som ens barn, 

utan om man skiftar fokus och ser till allt de varit med om, att de kommer med ett liv 

bakom sig och har tagit sig hit då möter du en hjälte, när du skiftar ditt perspektiv från 

offer till hjälte då händer det något. Samma lärare framför att man måste hålla en balans 

och inte vara elevernas kompis och psykolog, när man är känslomässig som lärare så får 

man också förtroende och elever kan öppna upp sig och läraren menar att man måste 

lyssna, vara en medmänniska och skapa kulturen att det är accepterat att ta utrymme, 
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utrycka sina behov till exempel om en elev har förlorat någon i hemlandet så får 

undervisningen ändras utefter förutsättningarna den dagen, det är ok.  

Fingertoppkänsla behövs ibland, så man måste göra vissa undantag 

ibland. (Liv) 

Elev – elev: För att främja relationerna mellan eleverna så använder lärarna olika 

strategier såsom grupp- och parövningar för att de ska lära känna varandra bättre, lära-

känna övningar samtidigt som de tränar på att ställa en verbfråga (ja/nej-fråga). En lärare 

beskriver hur hen brukar använda olika typer av lappar som de ska jobba med, som en 

övning när de har jobbat i smågrupper med verb som man ”gör med kroppen” såsom 

vinka, hicka, ropa, med mera, eleverna får leka charader vilket brukar ge många skratt. 

En lärare brukar växla mellan att låta eleverna par- eller grupparbeta med sina kompisar 

och med någon elev som läraren väljer. Hen uppmuntrar bra samarbeten, ibland lyfter hen 

det inför gruppen vad det är som gör det samarbetet så fruktbart.  

 

Trygghet i gruppen: En lärare betonar vikten av att ha ordning och lugn i klassrummet, 

det är viktigt när många är stressade och oroliga, då behövs ordning och tydlig struktur. 

Läraren behöver bidra med lugn och trygghet i klassrummet och se till att det finns 

ordningsregler och att de efterlevs. För att alla ska våga och kunna ta plats i klassrummet 

får lärarna hjälpa till och skapa förutsättningar genom att visa på vikten av hänsyn till 

varandra genom att följa turordningsregler, sociala koder, att kunna lyssna och turtagning 

i dialog. En del elever tar över talutrymmet och är måna om att visa lärare och andra 

elever att de kan, då får lärare hjälpa till med turordning eller ta det separat efteråt med 

eleven. I större grupper kan lärarna behöva ta till metoder för att involvera fler deltagare 

som att använda namnlappar, ”random name picker” eller liknande. En lärare uttalar 

följande;  

Jag tycker oftast att om jag visar respekt för alla mina elever så brukar 

eleverna också visa respekt för varandra. (Eva) 

 

 

DISKUSSION 
Diskussionen baseras på huvudbegrepp från relationell pedagogik och resultaten har 

analyserats utifrån teorin om relationell pedagogik. Resultatet har också jämförts med 

tidigare forskning.  

 

Resultatdiskussion 

Relationer mellan lärare - elev 

Vissa existentiella villkor behöver vara uppfyllda för att genuint lärarende ska kunna ske 

menar Aspelin (2015). Elever har ett grundläggande behov av att bli bemötta med omsorg 

och att eleven kan något baseras enligt Aspelin på upplevelsen att hen är någon, och att 

vara någon är detsamma som att samexistera (ibid). Alla lärare i studien har olika sätt att 
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skapa relationer och visa för eleverna att dem bryr sig, dem bekräftar eleverna genom att 

vara lyhörda och uppmärksamma om någon verkar frånvarande mentalt på lektionstid, 

samt finns tillgängliga för samtal i den mån de kan. Lärarna visar att de bryr sig vilket 

skapar förtroende och skapar förutsättningar för den relationella pedagogikens 

grundtanke om att människor växer, utvecklas och lär sig genom relationer. De bemöter 

eleverna med omsorg och bekräftar dem enskilt i den mån de kan och visar att de bryr sig 

om dem. Detta följer ett av relationell pedagogiks utmärkande drag, ”relationer mellan 

lärare och elev är förtroendefulla och personliga” (Aspelin, 2018).  

Gergen (2009) hävdar att relationer inte är en faktor bland andra utan grunden och 

förutsättningen för elevers utveckling. En lärare håller med om att goda relationer är helt 

avgörande för en fungerande pedagogik och att man kan nå oanade resultat om man på 

ett aktivt och stimulerande sätt utgår från trygga och positiva relationer till sina elever. 

Hen menar att det är lärarens engagemang och ”utstrålning” som lägger grunden till en 

fungerande pedagogisk relation till eleven. En lärare framhåller vikten av att visa eleverna 

att deras bekymmer också angår läraren, och att deras lärande och framgångar är viktiga 

inte bara för dem utan också för läraren som pedagog. Att det är viktigt att vara en 

engagerad och ibland proaktiv part i deras lärandeprocess, som de kan vända sig till för 

att få råd, stöd och hjälp i alla frågor som rör lärandet. Hen menar att eleverna alltid ska 

uppmuntras att be om hjälp och råd. Lärarna använder således relationell pedagogik då 

Aspelin (2015) framhåller att genuina elevprestationer hänger samman med att elever 

bemöts och själva bemöter världen, situationen och kunskapsinnehållet på ett 

omsorgsfullt sätt (ibid). ”Läraren är aktiv, engagerad och omhändertagande i relation till 

eleverna” (Aspelin, 2018).  

Vad gäller skolkulturella referensramar så pratar en lärare om att det är viktigt att vara en 

tydlig ledare i klassrummet. Hen menar att för dem som kommer från kulturer där läraren 

är auktoritet så kan det vara svårt för dem att se att läraren här leder, lärarna kan uppfattas 

som vaga för att de lägger mycket ansvar på eleverna själva. Att vara tydlig och inte för 

snäll och orka och våga ta upp om en elev är placerad på fel studieväg/nivå eller inte når 

målen betonar läraren.  

En lärare talar om att kommunikation är mer än språket och att det är viktigt att använda 

mer än den verbala förmågan och spegla dem man undervisar för att skapa en gemenskap, 

då känner sig eleven sedd. Hen menar att det också är avgörande hur vi ser på eleverna, 

att inte nedvärdera och klappa på huvudet, det är avgörande att skifta fokus och inte se 

eleverna som offer utan som hjältar och som kompetenta individer som tagit sig hit och 

gjort en förändring i sitt och sina familjers liv. Detta kan hänföras till kommunikativ 

kompetens enligt Aspelin (2018) och även Hattie (2009), som menar att 

kommunikationen är en viktig aspekt som spelar en central roll och vars kärna består av 

relationen mellan lärare – elev som är grundläggande för en lyckad och framgångsrik 

utbildning. 

Gruppens trygghet 

Vikten av gruppens trygghet är något Aspelin (2015) betonar då hans forskning påvisat 

att elever presterar bättre om deras relationer med lärare, kamrater och gruppen är goda. 

Lärarna i studien har olika metoder för att skapa ett gott klimat i gruppen och en god 

studiemiljö. Att hålla på ordnings- och trivselregler anses viktigt då det bidrar till ett lugn 

i klassen som alla behöver, speciellt de med psykisk ohälsa och stress. En del lärare skapar 

en relation med eleverna genom att hälsa på dem vid namn och med ett leende när de 
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kommer in i klassrummet. Att nämna tysta elevers namn efter att de svarat på en fråga är 

också ett sätt att förstärka elever och hjälpa eleverna att lära sig andras namn. Humor är 

något som gärna används för att mjuka upp stämningen, en lärare beskriver hur hen gärna 

skojar lite när hen utformar diskussionsunderlag för att utmana eleverna att diskutera och 

få till skratt i klassrummet. Grupparbeten och lekar som charader används också för att 

få eleverna att skratta tillsammans vilket kan stärka gruppkänslan. Att bjuda på sig själv 

som lärare och inte alltid ha så allvarliga ämnen som diskussionsämnen är också viktigt 

anser lärarna. 

Aspelin (2015) menar att eleverna behöver kunna relatera även till varandra för att kunna 

höja kvaliteten på utbildningen. Elever ska enligt Aspelin (ibid) genom omsorgsfullt 

bemötande och pedagogik fostras att själva agera omsorgsfullt inte bara gentemot lärare 

och klasskamrater utan också till kunskapsinnehållet i interaktionen, eleverna behöver ta 

ansvar för miljön inom och utanför klassrummet (ibid). Det är av vikt att skapa ett gott 

klimat och för att främja relationerna mellan eleverna, och därför använder lärarna i 

studien olika strategier såsom grupp- och parövningar för att de ska lära känna varandra 

bättre. En lärare har också märkt att om hen visar respekt för eleverna så brukar eleverna 

också visa respekt för varandra. Det handlar om att sätta en respektfull och god attityd i 

klassrummet.  

När det gäller genus och jämställdhet så menar lärarna att det är viktigt att lärarna står för 

en norm och inställning som i praktiken visar vad jämställdhet innebär och inte bara 

undervisa teoretiskt om jämställdhet, att låta kvinnor och män få lika stort utrymme samt 

ställa samma krav på kvinnor som på män i klassen. 

Alla lärare är dock överens om att det finns utmaningar när det gäller att skapa trygghet i 

gruppen eftersom gruppen förändras hela tiden i och med kontinuerliga intag samt att 

elever byter nivåer och går vidare till olika kurser eller går vidare till andra aktiviteter. 

Eleverna blir otrygga och det försvårar grupparbeten samt arbetet med att skapa en 

fungerande gruppdynamik. Grupperna är för stora för att skapa relationer till samtliga 

elever på individnivå. Det är således svårt för lärarna på denna skola att kunna använda 

relationell pedagogik i någon större och övergripande utsträckning.  

Relatera till innehåll  

Att prestera bygger på att relatera menar Aspelin (2015). Hans grundtanke är att 

utbildning kan ses som en relationell föreställning om prestationer med två parter, en som 

föregår prestationen och en som presterar, eller en som presterar och en som responderar 

(ibid). Men för att eleven ska kunna respondera krävs att eleven kan relatera till innehållet 

i undervisningen. När innehållet berör då förstärks intresset och elever kan relatera. När 

eleven inte kan relatera så försvagas intresset och prestationen kan påverkas negativt 

(ibid). En lärare berättar att undervisningens innehåll måste ligga i linje med 

lärandemålen, och till viss del också inriktas mot de krav som de nationella proven ställer. 

Läraren behöver styra då innehållet behöver vara i relation till vad kursen ska innehålla, 

vissa teman ska finnas med som bas. Men läraren menar att det är viktigt att i mån av tid, 

lära ut sådant som eleverna har nytta av i sina liv eller kan stöta på och känna igen i sin 

vardag. Detta ligger i linje med relationell pedagogik som betonar vikten av att 

”undervisningen är elevfokuserad och målinriktad” (Aspelin, 2018). 

Alla lärare i studien har olika metoder för att eleverna ska få chans att komma med 

önskemål och påverka kommande innehåll. En lärare betonar att elevernas synpunkter på 
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undervisningens form och innehåll ska välkomnas och aktivt efterfrågas. En annan lärare 

beskriver att lyhördhet är grunden här, att höra och lyfta elevernas förslag och gärna ge 

positiv förstärkning när en elev kommer med förslag. ”Undervisningen byggs upp av 

kommunikation och kontinuerlig feedback mellan lärare och elever” enligt Aspelin 

(2018).  

Norlund (2014) menar att det är viktigt att SFI-studenter erbjuds identiteter som de kan 

relatera till inom studiernas sociotextuella domän, det vill säga hur sociala faktorer är 

kopplade till användningen av texter i olika domäner (ibid). En lärare beskriver detta bra 

då hen påtalar att det är bra att väva in väl bekanta kontexter och ta tillvara på elevernas 

identiteter, tidigare sociala, kulturella och skolbakgrunder för att de enklare ska kunna 

relatera till innehållet. Om de till exempel ska skriva en återberättande text så blir det ett 

hinder att utgå från en svensk kontext, som till exempel midsommar, där eleverna kommer 

få problem med själva kulturkontexten, och sen ska språk och grammatik vävas in på det, 

det blir enligt läraren för svårt. Istället är det fruktbart att få in en återberättande historia 

som eleven kan sätta sig in i som att utgå från en högtid i landet eleven kommer ifrån, då 

har de förförståelse och vet hur själva högtiden går till, var man brukar åka osv. Läraren 

menar att då ”väcks eleverna till liv”, de kan relatera och då är det lättare att väva in 

grammatiken.  

Aspelins grundtes inom relationell pedagogik är att om vi vill att eleverna ska prestera 

väl så måste vi också måna om att de kan relatera till stoffet, till innehållet i 

undervisningen, och även till läraren och kamraterna (Aspelin, 2015). Lärarna i studien 

har kursplaner och riktlinjer att utgå ifrån som bas, men låter eleverna påverka innehåll 

så långt det går genom att väva in kulturella kontexter, yrken och erfarenheter, för att 

skapa intresse och relation. ”Undervisningen - och skolan som helhet – har kunskapsmål 

i fokus men kombinerar kunskapssträvan med omsorgssträvan” (Aspelin, 2018).  

Gustavsson (2007) menar att det är paradoxalt att SFI ofta får kritik för att vara alltför 

traditionell och lärarcentrerad, men samtidigt ska ta hänsyn till och utformas ur den 

studerandes erfarenheter och intressen. Det är just den paradoxen som framkommer av 

intervjuerna då SFI-lärare behöver ta hänsyn till både kursplaner och lärandemål och 

samtidigt försöka få eleverna att relatera genom att kunna ta in erfarenheter och kulturella 

kontexter och då göra det i en heterogen grupp med olika ursprung. 

Individanpassning 

Genrepedagogik och stöttning via modeller som cirkelmodellen är något som används 

flitigt för att kunna arbeta språkutvecklande i grupp. Det finns inte möjlighet att 

individanpassa för varje enskild elev på grund av att grupperna är för stora och de 

tilltänkta individuella studieplanerna många gånger är bristfälliga och inte fungerar som 

det är tänkt. Cirkelmodellen framställs som ett bra arbetssätt och är enligt en lärare en 

sorts individanpassning i grupp då varje elev hamnar på sin egen kunskapsnivå där man 

befinner sig i och försöker kämpa sig uppåt därifrån. Stöttning (eng. ”scaffolding”) utgår 

från Vygotskijs begrepp om den närmaste utvecklingszonen och avser det stöd som 

behövs för att någon ska kunna utföra något som hen inte klarar ensam, dvs. för att med 

hjälp av någon annan röra sig över sin aktuella nivå, (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). 

Lärarna menar att det är viktigt att undervisningen är genomtänkt och relaterar till 

kursmålen. När ett nytt ämne introduceras bygger läraren upp en nivå av förförståelse 

kring det tema man ska jobba med och anpassar det efter elevernas kunskapsnivå, tidigare 
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erfarenheter och väl bekanta fenomen för att eleverna ska kunna relatera och hänga med 

i undervisningen. Man försöker få alla elever så aktiva som möjligt på den nivå de är. 

Lärarna tar hänsyn till skolbakgrund när de planerar vad eleverna ska få träna på. Det är 

enligt en lärare viktigt att begränsa inflödet av t.ex. nya ord för dem med kort 

skolbakgrund. Att försöka kombinera uppgifter och träna på ord som ingår i både de 

muntliga och skriftliga uppgifterna, på så sätt kan läraren begränsa inflödet. Detta går i 

linje med Håkanssons (1987) hypotes om att begripligt inflöde är en förutsättning för 

optimal språkutveckling (ibid). De elever som i olika avseenden är svagare eller hamnat 

på efterkälken måste ges extra mycket stöd, anpassningar och uppmuntran så att de orkar 

fortsätta och fullfölja sina studier, enligt samma lärare. Lärarna använder sig således av 

ett relationellt perspektiv när de väljer innehåll och arbetssätt samt utgår ifrån de specifika 

personernas förutsättningar och behov. 

Modersmål 

Lärarna i studien påtalar elevernas kunskapsbrist när det gäller grammatik och 

studieteknik, speciellt elever utan eller kort skolbakgrund. Ett annat hinder som påtalas 

av flera lärare är den sociokulturella faktorn kring skolkulturella referensramar, att 

eleverna har ett behov av att få hjälp på sitt modersmål att förstå vad som förväntas av 

dem. En lärare menar att det är skillnad mellan att ”lära sig utantill kultur” och den 

svenska synen på lärande och bildning där de också förväntas förstå vad de har lärt sig. 

En brist anses också vara att lärarna vet för lite om elevers kulturella bakgrund. En lärare 

anser vidare att skolan kan bli bättre på att nyttja språkkompetensen som finns bland 

lärare och personal.  

Murray (2005) har visat att modersmålet i synnerhet för kortutbildade kursdeltagare kan 

användas på många olika sätt och fungera som ett viktigt stöd för lärande och 

andraspråksutveckling genom att bidra till att reducera stress och oro och öka 

möjligheterna till en djupare förståelse av innehållet i undervisningen (ibid). Flera lärare 

anser i enlighet med Murray att det kan vara produktivt att göra jämförelser mellan 

modersmål och målspråk och uppmärksamma sådant som skiljer respektive är lika 

särskilt när det gäller den grammatiska delen. En lärare brukar ta hjälp av modersmålet 

och placera eleverna i modersmålsgrupper så de kan förklara för varandra på 

modersmålet. Lärarna i denna studie försöker ta tillvara de fördelar som modersmålsstöd 

kan ge. Deltagarnas modersmål har tidigare varit en outnyttjad resurs som i mycket 

begränsad omfattning har tagits tillvara i andraspråksundervisning för vuxna invandrare 

i Sverige enligt Hyltenstam et al. (2012) 

Samtliga lärare i studien tycker det är svårt att förklara svensk grammatik för eleverna, 

på samtliga nivåer. En lärare menar att man aldrig ska utgå från att eleverna kan och har 

förstått grammatiken, inte ens på de högre studievägarna. Hens erfarenhet är att när man 

väl testar om eleverna har förstått grammatiken, så har de oftast inte det. Samtliga lärare 

i studien anser att undervisningen skulle gynnas av någon form av modersmålsstöd, att 

eleverna kunde få grammatiken förklarad på sitt hemspråk. Det blir ett hinder och 

eleverna förstår inte riktigt när de får grammatiken förklarad på svenska.  

En lärare önskar att skolan kunde ha samarbete över kulturgränser. Att det fanns 

samarbete mellan kunniga personer som förstår problemen med andraspråksinlärning och 

med språkstöd som kan språket och kulturen där man får kommunicera i naturliga 
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situationer och möten överkulturgränser och att dessa insatser användes några gånger i 

månaden för att förstärka den ordinarie undervisningen.  

Hälsa och individanpassning  

Samtliga lärare i studien anser att ohälsa, psykiskt som fysiskt och även ohälsa kopplat 

till stigande ålder är ett stort hinder som påverkar språkinlärningen och 

inlärningsförmågan negativt. Resultaten stämmer väl överens med Eriksson-Sjöös (2012) 

forskning om nyanländas hälsa som visar att många SFI-elever har svårigheter med att 

förstå vad läraren säger, hänga med i tempot, kunna koncentrera sig på lektionerna samt 

att många saknar möjlighet att göra hemuppgifter i en lugn miljö. De största hindren för 

studenternas språkinlärning var psykisk ohälsa, familjeproblem, sömnsvårigheter och 

bostadsproblem (ibid).  

Resultatet även i denna studie visar på att ohälsa och ålder gör att många elever har svårt 

att hänga med i tempot och förstå, det krävs gediget arbete av den enskilde eleven för att 

uppnå progression men många lever också i en hemmiljö där det är svårt att få studiero. 

En lärare menar att det krävs gott om tid, mycket vägledning och ömsesidigt tålamod i 

relationen lärare – elev för att kunna stötta dessa elever. Relationell pedagogik handlar 

inte bara om lärarens ansvar utan även elevens ansvarstagande för sina studier och för 

hela sin utveckling, (Aspelin, 2015). En lärare beskriver hur hen gör det tydligt från början 

att äldre elever, oavsett studiebakgrund, faktiskt behöver anstränga sig mer för att 

kunskaperna ska fastna.  

Eleverna behöver själva kommunicera angående ohälsa till läraren för att kunna få hjälp 

med anpassningar, såsom anpassad skolgång och schema, ergonomiska hjälpmedel och 

även vid behov lotsas vidare till elevhälsoteamet. En paradox blir dock att anpassad 

skolgång kan bli en så kallad Flex-grupp, där eleven behöver ta mer eget ansvar för sina 

studier och vara självgående samtidigt som de inte har samma regelbundna kontakt med 

sin lärare vilket enligt en lärare är tvärtemot vad elever med ohälsa behöver, de behöver 

snarare förstärkt stöd. Som Lund et al. (2006) påpekar har praktisk-organisatorisk 

flexibilitet, inte nödvändigtvis något med flexibelt lärande att göra. Författarna varnar för 

just detta, att begreppet individualisering misstolkas och att flexibilitet i praktiken blir ett 

isolerat och enskilt lärande där man bortser från lärande som en social process och 

individens behov av att inkluderas i sociala lärandegrupper (ibid). Flexibelt lärande bör 

istället utformas som kollaborativa läranderum och lärandeprocesser som ger den 

studerande möjligheter att tillsammans med andra utveckla sitt andraspråk, såväl i som 

utanför klassrummet (ibid).  

Det ställs många krav på nyanlända, att lära sig språket fort och komma ut i egen 

försörjning, hitta bostad, kraven är höga och tidspressen stor. Detta kan enligt Corvo & 

Peterson (2005) försämra flyktingarnas förmåga och möjlighet att söka behandling för de 

traumatiserande upplevelser som många bär med sig (ibid). Aspelin (2015) betonar ”det 

fria tvånget att maximera prestation” samt prestationstrycket i vårt prestationssamhälle 

som han anser leder till psykiskt lidande i form av hyperaktivitet och 

utmattningsdepression. Prestationskraven i kombination med ohälsa kan bidra till ökad 

stress som ger negativa effekter på språkinlärningen.  

En lärare pratar om att det kan finnas diagnoser såsom sociala fobier, och då ska eleven 

kunna undantas från situationer då hen kan uppleva sig som utsatt, men det är elevens 

ansvar att informera läraren om detta. Samtliga lärare menar dock att ohälsa ligger utanför 
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deras ansvars- och kunskapsområde som lärare, vad de kan göra för att hjälpa elever med 

hinder är att använda sin didaktiska förmåga för att anpassa undervisningen till elevers 

förutsättningar samt informera om hur man söker vård och skapar kontakt med 

elevhälsoteam på skolan. Lärarna finns också där för samtal med enskilda elever i den 

mån de kan och lyssnar och kan ge råd men sätter gränser genom att vara professionella 

och inte privata. För att skapa relationer med elever kan det krävas att man som lärare 

öppnar sig men det gäller då att man har en gräns för vad som är privat och inte bli för 

mycket kompis (Aspelin, 2018).  

Motivation och identitet 

Relationell pedagogik implicerar en hållning om att relationen inte bara ska vara 

uppmuntrande utan även utmanande. Elevers ansvar för sina handlingar odlas i miljöer 

där de ges gott om utrymme att svara an på tilltal (Aspelin, 2015). Eriksson-Sjöös (2012) 

studier om ohälsa hos nyanlända visar på att många studenter har svårt att känna 

motivation för att lära sig svenska. Norlund (2014) studie visar hur yrkesidentiteten för 

många deltagare är av stor betydelse för deras studier då många ser utbildning som ett 

avslutat kapitel i livet och därmed har svårt att identifiera sig som SFI-studerande. Detta 

leder till ett identitetsmotstånd som påverkar motivationen. Carlsson (2002) synliggör att 

många studenter på SFI upplever att de känner sig som ”nollor”, som främlingar med en 

förlorad identitet och de känner sig dumma för att de inte behärskar svenska språket (ibid). 

En lärare påtalar att just så brukar vara fallet för högutbildade som sällan saknar 

motivation, men att de ofta får en identitetskris genom att tappa sin sociala ställning och 

återigen sätta sig i skolbänken på grundnivå. De lågutbildade menar samma lärare ofta 

saknar motivation till utbildning då de inte har egen försörjning som mål eftersom de har 

varit hemmafruar i hemlandet eller arbetat med hantverk eller liknande och det saknas 

likvärdiga arbetstillfällen i Sverige. För att öka motivationen hos eleverna är det viktigt 

att undervisning inom SFI bör ta tillvara deltagarnas erfarenheter samt bygger 

förförståelse i form av ett resursperspektiv. Lundgren (2005) fann att undervisningen inte 

utgick från deltagarnas, i detta fall kvinnors, erfarenheter och kunskaper. När lärare 

försöker knyta an till tidigare yrkeserfarenhet och liknande är det viktigt att inte bara utgå 

från männens, då det kanske främst är de som yrkesarbetat, utan även ta in kvinnornas 

erfarenheter, även om de inte yrkesarbetat (ibid).  

En lärare beskriver att det hen kan göra som pedagog är att utmana omotiverade elever 

att omvärdera sina tankar eller försöka att ge fakta och frågor som kan få eleven att tänka 

i nya banor och föra en diskussion och bryta elevens fördomar och negativa tankar om 

framtiden i Sverige. Att visa på goda exempel för eleverna, visa på personer som lyckats 

och skapat sig ett bra liv i Sverige. Enligt Gardner (1972) så påverkas motivationen av 

inlärarens attityder gentemot målspråket och målspråksgruppen, där en positiv attityd 

tenderar att generera en hög motivation och därmed potentiellt en framgångsrik inlärning, 

medan negativa attityder resulterar i låg motivation och oftast lägre inlärningsframgång 

(ibid). Därmed är det av vikt om läraren kan påverka en negativ attityd och utmana till 

nya tankar.  

Den som agerar relationskompetent gör positiv skillnad för andra, får 

människor att tänka och känna på annorlunda och mer produktiva sätt. 

Aspelin (2018) 



 

35 

För att det ska kännas meningsfullt att gå till lektionerna menar lärarna i studien att det är 

viktigt att försöka hitta innehåll som angår eleverna, något som intresserar dem och som 

de själva vill förstå. Att knyta an till elevernas tidigare yrkeserfarenheter brukar skapa 

engagemang. Eleven måste enligt Aspelin (2015) kunna relatera till världen för att kunna 

prestera. En lärare menar att det bästa sättet att motivera är att själv vara engagerad i 

elevernas lärande, genom att hela tiden vara aktiv och närvarande i deras lärandeprocess 

och ge vägledning, råd och stöd och realistisk uppmuntran.  

Lärarna tar hänsyn till skolbakgrund när de planerar vad eleverna ska få träna på. Det är 

enligt en lärare viktigt att begränsa inflödet för dem med kort skolbakgrund. Detta går i 

linje med Håkanssons (1987) hypotes om att begripligt inflöde är en förutsättning för 

optimal språkutveckling och visar också på vikten av att anpassa inflödet av nya ord samt 

att läraren anpassar sitt språk ju mer eleverna lär sig. Att försöka kombinera uppgifter och 

träna på ord som då ingår i både de muntliga och skriftliga uppgifterna, på så sätt kan 

läraren begränsa inflödet och motivera genom en undervisning på rätt nivå för äldre eller 

lågutbildade, medan de som lär sig fort kan få extra uppgifter för att inte bli 

understimulerade. För att tydliggöra kursmål, förväntningar och elevens egen progression 

brukar lärarna komma tillbaka till vad som är kursens mål om att tala, läsa, lyssna och 

skriva på en viss nivå, och visa var eleven befinner sig i systemet nu, att se sammanhanget 

och målet. Den individuella studieplanen är tänkt att fungera så men kräver enligt lärarna 

för mycket administration. Men samtliga försöker i den mån de kan att tydliggöra detta 

för eleven för att skapa motivation och visa på elevens progression.  

En lärare är extra tydlig med att utmana sina elever att ta eget ansvar genom att de elever 

som studerar mycket hemma och gör sina läxor och extra hemuppgifter är de elever som 

hen investerar mest i. “Om du jobbar hårt, jobbar jag hårt, om du inte jobbar hårt, jobbar 

inte jag hårt” brukar en lärare säga. Samtliga lärare i studien brukar i enlighet med 

relationell pedagogik utmana och uppmana eleverna att söka svenska utanför skolan 

genom att våga besöka språkcaféer, skolans föräldramöten, titta på svensk tv, våga 

socialisera sig i samhället för att få självförtroende att våga använda svenska.  

En individ som vill göra något eller som inte vill göra något har enligt Ahl (2004) inga 

motivationsproblem utan det är när någon annan sätter agendan som 

motivationsproblemet uppstår, med andra ord uppstår problemet i relationen till dessa 

båda individer. Problemet kan ligga i att personen faktiskt inte vill delta och då etiketteras 

personen med motivationsproblem (ibid). SFI är tvingande för att få ekonomiskt bistånd 

och detta kan ses som spänningsfältet som pedagogisk socialpsykologi studerar, 

relationen mellan individualitet och socialitet i ett särskilt sammanhang, där en part 

förväntas bli utbildad, undervisad och fostrad (elev) och den andra parten (läraren) 

förväntas ansvara för att så sker (Aspelin, 2015). Pedagogisk socialpsykologi studerar 

spänningsfältet, glappet, mellan individualitet och socialitet i en utbildningskontext, i en 

social situation där en part utövar målmedveten påverkan på en annan (ibid). Spänningen 

blir att en del har svårt att se syfte och mål med studierna då en del inte förvärvsarbetat i 

hemlandet och tvingas till studier vilket gör att progressionen kan bli långsam. Carlson 

(2002) menar att det finns ett genomgående synsätt att studenterna har brist på något och 

ska hjälpas tillrätta. Hon skriver också att det finns en spänning mellan valfriheten och 

det underförstådda obligatoriet med krav och förväntan om att klara av SFI. Kravet på att 

klara studierna inom tiden för etableringsprogrammet (två år) kan således ha en negativ 

påverkan på motivation till studier. Precis som Aspelin (2015) menar att ”det fria tvånget 
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att maximera prestation” ger prestationstryck som kan leda till psykiskt lidande (ibid). 

Tvånget om prestation kan således ha negativ inverkan på motivationen.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie hade kunnat utvidgas och fördjupas med fler kvalitativa metoder såsom 

observationer i klassrumsmiljö och fokusgrupper, jag hade också kunnat bredda studiens 

perspektiv med hjälp av enkäter med deltagande av både lärare och elever. Men på grund 

av tidsbegränsning har jag valt att avstå från nämnda metoder och lagt fokus på en enda 

kvalitativ metod, den semistrukturerade intervjun med ett mindre antal lärare där jag 

istället kunnat lägga mer tid på få personer och i gengäld fått mer djuplodande svar. Jag 

är medveten om att denna studie inte är heltäckande, den kunde varit mer omfångsrik men 

utrymme för det fanns inte inom ramen för denna studie. 

 

Sammanfattande slutsats 

I det här avsnittet drar jag slutsatser av resultatet i min studie och relaterar till mina 

egna frågeställningar samt den valda teorin inom området. Studien visar på att inlärning 

och utveckling påverkas av en rad olika samverkande faktorer och att SFI-kontexten med 

en heterogen grupp elever är komplex vilket ställer höga krav på lärarna och deras 

pedagogiska kompetens.   

De centrala hindren för SFI-elevers språkinlärning som studien pekar på består bland 

annat av ohälsa, hög ålder, bristande motivation och identitetskris kopplat till elevernas 

tidigare bakgrund. Vidare finns det utmaningar i form av stora elevgrupper, den 

nuvarande organisationen av SFI med kontinuerliga intag samt brister i samverkan 

aktörer och myndigheterna emellan. Dessa hinder går ej att betrakta som separata enheter 

utan utgör tillsammans den komplexa bilden av olika hinder för målgruppen.  

Studien visar på att lärarna tillämpar flera strategier inom ramen för den pedagogiska 

verksamheten för att stödja elevers språkinlärning där hinder uppstår. Bland annat kan 

individanpassning i grupp och vid behov möjligheten att gå i flex-grupp erbjudas. 

Ytterligare lärarstrategier som kan nämnas är nyttjande av modersmål som stöd, 

bemötande av negativa tankar och föreställningar om samhället respektive framtiden samt 

anpassning av undervisningens innehåll till elevernas behov och tidigare bakgrund. Det 

framkommer också att organiseringen av SFI med kontinuerliga intag av nya elever 

skapar stora utmaningar och medför negativa konsekvenser för den pedagogiska 

verksamheten med bland annat svårigheter att använda relationell pedagogik vilken i sig 

är grundläggande för god inlärning. Organisationen ligger dock utanför lärarnas 

arbetsområde och makt att förändra.  

Vad gäller hög ålder har lärarna strategier för att stödja dessa elever och kompensera för 

kognitiva hinder som kan uppkomma men när det kommer till psykisk ohälsa har lärarna 

begränsningar och svårigheter att bemöta berörda elever på ett adekvat sätt då det ligger 

utanför lärarnas kompetensområde. Det är inte tillräckligt att möta dessa hinder med 

enbart flexibilitet i tid och rum utan det behövs även andra hälsofrämjande åtgärder (jfr 

Eriksson-Sjöö et. al, 2010). Flex-gruppen som skolan erbjuder medför ett större 
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egenansvar, vilket lärarna menar kan bli för svårt för dem med ohälsa, dessa elever skulle 

istället behöver mer stöttning och ett socialt sammanhang att verka i. Resultaten visar att 

verkligheten för nyanlända går i stick i stäv med forskningens rekommendationer 

gällande nyanländas ohälsa som betonar behovet av att öka hälsofrämjande insatser för 

målgruppen för att minska hindren för språkinlärningen. Till följd av de hinder som 

många nyanlända har samt pressen att göra en snabb progression i sin språkinlärning 

uppstår ett ohållbart prestationstryck som skapar ogynnsamma vilkor för god hälsa och 

god språkinlärning. Detta ligger i linje med Aspelins (2015) tankar om 

prestationssamhället och dess prestationstryck.  

Ett annat hinder som framträder i undersökningen är bristande motivation för studier. 

Lågutbildade elever har ingen tydlig målbild och högutbildade kan uppleva en 

identitetskris. Motivationsproblem uppstår när någon annan sätter agendan för vad som 

ska uppnås (jfr Ahl 2004) och SFI blir en tvingande aktivitet då nyanlända är tvungna att 

lära sig svenska för att få ett arbete. Det går dock inte att bortse från arbetsmarknadens 

krav, kan man inte svenska kommer man inte ut i egen försörjning. Studien visar på att 

lärarna utmanar fördomar som bromsar och försöker motivera elever till att uppnå en 

integrativ motivation. En annan viktig punkt är att utgå ifrån elevernas drivkraft vilket 

många gånger är att få ett arbete eller praktik och komma ut i egenförsörjning. Att sätta 

sig i skolbänken blir problematiskt när motivationen för det inte finns eller att eleven inte 

klarar av det på grund av ohälsa, hög ålder eller avsaknad av tidigare skolgång. Utifrån 

detta påtalas i studien en önskan om att utveckla språkinlärning med praktiska inslag för 

att tillvarata många elevers tidigare bakgrund och erfarenheter som stöd för lärandet. 

Många av eleverna klarar helt enkelt inte av att lära sig svenska enbart genom teoretiska 

studier.  

I denna studie framkommer att lärarna använder sig av strategier och metoder som kan 

hänföras till relationell pedagogik. Samtliga lärare har ett engagemang och intresse för att 

försöka skapa en relation till alla sina elever för att kunna planera och individanpassa 

undervisningen utifrån elevernas bakgrund, behov och förutsättningar. Detta är dock 

förknippat med stora utmaningar i verkligheten. Hindren för att detta ska fungera väl är 

främst organisatoriska i form av kontinuerliga intag av nya elever, för stora klasser, att 

elever byter kurser och nivåer samt kan bli anvisade till andra aktiviteter av berörda 

myndigheter som dessutom inte alltid samverkar på ett optimalt sätt. Utifrån detta är 

lärarnas förutsättningar att arbeta i enlighet med relationell pedagogik starkt begränsade. 

I och med detta går en viktig aspekt och funktion förlorad vilken betonas som värdefull i 

Skolverkets rekommendationer där det anges att elevers förutsättningar, intressen och mål 

ska få stå i centrum för deras utbildning för att på så sätt motivera eleverna vilket i 

förlängningen också kan leda till bättre resultat. När elever inte erbjuds rätt avvägda 

former för inlärning eller om lärprocessen går för sakta är detta tecken på att 

undervisningen inte lever upp till intentionerna, (jfr Skolverket 2012). Vidare blir det 

problematiskt att bedriva en individanpassad/individualiserad SFI-utbildning med 

Skolinspektionens definition i åtanke då viktiga funktioner som individuell kartläggning, 

uppföljningar och studieplanering kan bli lidande eller helt utebli vilket undersökningen 

visar på (jfr Skolinspektionen 2010).  

Nyanlända SFI-elever är en utsatt grupp med många hinder att övervinna. Lärarnas 

arbetssituation är också krävande med många utmaningar. De gör sitt bästa inom ramen 
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för den pedagogiska verksamheten men förmår inte ensamma axla det komplexa 

uppdraget utan behöver mer stöd och bättre förutsättningar i detta arbete.  

 

Vidare forskning  

Lundgren et al. (2017) visar att den sammanlagda forskningen om SFI är tämligen 

begränsad och att det därför finns ett stort behov av fortsatt forskning. Då rapporten visar 

att lärarnas perspektiv ofta saknas i den forskning som hittills bedrivits så ses framtida 

studier som berör SFI-lärarnas yrkesroll, kompetens, behov och förhållningssätt som 

möjliga framtida områden för vidare forskning. Det framgår av Lundgren et al. (2017) att 

forskningen om SFI är begränsad i flera avseenden. De som studerats är främst elever 

medan lärare, läromedel, undervisningens upplägg och innehåll inte studerats i samma 

utsträckning. Det saknas även studier av hög och lågutbildades undervisningssituation 

samt om situationen för elever i studieväg 2 vilka utgör en stor och heterogen grupp inom 

SFI. Vidare är studierna främst kvalitativa i mindre format samt begränsade i sin 

omfattning och innehåll. Författarna hävdar att det finns ett behov av att studera innehållet 

i SFI-undervisningen samt hur den kan utformas och bli mer meningsfull och innehållsrik 

för eleverna. Dessutom nämns brist på kunskap inom flera andra viktiga andra områden 

med ett flerdimensionellt perspektiv på de faktorer som har betydelse och påverkar 

elevernas behov (ibid). Författarna uttalar en förhoppning om framtida såväl kvantitativa 

som kvalitativa studier som riktar in sig på SFI-lärares perspektiv (yrkesroll, behov, 

förhållningssätt, kompetens) vilket ännu saknas i den analyserade forskningen. 
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I 

 

Missiv 
 

En förfrågan om deltagande i en studie.  

Denna inbjudan riktar sig till verksamma SFI-lärare.   

Jag är en student som läser till beteendevetare. Jag planerar inför våren 2019 att 

genomföra mitt examensarbete och jag behöver därför komma i kontakt med verksamma 

SFI-lärare. Studien avser att utifrån lärarnas perspektiv kartlägga hinder för SFI-elevers 

språkinlärning samt undersöka vilka strategier SFI-lärararna använder sig av för att stödja 

eleverna att övervinna dessa hinder.   

Frågeställningar  

1. Vad anser SFI-lärare vara de främsta hinder för SFI-elevers språkinlärning? 

2. Vilka strategier använder SFI-lärarna för att förebygga respektive överbrygga hinder 

för SFI-elevers språkinlärning? 

Varje intervju beräknas ta c: a 40–60 minuter. Tid för intervjun kommer vi överens om. 

Platsen kommer vara på ett neutralt ställe. Intervjun kommer att spelas in på diktafon och 

därefter transkriberas. Det för att jag sedan ska kunna reflektera över det som har sagts. 

Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning ska vara rådande för 

studien. Det innebär att deltagandet ska bygga på att du har fått information om studiens 

syfte. Det ska vara frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att behöva ge förklaring till detta. Konfidentialitet ska gälla, det innebär att all information 

anonymiseras så att det inte framgår vem som deltagit eller till exempel skolans namn. 

Intervjuerna ska endast användas för min studie. Den transkriberade materialet förstörs 

när studien blivit godkänd. En återkoppling av resultat till de deltagande är möjligt och 

jag ser det som önskvärt.  

Jag hoppas att detta e-post väckt ditt intresse för min studie och du har möjlighet att delta. 

Din medverkan skulle vara till stor hjälp. Jag avser att genomföra intervjuerna under april 

2019.  

 

Deltagarens samtycke för medverkan  

Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och 

frivillighet och lämnar mitt samtycke till att delta i studien.  

 

………………………………                               …………………………… 

Namn                                                                     Underskrift 

 

………………………………. 

Datum 
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Intervjuguide 
 

Intervjufrågor till SFI-lärarna 

1. Vad har du för utbildning? Hur länge har du jobbat som SFI-lärare och vilken studieväg 

undervisar du i?  

2.Vilka är de främsta hinder för SFI-elevers språkinlärning enligt dig?   

3.Vad kan du som lärare göra för att hjälpa eleven att överbrygga dessa hinder? 

4.Många avbryter sina studier pga. olika hinder, vad anser du att skolan kan göra för att 

förebygga avbrott?  

5.Kan du individanpassa undervisningen och dess innehåll efter elevernas olika behov 

och förutsättningar? Hur i så fall? Får du förutsättningar för att individanpassa? 

6.I forskning betonas att flexibilitet behövs inom SFI-studier, många har hälsobesvär, 

problem med familjen osv. Finns förutsättningar för flexibilitet här, på vilket sätt? 

7.Hur motiverar du dina elever till studier? Kan du utmana dem?  

8.Hur fungerar grupparbeten? 

9.Hur är stämningen i gruppen/klassen? Koppla vidare på fråga 10.  

10.Inkluderande/accepterande/exkluderande/marginalisering? (Vad kan skolan göra åt 

ev. problem?)  

11.Vågar alla tala eller är det vissa som tar ordet, i så fall vilka? (Varför blir det så?) 

(genus, heder, klass, grupper?) 

12.Hur skapar du en inkluderande, tillåtande och tryggt klassrum med respektfulla och 

goda relationer mellan elev – lärare och elev - elever?  

13.Finns det förutsättningar att skapa en relation till varje elev? Hur gör du/vad skulle du 

behöva? 

14.Anser du att eleverna kan relatera till innehållet i undervisningen? På vilket sätt märker 

du det? 

15.Vilka förutsättningar har du som lärare att påverka och anpassa innehållet i 

undervisningen?  

16.Vilka förutsättningar har eleverna att påverka innehållet i undervisningen? Knyter ni 

an till deras tidigare erfarenheter? Hur? (sociokulturellt. yrken mm) 

17.Kan du något språk som talas av elever? Använder du dig av dina språkkunskaper? 

Anser du att det är positivt eller negativt? Utveckla mer… 

18.Tror du att modersmålsundervisning/modersmålsstöd skulle gynna elevers 

språkutveckling? 



 

 

19.Vissa forskare tar upp begreppet ”infantilisering” av SFI-elever, anser du att det är 

något som förekommer här? (se på elever som barn) Behandlas de som jämlika vuxna, 

med respekt? (bekräftelse?) 

20.Är relationen till elverna viktiga? På vilka sätt? 

 

 


