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Sammandrag
Syftet med undersökningen var att få veta om högutbildade inlärare har större och bättre 

förutsättningar för att nå ett snabbt och bra resultat. De 11 deltagarna fick skriftligt och 

muntligt berätta om ett bildmaterial som blev analyserat enligt processbarhetsteorin. I 

inledningen beskrivs skolverkets kursplan och mål för sfi-undervisningen och i Varbergs 

kvalitetsredovisning beskrivs förfarandet. 

En presentation av inlärarna och utbildningen i deras hemländer följs av en översikt och 

resultat av en skriftlig och muntlig analys. I diskussionen som följer har ett axplock av 

forskare i svenska som andraspråk citerats och kommenterats.  Resultatet visar att 

förutsättningarna för att lära svenska, varken är större eller bättre för högutbildade personer. 

Det visar istället att hög utbildning kan vara av betydelse men att individuell motivation är en 

större drivkraft.
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1 Inledning

På Sfi indelas eleverna dels i den kurs de har språkkunskaper för och dels i det spår de har 

kapacitet för. Det finns 4 kurser: A, B, C och D. I A deltar de elever som är analfabeter eller 

möjligen har stora skrivsvårigheter i målspråket. I B-kursen deltar elever med ringa utbildning 

men också elever som har speciella svårigheter med språket eller ibland elever med ett helt 

annat alfabete. I grupp C deltar elever som är högutbildade eller elever som har arbetat sig 

upp från kurs A och kurs B. I grupp D deltar elever som är färdiga med kurs A, B och C. 

Någon gång kan en nykommen elev bli placerad i kurs D men då har eleven ifråga fått 

kunskaper i målspråket på annat vis. Eleverna indelas även efter olika spår: A1 och A2. B1 

och B2. C2 och C3. En elev kan t.ex. börja i kurs B och läsa efter spår B2. En elev kan inte 

börja i grupp C på en C3 ingång och därefter degraderas till en B-grupp utan speciella skäl.

En placering i rätt kurs från början är därför mycket viktig.

I skolverkets kursplan som trädde i kraft den 7 januari 2007 står det om utbildningens syfte:

        SFI ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att lära sig och att utveckla ett funktionellt 

nytt språk. Där ingår även ett gott uttal, eftersom det är intimt förknippat med den kommunikativa 

kompetensen. I uttal ingår också talets rytm och melodi. Att utveckla färdigheter i ett nytt språk ger 

självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka den egna personligheten.

        Undervisningen skall ge förutsättningar för en sådan språklig behärskning att eleven kan tillgodogöra 

sig sina studier och bli delaktig i samhälls- och arbetslivet. Undervisningen skall utveckla kunskap om hur 

man lär sig språk.

        Sfi är först och främst en kvalificerad språkutbildning, där kommunikation i vid bemärkelse är det 

centrala. Utbildningen skall utgå från enskilda elevers förutsättningar och behov. En bedömning av behoven 

görs i samarbete med eleven och bedömningen kan med fördel dokumenteras.

       Det är av stor betydelse att utbildningen är flexibel och anpassad till den enskilde individen.

Vidare står det om utbildningen uppbyggnad:

         Utbildningen utgörs av tre olika studievägar, Sfi 1, Sfi 2, och Sfi 3, som riktar sig till personer med 

olika bakgrund, förutsättningar och mål. Sfi 1 utgörs av kurserna A och B, Sfi 2 av kurser B och C samt Sfi 

3 av kurserna C och D. Varje studieväg består alltså av två kurser som tydliggör progressionen inom 

utbildningen. Eleven får därigenom möjlighet att planera sina studier med hjälp av mål som kan uppnås 

inom rimlig tid.
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        Två av kurserna finns i mer än en studieväg. Beroende på studieväg kan var och en av dessa två kurser, 

kurs B och kurs C, vara antingen nybörjarkurs eller fortsättningskurs. Oavsett om kursen är nybörjarkurs 

eller fortsättningskurs är kursmålen desamma, men kursen får en helt olika utformning beroende på elevens 

kunskaper i svenska vid kursstarten och vald studieväg. Bedömningen av på vilken nivå en elev skall starta 

sina studier utgår från en värdering av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan 

ha betydelse för möjligheterna att nå målen. Trots möjligheten att avsluta sfi-utbildningen efter respektive 

kurs eller studieväg är intentionen att alla elever skall ges möjlighet att studera upp till och med kurs D.

Skolverket skriver om målen:

        Målet för sfi är att eleven skall utveckla

Sin förmåga att läsa och skriva svenska, sin förmåga att tala, samtala, läsa och förstå svenska i 

olika sammanhang, ett gott uttal. Sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, sin förmåga att anpassa 

språket till olika mottagare och situationer, insikter i hur man tillägnar sig språk och inlärnings- och 

kommunikatiosstrategier för sin fortsatta språkutveckling.

I kvalitetsredovisningen för Svenska för invandrare står det i beskrivning av verksamhet:

        Utbildningen erbjuder förutom lärarledd undervisning 15 timmar i veckan också språkpraktik till 

samtliga elever samt arbetsmarknadsorientering. Antagningsförfarandet till utbildningen görs via en intervju 

där studie och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, praktikanskaffare och rektor deltar. Eleven placeras in i rätt 

kurs efter en tid i introduktionskurs (Varbergs SFI, 2007).
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2 Syfte
Syftet med den här undersökningen är att få veta om elever med högre utbildning från sitt 

hemland, har större förmåga och bättre förutsättningar att lära sig ett andraspråk som t.ex. 

svenska.
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3 Processbarhetsteorin

Teorin försöker förklara inlärningsordningen för språkprocessning och språkproduktion. Det 

antagande som ligger till grund är att inlärare bara klarar av att processa sådana 

konstruktioner som de kan processa och därför inte klarar hela grammatiken på en gång. 

Olika grammatiska procedurer byggs på gradvis och automatiseras. 

När infödda producerar yttranden är allt automatiserat enligt Levels modell. Pienemanns 

förslag är att de olika procedurerna utvecklas i en bestämd ordning vid andraspråksinlärning 

genom ett antal utvecklingsnivåer. Processbarhetsteorin kan ses som en stege där inläraren 

klättrar uppåt (Håkansson 2004:154). De olika stegen kan användas som utgångspunkt för att 

testa specifika strukturer. Eftersom teorin är lätt att överskåda har den utvalts i den här 

undersökningen för att testa utvecklingen hos de utvalda deltagarna.

Utvecklingsnivåer för svenska enligt processbarhetsteorin (Håkansson 2004:155) kan ses i 

tabell 1.
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3.1 Tabell 1

Nivå Morfologi Syntax

5. Grammatisk 

information

Mellan satser. Skillnad 

huvudsats/

bisats

Negation före verb i bisats.

4. Grammatisk 

information inom

Satser, mellan fraser

Kongruens 
(predikativ)

Inversion i satser med 

framförställt adverb (verbet 

alltid på andra plats).

3. Grammatisk 

information inom 

fraser, frasmorfologi

Kongruens 

(attributiv)

ADV+ subjekt före verb

2. Ordklass lexikal 

morfologi

Plural, 

bestämdhet, 

presens, 

preteritum, etc.

Kanonisk ordföljd (oftast 

subjekt före verb). 

1. ”ord” Oböjda former Enstaka konstituenter

Figur 1
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4 Metod

De 11 deltagarna i undersökningen har varit i Sverige olika lång tid och har även studerat på 

Sfi olika många timmar. De kommer från olika länder och har varierande ålder och kön. I 

gruppen ingick från början 16 elever men några hade vid undersökningstillfället slutat av 

olika anledningar och några var frånvarande. Eleverna hade efter bedömning av deras 

studieingångar, beroende på deras förmåga och deras tidigare studier, och eventuella 

progression inom Sfi, blivit placerade i C-gruppen. Undersökningen gick till på det sättet att 

de fick en bildberättelse som de skulle berätta om skriftligt och en annan bildberättelse som 

de skulle berätta om. De fick inga andra instruktioner än att de skulle skriva om händelserna. 

Vid ett annat tillfälle fick de sitta enskilt framför en bandspelare och berätta om en annan 

bildberättelse muntligt. I tabellen som följer står först deltagarnas namn och ålder. Därefter 

följer tidigare utbildning och vilka språk de talar. Deras förstaspråk står först och därefter de 

eventuella andraspråk och sist främmandespråk. De timmar som de deltagit i sfi-undervisning 

kommer sedan. Efter det står Pt-nivå, skriftligt och muntligt och sist inplaceringar efter en 

månads introduktion.
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5 Undersökningen

De elever som deltog i undersökningen var (fingerade namn): Ellen, Pia, Adam, Holly, Adele, 

Mia, Mary, Linda, Vanda, Melinda och Albin. Eleverna går i en C-kurs. Av deltagarna i 

undersökningen har två personer, Mia och Vanda C2 ingångar. Det är dessa två personer som 

ligger till grund för undersökningen medan de andra deltagarna är med för att jämföra med.

De här två eleverna är särskilt intressanta eftersom de har blivit inplacerade som C2 elever. 

Mia eftersom hon har en högskoleutbildning från sitt hemland och Vanda eftersom hon har 

läst svenska i tre månader i sitt hemland. Mia har dock inte någon språkutbildning. När 

eleverna lär sig svenska i en snabb takt, talas det här om att de har en snabb progression. Detta 

kan innebära att de blir klara med D-nivån på 3-9 månader. När eleven har högskolestudier 

kan man förvänta en snabb progression.

5.1 Deltagare

Ellen, en 26-årig kvinna från Etiopien, som har vistats i Sverige i ungefär ett år och deltagit i 

Sfi 306 timmar. Ellen är sambo med en svensk man och har inga barn. Hon har en 8-årig 

grundskoleutbildning och 4 år på gymnasiet och har i hemlandet arbetat som servitris. Ellen 

talar amhariska och lite engelska. Hon borde ha haft en snabbare progression efter sina 

förutsättningar och tidigare studier.  

Pia är en kvinna på 36 år från Azerbajdzjan. Hon har man och tre barn som tar mycket av 

hennes tid. Pia har bott i Sverige i ungefär 3 år men har länge levt som gömd flykting vilket 

antagligen har påverkat hennes progression inom Sfi. Hon har 255 studietimmar. Pia har en 

sammanlagt 10-årig utbildning från hemlandet, grundskola och gymnasium. Hon talar ryska 

och lite turkiska.

Adam är en man från Irak som är 63 år gammal. Han har varit i Sverige i 6 år men han långa 

väntan på uppehållstillstånd och hans ålder har medfört en stagnation i hans progression. Han 

har studerat 714 timmar. Adam har gått 6 år i grundskola och 6 år på gymnasiet. Därefter 

utbildade han sig till lärare i hemlandet. Han har också arbetat som lärare i 22 år i Irak. Idag 

arbetar han som hemspråkslärare i arabiska. Han talar arabiska, kurdiska, turkiska och 

engelska.
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Holly är en 22-årig kvinna från Somalien som lever ensam med sin fyraåriga son. Hon har 

mycket lite utbildning från sitt hemland, privatundervisning under 2 år enligt henne själv och 

hon har studerat på Sfi 270 timmar. Hennes progression har varit relativt snabb utifrån hennes 

förutsättningar. Holly talar somaliska.

Adele är 35 år och kommer från Kosovo. Hon har varit i Sverige i ungefär 4 år men varit 

gömd flykting under ganska lång tid. Adele är gift och har 3 barn. Hennes man deltar också i 

undervisningen men mår psykiskt dåligt. Adele har ingen högre utbildning från sitt hemland 

och har deltagit i 264 timmar på Sfi. Hennes progression är relativt god. Adele har gått 8 år i 

grundskolan och fått utbildning till frisör i hemlandet, frisörlärling. Därefter har hon arbetat 

som frisör i flera år i hemlandet. Hon talar albanska.

Mia är en ung kvinna från Iran. Hon är 26 år gammal och har varit i Sverige i ungefär 6 

månader. Mia har deltagit i Sfi-undervisningen i 57 timmar. Hon är högskoleutbildad och har 

inga barn. Hon har 8-årig grundskola, 4 år på gymnasiet och därefter socionomutbildning i 

Iran. Mia talar persiska. Mia borde ha haft en snabb progression efter sina kriterier men det 

har hon inte.

Mary är en 38-årig kvinna från Bulgarien. Hon är mycket ambitiös och har en mycket hög 

studietakt. Mary har varit i Sverige i ungefär 2 år och har deltagit på Sfi i 57 timmar. Hon har 

gått 8 år i grundskola, 3 år på gymnasiet och har en vårdbiträdesutbildning men har ingen 

högskoleutbildning. Hon har arbetat som vårdbiträde och kallskänka. Mary talar bulgariska, 

turkiska och tyska. Mary har en mycket snabb progression och kommer att blir klar med Sfi 

mycket fort.

Linda kommer från Thailand och är 28 år gammal. Hon har 255 studietimmar på Sfi och har 

en relativt bra progression. Linda har en kort skolutbildning från sitt hemland och har ingen 

högskoleutbildning. Hon har gått 5 år i grundskolan och därefter arbetat på restaurang, på en 

byggfirma och på fabrik. Linda talar thailändska och relativt god engelska, oklart var hon fått 

utbildning i engelska.

Vanda är 19-årig kinesiska som kom till Sverige tillsammans med sin mamma. Hon har 

tidigare studerat svenska i 3 månader i Kina och hade därför en bra förförståelse för svenska 

när hon började på Sfi. Vanda har varit i Sverige i 3 månader. Hon har en mycket snabb 
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progression. Hon har deltagit i undervisningen i 21 timmar. Vanda har 9-årig grundskola och 

ett 3-årigt gymnasium i hemlandet. Hon talar kinesiska och bra engelska.

Melinda är en kvinna från Kosovo. Hon är 27 år gammal och väntar sitt andra barn. Melinda 

har tidigare varit gömd flykting och hon har vistats i Sverige i 3 år. Melinda har 254 

studietimmar på Sfi men har varit frånvarande en del p.g.a. en besvärlig graviditet. Hon hade    

en bra progression från början men avbrotten har stagnerat henne något. Hennes 

skolutbildning är 8 år i grundskola och 4 år på gymnasiet, journalistlinjen. Hon talar albanska.

Albin är en ung man från Kosovo. Han är 25 år gammal och nybliven pappa. Han är 25 år 

gammal och han har 350 timmar på Sfi. Albin har en mycket långsam progression. Han har 

gått 8 år i grundskolan och 2 år på gymnasiet, el-linjen. Han talar albanska.
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5.2 Tabell 2

Namn     Ålder          Utbildning             Språk         Tim Sfi  Pt-nivå  
Pt-nivå  Inplac.
Ellen 26 år 8 år grund 4 år 

gym
Amhariska, 
engelska

306 3 3 B2

Pia 36 år 10 år 
gemensamt

Ryska, turkiska 255 3 3 B2

Adam 63 år 6 år grund, 6 
år gym, 
lärarutbildning

Arabiska, 
kurdiska, 
turkiska, 
engelska

714 3 4 B2

Holly 22 år 2 år privat Somaliska 270 2+ 2+ B1

Adele 35 år 8 år grund Albanska 264 3 3 B2

Mia 26 år 8 år grund, 3 
år gym. 3 år 
universitet

Persiska 57 2+ 3 C2

Mary 38 år 8 år grund. 4 
år gym. 1 år 
vårdbiträde

Bulgariska, 
turkiska, tyska

57 4 5 B2

Linda 28 år 5 år grund Thailändska, 

engelska

255 3 4 B2

Vanda 19 år 9 år grund. 2 
år gym.

Kinesiska, 

engelska

21 4 3+ C2

Melinda 27 år 8 år grund. 4 
år gym.

Albanska 254 3 4 B2

Albin 25 år 8 år grund. 2 
år gym.

Albanska 350 2+ 2 B2

Figur 2
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6 Resultat

   Först blev den skriftliga produktionen analyserad och därefter den muntliga. Den skriftliga 

analysen har inte samma resultat som den muntliga vilket visar att eleverna kan befinna sig på 

olika stadier skriftligt och muntligt.

6.1 Skriftlig analys   

Ellen befinner sig på nivå 3. Hon använder både rak och omvänd ordföljd. Negationen finns 

inte att bedöma. Texten som hon har skrivit är lite för lite varierad för att eleven ska nå upp 

till nivå 4. Eleven behärskar kongruens bra.

Pia är svårbestämd och texten är lite rörig. Hon följer kronologisk ordning och berättar en 

historia men med en överanvänd preposition ”i” och utelämnade ord som ”på”, ”en”, ”är”, 

”att” gör texten svårläst. Hon är enligt den här texten på nivå 3 därför att hon inte fullt ut 

behärskar att ge information mellan satser och mellan fraser. Hon kan inte använda predikativ 

kongruens. Det finns inga negationer i texten.

Adele har skrivit en ganska lättläst text där hon börjar skriva om bildberättelsen för att sedan 

övergå till att jämföra med sig själv. Hon behärskar ännu inte omvänd ordföljd och kan inte 

använda predikativ kongruens och därför bedöms hon vara på nivå 3.

Adam har gått systematiskt tillväga och beskriver kortfattat var bild för sig Den här eleven 

har mycket svårt för att skriva på svenska. Han är arabisktalande. Även om texten är felstava 

är innehållet klart och tydligt, därför bedöms han vara på nivå 3 efter den här berättelsen. Han 

har annars en ordkunskap som är något högre, eventuellt på nivå 4.

   Mary klarar nivå 4 utan problem och är på väg mot nivå 5. Hon använder några 

prepositioner fel och skriver glädje istället för glad Hon har inte deltagit så länge på kursen. 

Hon startade ungefär samtidigt med Mia och Vanda men har en mycket hög studietakt.
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Linda börjar behärska omvänd ordföljd men texten är lite rörig även om den är kronologisk. 

Hon använder vissa meningar lite för många ord. Även prepositionerna behöver finslipas och 

eleven är inte helt säker på tempus. Det sistnämnda kan bero på hennes asiatiska ursprung där 

r och l inte särskiljs och att hon därför glömmer dem i presens. Eleven bedöms vara på nivå 3, 

på väg mot nivå 4.

Melinda har skrivit mycket kort men fått med det viktigaste. Hon har använt infinitiv istället 

för presens på många ställen. Eleven behöver mer träning i att skriva och mer grammatik. 

Hon bedöms vara på nivå 3. Melinda kommer liksom Albin från Kosovo och de talar enbart 

albanska. Melinda har färre timmar på sfi än Albin men kan betydligt mer svenska än honom. 

Det kan till viss del bero på att hon har vistats längre tid i Sverige än honom men här kan 

motivationen ha betydelse.

Holly befinner sig på en 2+ nivå fortfarande. Hon lär sig mer och mer men det går långsamt. 

Hennes somaliska ursprung och knappa skolgång gör att hon har svårt för att skriva. Texten är 

något svårläst. Eleven behärskar inte substantivböjningar i plural men klarar däremot verb i 

presens bra.

Albin befinner sig på en mycket knapp nivå 2+. Han har studerat många timmar på Sfi men 

har mycket svårt att komma längre. Han beskriver huvudpersonen i berättelsen bra men det 

blir ingen riktig berättelse. Han har utelämnat har i flera meningar ex. ”Hon en mösa, hon 

svart byxor.” Han behärskar inte heller kongruens. Albin  är ungefär lika gammal som 

Melinda och de har båda blivit inplacerade som B2. Albin har fler studietimmar på sfi än 

Melinda men har ändå sämre studieresultat än henne.

Vanda är en klar nivå 4 elev. Hon behärskar nästan nivå 5 också. Hon är den enda som lagt in 

i berättelsen ”ensamhet”. Hon kunde lite svenska när hon kom till Sverige men har gjort 

mycket stora framsteg. Hon behärskar inversion i satser med framförställda verb och är på 

väg att göra skillnad mellan huvudsats och bisats.

Mia är på väg mot nivå 3 men har ännu inte riktigt nått dit. Hon saknar ordförråd och klarar 

inte riktigt att skriva en riktig mening. Texten går att förstå därför att hon använder sig av 

kronologisk ordning. Hon använder sig av kanonisk ordföljd. Hon gör en omskrivning för att 

förmedla att kvinnan på bilden vill lära känna sina grannar. Mia har studerat lika många 

timmar på sfi som Mary men har inte uppnått lika gott studieresultat som henne. Det kan bero       
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på att Mary har vistats längre tid i Sverige men också att Mary har en större motivation att 

lära sig språket än Mia. Däremot har Mia högre utbildning i hemlandet vilket borde betyda 

större studievana. Mia talar enbart persiska medan Mary talar tre språk. Det kan också ha 

betydelse för språkinlärningen. De språk som Mary talar är europeiska med liknande alfabete 

som svenskan medan det persiska alfabetet skiljer sig.

6.2 Muntlig analys

Ellen använder korta fraser och förstår inte riktigt humorinslaget. Hon glömmer verbet i 

infinitiv när hon säger ”han vill hjälp”. Hon når inte upp till nivå 4 men klarar nivå 3 bra.

Mary berättar utförligt. Hon förstår humorn i bilderna och använder inte bara vanliga 

adjektiv. Hon får fram information mellan satserna bra. Hon bedöms vara på nivå 5.

Adele förstår humorn. Hon är mycket kortfattad och kan inte värderas mer än till nivå 3 då 

hon berättade i för korta meningar.

Melinda berättar ganska sammanhängande. Hon har nog inte riktigt förstått vad 

bildberättelsen vill säga men språket är ganska nyanserat och det finns information mellan 

satserna. Därför bedöms hon vara på nivå 4.

Mia saknar mellanord. Hon förstår humorn och kärleken som uppstår i bildberättelsen. 

Ordvalet gör att man förstår berättelsen. Hon bedöms vara på nivå 3.

Albin har svårt att berätta, han saknar ord. Han är förmodligen tystlåten i vanliga fall också. 

Han förstår någorlunda humorn men når inte riktigt grammatiskt upp till nivå 3 men nivå 2+ 

klarar han bra.

Linda Berättar om bilderna på ett bra sätt. Hon förstår humorn och kärleksbudskapet. Hon 

klarar information mellan satser och fraser men är grammatiskt på nivå 4-.

Holly saknar småord och får inte riktigt ihop berättelsen. Det blir lite hackigt. Hon förstår inte 

riktigt budskapet i bilderna och hon har lite problem med den grammatiska informationen 

mellan fraser men är ändå förbi den 2:a nivån. Bedöms vara mellan 2 och 3.
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Adam berättar något hackigt men får fram budskapet bra. Han har lite problem med tempus 

och saknar en del ord men han är ändå ganska tydlig. Han bedöms vara på nivå 4.

Vanda har många ord men får inte riktigt fram dem. Hon förstår budskapet i bildberättelsen 

bra. Hon behöver mer språklig övning. Hon klarar grammatisk information mellan satser och 

är i stort sett på nivå 
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7 Diskussion

Deltagarna i undersökningen kommer från olika länder där också utbildningen är olika lång 

och har en annan indelning än i Sverige. I Thailand är t.ex. grundskolan 6 år och i Bulgarien 

är den 8 år.

7.1 Tidigare utbildning

Thailand: 6 år i grundskola och 6 år på gymnasium. Barnen börjar i skolan när de är 7 år. 

Kosovo: Från och med 1999 är grundutbildningen 9 år och 3 år på gymnasiet. Tidigare var det 

8 år i grundskolan. Irak: 6 år i grundskolan och 6 år på gymnasiet. Somalien: 3 år i 

förskoleklass, 6 år i grundskola och 3-års gymnasieutbildning. Iran: Obligatorisk förskola 

från 2-års ålder, 8 –årig grundskola och 4-årigt gymnasium. Azerbajdzjan: 11 år i grundskola 

och gymnasium. Efter en 9-årig skolgång kan man välja en annan utbildning t.ex. 

sjuksköterskeutbildning (yrkesinriktat). Etiopien: 8 år i grundskola och 4 år på gymnasiet. 

Bulgarien: 8- årig grundskola och 4-årigt gymnasium.

Lärande är individuellt och inlärare borde då inte bli indelade efter sina tidigare kunskaper 

och studier. En person har studerat på högskola behöver inte vara duktig på att lära språk eller 

ha fallenhet för just målspråket ifråga. Alfabetet, ljuden eller intonationen kan vara mycket 

olikt från personens erfarenheter. Därför är det viktigt att se till individens förutsättningar och 

inte till dennes tidigare studier.  I en studie som gjordes av Säljö 1982, intervjuades ett brett 

urval av individer efter att de hade läst en text om olika inlärningsformer. Det fanns en del 

kvalitativa skillnader i deltagarnas förståelse av texten. De fastslog att båda inriktningen och 

utfallet av textläsningen är delar av det totala erfarandet av läsningen. Följdfrågan blev 

därmed: ”Vad är det som ligger bakom skilda erfaranden”.    

      Vi kan förmoda att människor som läser en text erfar situationen genom deras olika bakgrund. De har 

alla suttit där förut och läst en text i vetskap om att de sedan skall svara på frågor om den, och de uppfattar 

därför situationen på ett eller annat sätt. De har olika uppfattningar om vad lärande är, och eftersom de ser 

situationen som en inlärningssituation, får den följaktligen olika innebörder för dem. I sökandet efter 

skillnader i erfarande av lärande skulle vi möjligen kunna spåra den individuella bakgrunden, följa de 

studerande i en mängd uppgifter, kanske under många studieår, och försöka identifiera kritiska aspekter av 

deras sammantagna bakgrund när det gäller lärande (Marton &  Booth, 2000).
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7.2 Lärotid

Eftersom inlärare är så olika individer och därför behöver så olika lång tid att ta till sig ett 

språk är det mycket viktigt att inlärarna får en rätt inplacering från början och att kraven inte 

är för höga så att personen orkar ta till sig målspråket och får den tid som denne behöver. SFI, 

inte bara språkundervisning, skriver Lindberg i en artikel. Ett vanligt sätt att betrakta Sfi-

undervisningen är som en undervisning, vilken som helst där det handlar om att lära 

invandrare svenska så fort som möjligt. Undervisningen bör då bedrivas intensivt, som en 

heldagssysselsättning. Hon fortsätter:

        Vad man här bortser ifrån är att språkinlärning är en långsiktig process som bara till viss grad kan 

påskyndas genom en intensifiering av undervisningen. Denna inlärning kan alltså inte jämföras med 

pluggande som kan pågå intensivt inför exempelvis en skrivning eller tentamen där det handlar om att

memorera och redovisa en viss mängd faktakunskaper. Andraspråksinlärning innebär en successiv 

uppbyggnad av ett helt nytt system för språklig och social samvaro i såväl privatliv som arbetsliv, ett led i 

förberedelsen för ett nytt sätt att leva. Denna process har lite att göra med att stapla ord och lämpliga fraser 

på hög genom traditionellt pluggande (Hyltenstam, 1996:224).

 Lindberg skriver fortsättningsvis om ”Faktorer som påverkar undervisningens effekt”. När 

man diskuterar bristande språkkunskaper hos många invandrare och flyktingar handlar det 

nästan bara om sfi-undervisningen och hur effektiv den eller ofta hur ineffektiv den är. Idag 

har vi ändå den kunskapen att det finns en mängd faktorer som ligger utanför undervisningen 

och då även utanför lärarens kontroll som har oerhört stor betydelse för undervisningens 

utfall. Språkinlärning kan inte bara komma av sig själv, som en ”mekanisk process” som bara 

utlöses av sig själv. Istället har individen livssituation, känsloliv och tidigare erfarenheter och 

kunskaper en oerhört stor betydelse. Sfi-undervisningen är bara en liten del av ett stort pussel 

i andraspråksinlärningen (Hyltenstam, 1996:227).
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7.3 Rätt nivå

Matematik och språk är kanske två vitt skilda ämnen men kan kanske ändå vara ganska lika 

när det gäller sättet att lära in dem. När eleverna blir inplacerade i grupper efter tidigare 

studier, utgår man från att de har tidigare studievana och därför kan gå fortare framåt. Därför 

blir antagandet att eleven kan tillgodogöra sig studier på den nivå de blir placerade på. I en 

grupp på upp till arton elever kan alltför stora individuella olikheter utgöra ett hinder för att 

undervisningen ska bli så effektiv som läraren avser. Att undervisningen ska vara individuell 

är en självklarhet men när det blir alltför stora olikheter kan det vara svårt att hjälpa alla 

elever till ett fullgott lärande. När det finns många elever på olika nivåer i en grupp måste 

även de elever som har kommit längre, få hjälp med att komma vidare så det inte blir en 

stagnation i gruppen. Detta kan vara så svårt när en del elever inte klarar av nivån. Det är av 

vikt att undervisningen sker på en nivå som elever kan förstå och inte ligger för högt. I 

Rönnberg och Sjögrens artikel om ”Matematik som sociokulturell konstruktion” finns en 

jämförelse mellan USA och Japan:

USA

Skolmatematik betraktas som en uppsättning procedurer som eleverna ska lära sig. Man lär 

sig procedurer genom gradvis stegring av svårigheter, steg för steg, bit för bit. Frustration och 

misstag betraktas som tecken på att eleverna har misslyckats.

Läraren presenterar problem för att demonstrera hur de ska lösas.

Individuella olikheter hos eleverna utgör ett hinder för en effektiv undervisning.

Japan

Ämnet betraktas som relationer mellan olika begrepp, fakta och procedurer. Man lär sig 

genom att brottas med problem och delta i diskussioner om olika lösningsstrategier. 

Frustration och misstag betraktas som nödvändiga steg i lärandet.

Läraren presenterar problem för att sätta igång elevernas arbete med att utveckla 

lösningsstrategier.
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Individuella olikheter hos eleverna betraktas som en resurs, både för eleverna och läraren 

(Rönnberg & Sjögren, Symposium, 2000).

Rönnberg och Sjögren skriver under rubriken ”Undervisning, inte lärare, är den kritiska 

punkten”:

        I en globaliserad värld som betecknas av mångfald och fluiditet (Appadurai 1996) och om man 

accepterar principen att lärande endast kan utvecklas vidare utifrån en kärna av redan assimilerade 

erfarenheter och kunskaper (Marton & Booth 2000), blir det alltmer uppenbart att man måste utgå från 

barnens värld och inte från skolans värld. Barnen har för många olika referensramar för att undervisningen 

ska kunna bygga på en enda referensram, den nationella, lärarens.

       Den didaktiska utmaningen konkretiseras i två uppmaningar: först måste undervisningen knyta an till 

det eleverna redan kan och den anknytningen måste vara tydligt för eleven (Hierbert & Carpenter 1992) 

(Symposium, 2000).

Många forskare har skrivit om den kritiska perioden för andraspråksinlärning. Små barn kan 

lära sig ett andraspråk som är lika bra som deras förstaspråk. Detta är naturligtvis beroende på 

i vilken miljö barnet vistas i och barnets egna förutsättningar. Äldre barn kan också lyckas 

med denna bedrift med rätt förutsättningar. Även äldre personer har lyckats med att lära sig 

ett andraspråk näst intill perfekt. Det borde ha betydelse hur gammal inläraren är vid 

inlärningsstarten men ibland kan vuxnas erfarenheter väga över och ge dem bättre 

förutsättningar. Abrahamsson och Hyltenstam skriver i sin avslutning på deras artikel om 

”Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning”:

Enligt Abrahamsson och Hyltenstam (2004:251) är biologiska faktorer mycket avgörande och 

därför anser de att det inte är så konstigt att vuxna inlärare inte kan uppnå ”infödda 

slutnivåer” fullständigt. Däremot tycker de det är förvånansvärt att vissa inlärare faktiskt kan 

uppnå de nivåer som de faktiskt gör. De anser att det är mycket glädjande att det finns sätt att 

kompensera för de begränsningar inlärarna har biologiskt t.ex. hög motivation eller effektiv 

undervisning.
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7.4 Tid i Sverige

   Deltagarna i undersökningen har vistats i Sverige olika lång tid. Adele har varit i Sverige i 

omkring 4 år men har inte nått längre än till nivå 3 enligt processbarhetsteorin. Hon har ändå 

studerat 264 timmar på Sfi. Vanda har inte varit länge i Sverige. Under de 3 månader hon har 

varit i Sverige har hon studerat 21 timmar på Sfi och befinner sig på nivå 4. Mary som har 

varit i Sverige i ungefär 2 år och deltagit i Sfi-undervisningen i 57 timmar är på nivå 4 resp. 5 

enligt processbarhetsteorin. Tiden som individen har vistats i Sverige kan ha betydelse men 

det är inte alltid det medför ett mer positivt resultat. Det som en person behöver lång tid för 

att lära kanske en annan behöver mycket mindre tid för. Att lära sig ett andraspråk är inte bara 

att lära sig ord och sätta ihop dem till en mening. Samma ord som man har lärt sig i ett 

sammanhang kan betyda en helt annan sak i ett annat sammanhang. För att lära sig alla dessa 

olika betydelser tar det tid och det är inte alltid individen kan klara av att processa grammatisk 

information som förväntas av denna, även om inläraren har högre studier och studievana 

bakom sig. I Vibergs artikel ”Lokal utveckling i ett andraspråk” (2004:198) skriver han om ett 

annat grundläggande problem som inläraren ställs inför, den att i de isolerade ordformerna 

kunna tolka funktion och betydelse. För att kunna förstå och tillägna sig betydelsen av dessa 

ordformer är en process som pågår kontinuerligt. Man kan få en ganska klar bild av detta 

genom att ta intuitionen till hjälp vad gäller läsning på ett andraspråk. När man läser en roman 

kan oftast uppfatta att ordet måste vara ett slag möbel, något slags fordon eller ett vapen utan 

att vara absolut säker på den exakta betydelsen men det är först när man möter ordet i andra 

sammanhang som man kan tolka och förstå den exakta betydelsen. Det kan vara en långt 

utdragen process att lära sig denna exakta betydelse fullständigt

Hyltenstam och Lindberg skriver i förordet i Svenska som andraspråk:

     I debatten kring invandrarnas språkkunskaper berörs sällan det bemötande inlärarna får av 

majoritetsbefolkningen och de attityder gentemot invandrare och deras kultur, religion och bakgrund som 

råder i samhället i stort. I stället talar man ofta om att invandrare och flyktingar inte inser nödvändigheten i 

att lära sig majoritetsspråket. Utebliven framgång i språkstudierna förklaras således många gånger i dessa 

sammanhang utifrån bristande vilja och ansträngning hos individen som genom t.ex. språktest för 

medborgarskap ska tvingas inse vikten av att lägga manken till och lära sig språket (Hyltenstam & Lindberg

2004).
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En fråga kan vara just denna: Är det elevernas ovilja att lära sig språket som gör att det finns 

så stor skillnad i deras studieframgångar? Eller är eleverna helt enkelt olika med olika 

förutsättningar och detta oberoende av vilka studieresultat som de tidigare uppvisat? Att 

elever har olika inlärningsstilar är klart. Eftersom elever är individer och därför är olika. 

Genom att se till hur inläraren är individuellt nu och inte genom dennes bakgrund och tidigare 

utbildning behöver inte inplaceringen bli ett problem utan en tillgång både för inlärare och för

lärare. Axelsson skriver i artikeln Skolframgång och minoritetsstatus, skolan en kraft att räkna 

med: 

   Fokusera skolan som organisation och undersök hur skolor bäst bör organiseras för att möta de behov 

elever med olika bakgrund har och utveckla en lyhördhet för individernas potentiellt olika inlärningsstilar 

och behov (Axelsson, 1999:17).

I ”Barnet, språket och miljön” står det:

     Det finns de som hävdar att människans förmåga att lära sig språk avtar med åldern. Vad gäller uttalet så 

ligger det troligtvis till så, men när det gäller att i övrigt tillägna sig ett andra språk finns det belägg för att 

vuxna lär sig snabbare men inte lika grundligt som barn. Vuxna kan i vissa fall skilja mellan nästan identiska 

ljud och också imitera ljud bättre än barn. Detta har lett till tankar om att den vuxne kanske medvetet eller 

omedvetet behåller sin annorlunda accent för att skydda sin identitet. Det är inte bara språkliga faktorer som 

påverkar inlärningen av ett andra språk, djupare liggande faktorer och sociala omständigheter har 

synnerligen stor betydelse. Forskningen visar att motivationen är avgörande då människan ska lära sig ett 

andraspråk (Harding &Riley, 1993; Löfgren, 1981; Svensson, 1998).

Motivation är med andra ord avgörande när människor ska lära sig ett andraspråk. Men för att 

motivationen inte ska försvinna är det viktigt att den hålls vid liv. Elever blir inplacerade i 

grupper, som kan vara något för svåra för dem, enligt deras tidigare studier i hemlandet. Finns 

det då inte risk för att eleverna tappar motivationen? En annan viktig sak för eleverna att 

känna till är hur kurser är upplagda. Detta är inte alltid så lätt att tillgodose. När eleverna 

börjar på Sfi kan de oftast ingen svenska alls eller i många fall mycket lite. Detta innebär att 

de är helt beroende av lärarnas förmåga att ge dem rätt inplacering för att de ska få en god 

start. Lärarna i sin tur har skolverkets regler att följa och de regler som gäller för respektive 

skola. Nordenstam och Wallin skriver:
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   För inflytande över den egna inlärningen krävs kunskap och engagemang. Eleverna måste känna till hur 

skolan är organiserad och vilka personer som fattar olika beslut som rör deras studier. De måste också känna 

till något om innehållet i olika kurser och de krav som gäller för att kunna tillgodogöra sig dessa. Mycken 

information är outsagd, annan utväxlas man och man emellan. Elever som kan koden har givetvis större 

möjligheter att påverka sin situation i en gynnsam riktning (Nordenstam, Wallin 2002:195).

Av hänsyn till elever och deras vidare funktion i samhället är det viktigt att se vad elever vill 

använda sitt andraspråk till. Är det tillsvidare studier? Är det för att arbeta med ett visst yrke? 

Är det ett yrke som kräver hög eller låg språknivå? Eller vill inläraren endast kunna klara sig 

hjälpligt i samhället? Saville- Troike menar i sin bok”Introducing Second Language 

Acquisition” att:

     Macrosocial Factors may also influence linguistic variation. These include features of the larger political 

setting within which language learning and use takes place, including the social position and role of users 

(e.g. whether immigrant, international student, visiting dignitary), societal attitudes toward specific 

languages and multilingualism in general, and institutional organization (e.g. patterns of education, 

employment, and political participation), for example, standard and prestige L2 forms are more likely to be 

used by international students or diplomats while they are functioning within those social roles than by the 

same individuals while they are shopping in a market or visiting tourist sites (Saville-Troike 2006: 103).

7.5 Tidigare språkutbildning

Man kan förvänta sig att en högre utbildning och kunskap om grammatik är till fördel för 

många inlärare av ett andraspråk (Kotsinas 2005:225). Det är kanske mer regel än undantag 

att det fungerar på det viset. Desto högre utbildning, desto högre och fortare studieresultat kan 

bli resultatet av studier på SFI, men inlärarna av svenska som andraspråk på SFI är inte alla 

högskoleutbildade. Då kan resultatet ibland bli det omvända. Även studerande på SFI som har 

dålig skolbakgrund kan få snabba och goda resultat. I Kotsinas bok “Invandrarsvenska” 

skriver hon om utbildning att det verkar sannolikt att det för en person med god 

grundutbildning är lättare att lära ett nytt språk än för en person som har en kort 

grundutbildning även om personen inte har studerat ett andraspråk förut. Detta gäller särskilt 

om det sker i skolmiljö eller i styrd inlärning. Det kan antas att personen har större kännedom 

om grammatik och om sitt modersmåls struktur. Då kan han medvetet reflektera över likheter 

och olikheter mellan språken. Eventuellt kan studievana vara till hjälp (Kotsinas 2005:225)
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Enligt Kolbs modell för att beskriva lärprocesser är kärnan i modellen en enkel beskrivning av 

lärandet som en cyklisk process där konkret erfarenhet övergår till reflekterande observation, 

som i sin tur leder till abstrakta begrepp som i sin tur används som vägledning för att aktivt 

pröva de nya lärdomarna. Modellen kan bl.a. ses i Vuxenpedagogik (Hård af Segersted, 

Klasson, Tebelius 1996:20-22). Denna modell kan leda vidare till Säljö och hans bok om 

”Lärande i Praktiken”:

     Olika teoretiska uppfattningar och olika psykologiska pedagogiska teorier innehåller vitt skilda 

uppfattningar om hur lärande skall uppfattas och vad som är produktiva former för att undervisa och 

förmedla kunskaper. Också i människors vardagstänkande finns bestämda idéer och föreställningar om vad 

som utmärker lärandet. Dessa idéer bärs vidare i en serie språkliga liknelser och bilder, som har – vill jag 

hävda – mycket stor betydelse både för hur undervisning organiseras och vilka förväntningar vi har i skolan 

och andra utbildningssammanhang (Säljö 2000:23). 

 I ”Nycklar till kunskap” står det några tänkbara ord:

    För att en utbildning ska ge praktiskt användbara kunskaper fordras att lärandeprocessen sker i form av en 

växelverkan mellan reflektion och handling. Utöver reflektion och handling behövs också dialog och jämlika 

relationer, självtillit och ansvarstagande (Hedin, Svensson (red) 1997:104).

I Wrights pedagogiska rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet 

står det att läsa i hennes prolog:

     Jag när en förhoppning om att lärare skall kunna utforska sin delaktighet i pedagogiska skeenden utan 

att hemfalla till att betrakta sig som offer för mer eller mindre (o)lyckliga omständigheter, genom att i stället 

ta aktiva grepp om de egna handlingarna och därigenom skapa utrymme för andra. Därför vill jag samtidigt 

också tala för människors beroende av varandra och av den natur och de miljöer i vilka vi lever och det 

ansvar som följer av detta (Wright,2000:17). 
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8 Sammanfattande kommentarer

   Syftet med här uppsatsen var att få veta om elever med högre utbildning från sitt hemland 

har större förmåga och bättre förutsättningar att lära sig ett andraspråk t.ex. svenska.

Deltagarna 11 elever från olika länder, med olika språkkunskaper och olika utbildning i 

hemlandet, fick skriftligt och muntligt skriva och berätta om två olika bildserier. 

Processbarhetsteorin användes för att analysera deras berättelser. Eftersom eleverna kommer 

från så olika länder blev det därför intressant att titta på deras olika utbildning och 

utbildningen utformning i de olika länderna. Flertalet av deltagarna är kvinnor och det 

stämmer ganska bra överrens med den övriga situationen på skolan, där de flesta är kvinnor. 

Eleverna är i skiftande ålder, från 19 – 63 år gamla. Deras utbildningar är mycket olika, från 2 

års enskild undervisning till högskoleutbildning. Även deras inplaceringar i olika grupper är 

olika, där stor vikt har lagts på deras tidigare utbildning i hemlandet och deras studievana.

I en mindre stad som Varberg är det mycket svårt att placera eleverna efter deras individuella 

förmåga eftersom elevantalet och lärarna inte skulle räcka till. Därför blir eleverna placerade i 

grupper som bygger på den nivå som de är eller bör ligga på. Det betyder att elever som läst 

en kortare eller längre tid på tidigare nivåer blandas med elever som efter en månads 

introduktionskurs, blivit placerade på samma nivå.

Två elever är på nivå 4 enligt processbarhetsteorin i den skriftliga produktionen. Det är Vanda 

som har en nyligen avslutad gymnasieutbildning och som har läst svenska i 3 månader i sitt 

hemland och Mary som har bott i Sverige i ungefär 1 år och har 8-årig grundskola, 4-årigt 

gymnasium och en 1-årig vårdbiträdesutbildning. Vanda pratar bra engelska och Mary bra 

tyska. Mia som har högskoleutbildning, inte i språk, har inte kommit längre än till nivå 2 i sin 

skriftliga produktion och talar inte något annat språk. Adam har en lärarutbildning från sitt 

hemland, talar engelska och arbetar som hemspråkslärare i arabiska. Han är fortfarande på 

nivå 4 i skriftlig produktion efter 714 timmar på SFI.
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Ellen, Pia och Adele är på samma nivå skriftligt. Ellen har lite fler timmar men också lite 

högre utbildning. Hon kan också lite engelska och är 10 år yngre än de andra. Holly och Albin 

är både på skriftlig och på muntlig nivå 2+. Albin har mer skolunderbyggnad medan Holly 

bara har 2 år i skola. Båda är unga och talar inte engelska eller tyska. Albin har också fler 

timmar på SFi än Holly. Holly har kommit lika långt som Albin, fast på kortare tid. Melinda 

är på nivå 3 skriftligt och på nivå 4 muntligt. Hennes många timmar är inte kontinuerliga och 

hon har precis kommit tillbaka till skolan efter några månaders bortavaro. Detta innebär att 

hon har halkat efter något. Melinda och Albin är båda albansktalande och är ungefär lika 

gamla. Deras utbildning är nästan lika lång men Albin har 100 timmar mer på SFI än Melinda 

som är på högre nivå än Albin. Linda har trots en kort skolgång i hemlandet nått nivå 3 

skriftligt och nivå 4 muntligt. Hon talar också engelska.

Högre utbildning i hemlandet påvisar inte bättre resultat i andraspråksinlärningen i den här 

undersökningen. Adam och Mia har utbildning på universitetsnivå men har inte nått ett snabbt 

resultat. Av de elever som kan engelska eller tyska har två visat snabba framsteg och två går 

framåt men inte speciellt snabbt. Mary och Vanda har fått utbildning på gymnasienivå i 

engelska respektive tyska. Det har Ellen också men hon har inte fått en fullständig 

språkträning. Enligt henne själv har de enbart fått teoretisk träning utan praktik. Detta innebär 

ett ibland oförståeligt uttal. En elev, Adam, har tagit mycket lång tid på sig men visar en klar 

stagnation men det kan bero på hans ålder, 63 år, att han har slutat att försöka. Det finns bland 

inlärarna inget klart svar på frågan om välutbildade elever lär sig bättre och snabbare. Kanske 

behövs det ett större underlag av informanter för att bättre kunna kartlägga denna fråga.

Svaret är kanske att det inte alltid har med tidigare utbildning och studievana att göra, utan att 

det beror på individen ifråga. För att se skillnaden i erfarande måste man kunna spåra den 

individuella bakgrunden (Marton & Booth 2000:55). Språkinlärning är en långsiktig process 

som bara till viss grad kan påskyndas genom att intensifiera undervisningen (Lindberg

1996:224). Den ordföljd och intonation som följer med en ny språkinlärning kan vara svår att 

överbrygga för några och lätt för andra.
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Ett främmandespråk lärs oftast in i en trygg hemmiljö där inte hela samhället med dess olika 

seder och bruk samtidigt måste läras in. Det motsatta sker vid andraspråksinlärning. Där alla 

dessa faktorer måste tas hänsyn till och där inlärarna är så olika individer från så många olika 

kulturer och talar så olika språk. De biologiska faktorer som är avgörande kan kompenseras 

genom hög motivation eller effektiv undervisning och det märks i den här undersökningen. 

Både Mary och Vanda har en hög motivation och undervisningen har visat sig vara effektiv 

för dem.

Ett annat område som måste tas i beaktande är undervisningen. Hur sker undervisningen i 

hemlandet och hur sker det på målspråket? Metoderna är säkert ofta mycket olika från land till 

land. Det kan man se i den jämförelse mellan matematikundervisning i Japan och USA som 

Rönnberg och Sjögren gjorde (Nauclér 2000:234). Den successiva uppbyggnad av ett nytt 

system (Hyltenstam (red) 1996:227) kan bli störd när en inlärare blir placerad efter sina 

tidigare studier i hemlandet, i en grupp som kanske redan har fått vissa bitar i språkbyggnaden 

som eleven inte har hunnit med. Detta kan då bli svårt att inhämta för eleven även om läraren 

är medveten om detta och försöker enskilt eller genom repetition tillgodogöra elevens behov 

där. 

De faktorer som kan påverka inläraren utanför undervisningen är svåra att kartlägga och 

speciellt innan denne blir grupp-placerad (Lindberg1996:227). Det kan vara språket som är ett 

hinder men det är också omöjligt för en lärare att nå så tätt inpå en elev att det är möjligt att 

kartlägga dessa faktorer. Det bör kanske inte heller vara en lärares uppgift att göra detta. Det 

kan vara en utdragen process att fullständigt lära sig precisa betydelser av ordformer (Viberg, 

2004:198). Språkinlärare behöver tid till detta och ett påskyndande kan leda till stress och 

vara en av alla faktorer som gör att inläraren inte får ett omedelbart bra resultat. För att möta 

alla individers olika inlärningsstilar och behov skulle det behövas en Sfi- undervisning i 

mycket små grupper, vilket inte är ekonomiskt genomförbart. Därför kan man hoppas att tiden 

kan fylla alla inlärares behov och att de får lov att ge sig själva den tiden, tid till att hitta sina 

inlärningsstilar och därmed fylla sina behov.
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Om det finns, en eller flera begränsningar för fullgott lärande som många forskare är överrens 

om, så kan det uppvägas av hög motivation eller effektiv undervisning som i Marys fall. Det 

kan man se i den här undersökningen. Hon kanske aldrig uppnår ett fullgott resultat i uttalet 

men grammatiskt kan hon klara ett mycket bra resultat. Alla andraspråksinlärare behöver inte 

kunna behärska målspråket perfekt för att klara sig ute i samhället. Det är kanske samhället 

som behöver förändras och inte andraspråksinlärarna. 
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