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Sammandrag  

Syftet med denna uppsats är att utforska tre kvinnliga tjetjenska vuxenelevers föreställningar 

om SFI-undervisningen med särskilt fokus på lärarens roll och undervisningsmetoder utifrån 

de erfarenheter de bär med sig från skolan i hemlandet. Studien utgår från frågeställningarna: 

Vilken inställning har informanterna till lärarens förhållningssätt och undervisningsstrategier? 

Vilka uppfattningar har informanterna om undervisningsmetodik och undervisningsinnehåll? 

Vilka uppfattningar har informanterna om regel- respektive kommunikationsstyrd 

undervisning? Vilka uppfattningar har informanterna om sin egen situation som 

vuxenstuderande på SFI? För att utreda dessa frågor har jag använt intervjuer med en 

fenomenologisk infallsvinkel.  

Utmärkande för studien är att grammatik anses som det viktigaste momentet i 

språkundervisningen enligt informanterna, vilka från skolan i Tjetjenien är vana vid en 

strukturerad undervisning som genomförs av auktoritära pedagoger och där goda 

studieresultat är viktiga. Här i Sverige möts de av ”snälla” lärare som beaktar faktorer som 

kan påverka deras inlärning. Informanterna känner sig tudelade i sin inställning till de olika 

skolsystemen. Alla informanterna vill prestera bra, men samtidigt som de upplever att 

studieresultaten är bättre i hemlandet, uppskattar samtliga de svenska lärarnas ödmjukhet 

inför deras situation som invandrare i Sverige.  

 

Nyckelord: Tjetjenska elever, fenomenologisk forskningsstrategi, andraspråksinlärning, 

regel- eller kommunikationsbaserat undervisningssätt, jämförelser mellan tjetjensk och svensk 

skolgång. 
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1 Inledning 

På senare tid har många elever från Tjetjenien börjat studera inom SFI-undervisningen. 

Eftersom detta är en ny grupp av elever som kommer från ett skolsystem som skiljer sig 

väsentligt från det svenska kan det vara av intresse att studera deras uppfattning om 

undervisningen på SFI mot bakgrund av deras tidigare skolerfarenheter. Därför har jag 

djupintervjuat tre kvinnliga tjetjenska elever om deras inställning till de två olika 

skolsystemen och till sin egen inlärning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka tre informanters uppfattning om den svenska SFI-

undervisningen med utgångspunkt från deras erfarenheter från skolan i Tjetjenien.  

Med utgångspunkt från mina informanters erfarenheter baseras studien på följande frågor:  

• Vilken inställning har informanterna till lärarens förhållningssätt och 

undervisningsstrategier? 

• Vilka uppfattningar har informanterna om undervisningsmetodik och 

undervisningsinnehåll?  

• Vilka uppfattningar har informanterna om regel- respektive kommunikationsstyrd 

undervisning? 

• Vilka uppfattningar har informanterna om sin egen situation som vuxenstuderande på 

SFI? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: I kapitel 2 ges en kort bakgrund för situationen i 

Tjetjenien samt dess skol- och betygssystem. Fortsättningsvis ges en kortfattad översikt över 

skolformen SFI. Dessutom presenteras den vuxna invandrarens roll i det svenska skolsystemet 

samt kunskaps- och utvecklingsteorier. I kapitel 3 beskrivs den valda metoden, vilken består 

av intervjuer, och materialet. Urval, genomförande, bearbetning av materialet samt etiska 

överväganden presenteras också. I kapitel 4 presenteras resultat och analys av resultat utifrån 
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studiens frågeställningar. I kapitel 5 ges en kort sammanfattning och i kapitel 6, studiens sista, 

tas några förslag för framtida forskning upp. En metodreflektion avslutar studien.  
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt innehåller till att börja med bakgrundsinformation om den nutida situationen i 

informanternas hemland samt en beskrivning av dess skol- och betygssystemet. Därefter 

presenterar jag skolformen SFI och ger slutligen en forskningsöversikt.  

2.1 Situationen i Tjetjenien 

Tjetjenien, som är beläget mellan Europa och Asien, förklarade sig självständigt gentemot 

Ryssland år 1991. Ryssarna invaderade landet år 1994 och man krigade under två år innan 

ryssarna fick ge upp. År 1999 sändes ryska styrkor återigen in i landet och sedan den 

offensiven har en tiondel av Tjetjeniens befolkning på cirka 1 miljon människor förlorat livet 

och 250 000 tjetjener är för närvarande på flykt. Situationen är kaotisk i landet idag. Även om 

det under de senaste åren inte har varit några större sammandrabbningar eller terroraktioner 

mellan de militanta parterna och antalet dödade gradvis har minskat kvarstår dock 

oroligheterna, vilket även har fått stor betydelse för de angränsande republikerna Ingusjien 

och Dagestan (FN-sambandet 2011). 

2.2 Tjetjeniens skol- och betygssystem 

Läs- och skrivkunnigheten i Tjetjenien är hög. Över 97 % av befolkningen kan läsa och skriva 

och talar utöver tjetjenska även ryska (Nationalencyklopedin 2011). Skolan i Tjetjenien består 

av 3 obligatoriska stadier och en vanlig skolklass består av högst 25 elever (Linda). Efter 

varje avslutat stadium skriver eleven ett prov som avgör om han eller hon får gå vidare till 

nästa stadium (Salangirejev, personlig kontakt1).  

Första stadiet kallas grundskola eller grundklasser. Där läser man från klass 1 till klass 4. 

Sedan kommer mellanstadiet där man läser från klass 5 till klass 9 och slutligen kommer 

högstadiet från klass 10 till klass 11 (Salangirejev, personlig kontakt).  

Efter klass 9 kan man välja bort högstadiet och i stället studera på något Teknikum eller en 

yrkesskola där man väljer att läsa till ett praktiskt yrke, till exempel snickare, murare, 

elektriker eller lastbilsförare. De som vill läsa vidare på någon högskola eller universitet 

                                                
1 Salangirejev är född och uppvuxen i Tjetjenien och är lärare till yrket. Han används som referens i detta kapitel 
på grund av att mina informanter hade svårt att på ett utförligt sätt förklara det tjetjenska skol- och 
betygssystemet. 
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måste läsa upp till klass 10 och 11 och få minst betyget Godkänd i alla ämnen. Om man inte 

får godkänt i till exempel historia, kemi eller fysik måste man läsa om klass 11 eller välja att 

gå någon yrkesskola istället (Salangirejev, personlig kontakt). 

I Tjetjenien används en femgradig poängskala från 1-5, där 1 är lägsta betyget och betyder 

”ingen kunskap” och 5 det högsta. Får man en tvåa i något ämne suddar det betyget ut en 

femma eller två fyror eller tre treor som man fått tidigare i något annat skolämne. 

Betygsättningen i Tjetjenien klassificeras som hård och även lärarna har ett strikt 

förhållningssätt när de undervisar (Salangirejev, personlig kontakt).  

2.3 SFI – svenska för invandrare 

SFI som undervisningsform har pågått i Sverige sedan mitten av 1960-talet. Samtliga 

invandrare som har fyllt 16 år, är folkbokförda och bosatta i en kommun och som inte har 

grundkunskaper i svenska språket har rätt att studera SFI. Utbildningen har tre olika 

studievägar: SFI1, SFI2 och SFI3 samt fyra olika kurser: A, B, C och D. SFI1 utgörs av 

kurserna A och B, SFI2 av kurserna B och C och SFI3 av kurserna C och D. Studievägarna 

SFI1, SFI2 och SFI3 fungerar som en nivåplacering för deltagaren där faktorer som dennes 

eventuella tidigare studier i hemlandet, sociala situation, hälsa, motivation samt 

yrkeserfarenhet beaktas. Det är deltagarens uppskattade progressionstakt som bestämmer 

studieväg. Kurserna A–D motsvarar nybörjarnivå till avancerad nivå där avslutad kurs D 

motsvarar kunskaper i svenska efter avslutad årskurs 6 i grundskolan. Vidare nämner 

kursplanen i SFI att utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med deltagaren och 

att det även ska finnas utrymme för ett flexibelt upplägg. Det är alltså viktigt att tillvarata 

elevens kunskaper och erfarenheter i skolan (Skolverket 2011). 

2.4 Språk, skola och samhälle 

Vuxna invandrare behärskar sitt förstaspråk till fullo när inlärningen av svenska som 

andraspråk börjar (Viberg 1993:73). Detta innebär att de kan överföra vissa allmänna 

principer gällande språkets uppbyggnad från sitt förstaspråk till svenskan. Denna transfer kan 

både underlätta inlärningen av svenska som andraspråk såväl som försvåra den. 

Andraspråksinlärares modersmål påverkar främst lexikala, fonologiska samt pragmatiska 

områden. Morfologi och syntax har inte lika stort inflytande på andraspråksinlärningen 

(Abrahamsson 2009:243).  
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Det är vitalt att vuxna invandrare får studera SFI då man som vuxen i ett nytt land måste 

lära sig att fungera i många olika sammanhang i samhället (Lindberg 2003:37 f.), till exempel 

på banken, hos läkaren eller i mataffären. Särskilt kvinnor kommer i rollen som förälder 

snabbt i kontakt med det svenska samhället (Lindberg 2003:38). De behöver ofta lämna och 

hämta på förskolan/skolan, fylla i blanketter samt läsa läxor tillsammans med barnen. Det är 

inte ovanligt att dessa kvinnor upplever att de inte har tid för sina egna studier med tanke på 

alla andra uppgifter de ansvarar för.  

2.5 Kunskap och utveckling 

Sverige har under de senaste 40 åren övergått till en kommunikationsbaserad 

andraspråksundervisning där språklig förhandling samt kreativ språkproduktion dominerar 

istället för den traditionella form-, regel- och skriftbaserade undervisningstraditionen med 

imitation, drillning samt översättningsövningar i fokus (Abrahamsson 2009:188). I 

främmandespråksklassrummet är det dock viktigt att notera att det naturliga inflödet samt den 

innehållsorienterade interaktionen är begränsade. Läraren, elevgruppen samt 

undervisningsmaterialet står för inflödet och kommunikationen utgörs vanligen av lärar-elev-

interaktion. Detta innebär en avsaknad av förhandlingsaspekten som förekommer i den 

naturliga interaktionen utanför klassrummet (Abrahamsson 2009:188).  

Den amerikanske språkpedagogen Stephen Krashen (1982) uppmanar till en informell och 

naturlig undervisningsform i sin monitormodell. Modellen visar hur andraspråket kognitivt tas 

in, tillägnas, lagras, utvecklas samt används i språkproduktion (Abrahamsson 2009:116). 

Monitormodellen består av fem separata hypoteser. Dessa är: 

• Hypotesen om tillägnande och inlärning 

• Monitorhypotesen 

• Hypotesen om inlärningsordning 

• Inflödeshypotesen 

• Hypotesen om det affektiva filtret 

Hypotesen om tillägnande och inlärning handlar om förhållandet mellan dessa två 

komponenter (Abrahamsson 2009:117). Tillägnande (acquisition på engelska) och inlärning 

(learning på engelska) ses som två skilda processer vilka utgår ifrån två skilda typer av 

språklig exponering och som även resulterar i två olika typer av andraspråkskompetens. 

Acquisition fokuserar på innehåll istället för på språklig form. Denna omedvetna 

språkinlärning uppstår via kommunikation i en naturlig andraspråksmiljö och resulterar i en 
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implicit andraspråkskompetens. Man får en känsla för korrekthet. Learning fokuserar på det 

motsatta, alltså på språklig form istället för på innehåll. Detta resulterar i den explicita 

andraspråkskompetensen regelkunskap. I Krashens första hypotes ställs således det naturliga 

tillägnandet mot traditionell språkundervisning (Abrahamsson 2009:118).  

Monitorhypotesen behandlar inlärarens granskning av det språk som han eller hon 

producerar (Abrahamsson 2009:118). Granskningen kan ske antingen innan eller efter det 

inläraren yttrat sig. Användning av monitorn är ofta individuellt betingad. Vissa använder den 

mycket och ofta medan andra inlärare sällan har den påslagen. Monitorerad språklig 

produktion uppstår vid situationer där inläraren har gott om tid, exempelvis vid skriftlig 

framställning. Ett sådant utflöde kännetecknas av hög korrekthetsgrad men dras ner av fler 

pauser, omskrivningar samt lägre produktionshastighet. Omonitorerad språklig produktion 

karakteriseras av det motsatta, alltså tempo, flyt samt kommunikativ effektivitet, dock till 

priset av en lägre korrekthetsgrad (Abrahamsson 2009:118 f.). Om inläraren lyckas balansera 

sitt monitoranvändande är detta till fördel för hans eller hennes språkstudier. 

Hypotesen om den naturliga inlärningsordningen går ut på att alla andraspråkselever, 

oavsett modersmål, sociala status och situation, samt tillgång till undervisning eller ej, lär sig 

målspråkets element, strukturer och regler i samma specifika ordning. Denna ordning kan 

alltså inte brytas genom medveten regelgivning utan följer ett särskilt mönster (Abrahamsson 

2009:120). 

Inflödeshypotesen i + 1, vilken är en av de mest centrala av Krashens hypoteser, betonar 

att det språkliga inflödet är vitalt för elevens språkliga utflöde (Löthagen m.fl. 2008:81). 

Inlärning uppstår självmant om eleven utsätts för rätt sorts språklig stimulans. Det språkliga 

inflödet ska vara drivande samtidigt som det är begripligt, och det är viktigt att den 

grammatiska nivån ligger strax över elevens faktiska språknivå. På så vis kan eleven utveckla 

en mer avancerad språkanvändning och ett rikt och varierat utflöde produceras (Abrahamsson 

2009:120). 

Hur långt en inlärare når i sin språkutveckling samt hur snabbt det går är individuellt 

(Abrahamsson 2009:121). Av den anledningen är en framgångsrik andraspråksinlärning inte 

garanterad trots tillgång på naturligt och förståeligt inflöde. Detta diskuterar Krashen i sin 

femte hypotes som handlar om det affektiva filtret. Han menar att inlärare som uppvisar en 

positiv attityd gentemot målspråkets talare och kultur har positiva känslor och upplevelser i 

samband med själva språkinlärningen samt själva strävar mot gynnsamma 

inlärningssituationer har ett ”nedfällt” affektivt filter. De elever som däremot känner obehag, 
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osäkerhet samt ängslan inför sin inlärning har ett ”uppfällt” affektivt filter vilket leder till att 

språkinlärningen hämmas (Abrahamsson 2009:121). 

Goda möjligheter till inflöde samt interaktion garanterar således inte en framgångsrik 

språkinlärning (Abrahamsson 2009:197), och vissa elevers inlärning stagnerar trots tillgång 

till dessa två faktorer, medan andra inlärare lär sig fort utan tillgång till dessa. Vuxna 

andraspråksinlärare har varierande språklig framgång (se bl.a. Lindberg 2003:36, 

Abrahamsson 2009:227 f.), och deras inlärning påverkas även av diverse faktorer på 

samhällsnivå, gruppnivå samt individnivå (Abrahamsson 2009:197). Inlärarens 

socioekonomiska status, det vill säga utbildning, yrke och inkomst kan påverka hur snabbt 

och hur väl han eller hon lär sig andraspråket. Överensstämmelse mellan utbildningsväsendet 

och undervisningsformernas utformning i målspråkslandet och andraspråkselevens hemland 

kan också underlätta inlärningen (Abrahamsson 2009:198 f.). På motsvarande sätt uppnår 

inläraren en hög och balanserad tvåspråkig kompetens om inlärarens attityd till andraspråket 

och dess talare är positiv samtidigt som han eller hon inte ändrar attityd gentemot sitt eget 

modersmål och sin egen grupp. Med andra ord är en elevs etniska och språkliga identitet 

också av betydelse (Abrahamsson 2009:199 f.).  

Det är allmänt känt att god motivation ofta genererar i positiva studieresultat 

(Abrahamsson 2009:205). Emellertid inverkar även den vuxna inlärarens personlighet, 

kognitiva stil, intelligens, språkbegåvning samt startålder på elevens slutliga 

andraspråksbehärskning (Abrahamsson 2009:214, 2009:217, 2009:222). Exempelvis har en 

utåtriktad person med talang för språk goda förutsättningar i Sveriges 

kommunikationsbaserade klassrum (Abrahamsson 2009:222). Det är värt att poängtera att 

även om en vuxen inlärare aldrig når ända fram till ”infödd nivå” är det många som når nästan 

dit (Abrahamsson 2009:234).  

Kultur och närsamhälle inverkar också på språket (Lindberg 2003:37, Wellros 2004:657). 

Som invandrare konfronteras man ofta med synsätt och värderingar som inte stämmer överens 

med de egna. Detta kräver mod och är en av anledningarna till att utmaningarna är många i 

den mångkulturella skolan (Wellros 2004:657). För att uppnå en framgångsrik SFI-

undervisning är det därför viktigt att se de studerande som individer istället för invandrare, att 

förstå att dessa är en del av vuxenutbildningen samt ha som mål att dessa personer ska närma 

sig Sveriges samhälls- och arbetsliv (Lindberg 2003:62). 

Uppfattningen om att studerande ska ses som enskilda individer betonas särskilt inom 

genrepedagogiken (se bl.a. Gibbons 2006) där man lägger vikt vid interaktionen och där 

scaffolding, stöttning, är ett nyckelord. Stöttningen är tillfällig och sker i nära samarbete 
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mellan lärare och elev, och dess uppgift är att stötta såväl elevens språk som hans eller hennes 

lärande (Gibbons 2006:29). Scaffolding lämpar sig väl vid andraspråksinlärning då ett sådant 

arbetssätt möjliggör för eleven att behärska nya färdigheter och kunskaper (Gibbons 2006:6).  

 

3 Metod och material 

I den här studien använder jag mig av en fenomenologisk forskningsstrategi. Det är 

informanternas känslor, uppfattningar, övertygelser, åsikter och attityder som är av intresse 

och inte den sanna verkligheten. Informanternas erfarenheter och personliga upplevelser står 

således i fokus. Denna vetenskapliga teori karakteriseras av subjektivitet, beskrivning, 

tolkning och medverkan och används ofta inom studier som rör just utbildningsvärlden på 

grund av dess intresse för människors vardagsvärld (Denscombe 2009:109 ff.). 

Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer. Fördelen med att använda muntliga källor är 

att man som forskare får tillgång till nya aspekter och perspektiv som inte står skrivna någon 

annanstans. Genom att ställa följdfrågor förtydligas även informantens resonemang ytterligare 

och studien kan på så sätt fördjupas. Det är ofta de negligerade, de tysta, de kuvade eller de 

marginaliserades berättelse som framträder vid användandet av intervjuer (Hansson & Thor 

2006:22). Flexibel intervjuform är den mest praktiska och önskvärda intervjuformen (Portelli 

1997; Thompson 2000:227 f.). Denna innebär ett antal bestämda teman med ett par 

underfrågor. Fler frågor kommer sedan naturligt under samtalets gång. Informanten ges vidare 

gott om tid för att inte stressa fram svaren, för att på så vis ge grundliga svar. Inledningsvis 

bör intervjuaren ställa grundläggande frågor för att senare leda in samtalet på det som studien 

avhandlar. Ett förtroende för intervjuaren samt intervjusituationen byggs på så sätt för-

hoppningsvis upp (Portelli 1997). Vidare är det lämpligt att spela in intervjun för att 

underlätta efterarbetet av den. Ibland kan informanten uppleva inspelningsutrustningens 

närvaro som störande, men allt som oftast glöms denna bort när intervjun fortskrider. 

Informanten blir mer bekväm i situationen och inspelningsutrustningen på bordet känns inte 

lika störande längre (Thompson 2000:232). 

3.1 Urval 

Då jag inte ville ha tillgång till tolk under intervjuerna var det viktigt att intervjua elever som 

kan tala svenska relativt obehindrat och därmed kommit en bit på vägen i sin SFI-utbildning. 



 12 

Av den anledningen har ett strategiriktat urval av informanter gjorts. Ett sådant val innebär att 

forskaren väljer informanter som han eller hon anser kan ge värdefull information till studien. 

Forskaren har således en viss förkunskap om informanterna (Denscombe 2009:37 f.). Detta 

stämmer då jag i samråd med en kollega valt ut lämpliga kandidater till intervjuerna.  

Mina informanter har själva valt de fiktiva namnen Famus, Linda och Lisa. Linda och Lisa 

studerar på D-nivå studieväg 3 medan Famus studerar på C-nivå studieväg 2. Jag har aldrig 

varit undervisande lärare för Linda och Lisa, dock har Famus haft mig som lärare två tillfällen 

varje vecka mellan januari och början av mars 2011. Eftersom jag varit undervisande lärare 

för Famus vid ett flertal tillfällen i början av vårterminen 2011 skulle det kunna finnas en viss 

risk att hon inte är uppriktig i sina svar. Jag finner dock inte detta sannolikt då det är den 

generella bilden av läraren och SFI-undervisningen som undersöks. Då Famus undervisas av 

fler lärare, vilka dessutom har fler undervisningstimmar än jag, så bör beroendeförhållandet 

inte medföra komplikationer för studien och dess resultat. 

Första kontakten mellan mig och informanterna hjälpte min kollega till med. Han talade 

med samtliga informanter på modersmålet och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på 

intervju. Vidare sände jag ut ett brev till samtliga informanter där jag på svenska förklarade 

uppsatsens syfte, vilka regler uppsatsen lyder under utifrån Vetenskapsrådets villkor (1990), 

samt att deltagandet är frivilligt (se bilaga 2).  

3.1.1 Informanter 

Nedan återfinns en kortfattad bakgrundsinformation om informanterna. Tabellen återger inga 

direkt identitetsavslöjande personuppgifter (Vetenskapsrådet 1990). 

 

Tabell 1 Bakgrundsinformation 

Informanter Famus Linda Lisa 
Förstaspråk Tjetjenska Tjetjenska Tjetjenska 
Andraspråk Ryska, ingusjiska Ryska Ryska 
Övriga språk  Svenska och lite 

engelska 
Svenska och lite 
arabiska 

Svenska 

Antal skolår i hemlandet 11 år + 11 år + högskola 10 år + 
Ålder 33 år 35 år 29 år 
SFI-tid   1 år  8 månader    1 ½ år 



 13 

3.2 Genomförande 

Samtliga informanter fick via brev tillgång till intervjufrågorna en vecka i förväg för att kunna 

förbereda sig. Vid själva intervjutillfället blev informanterna inledningsvis påminda om att 

hålla sig till och resonera kring sin egen inlärning och undervisningen. Jag poängterade vikten 

av att det är deras intryck och erfarenheter som är viktiga för studien och inte andras tyckande 

eller tänkande. Informanterna fick fortsättningsvis en orientering av intervjun där syfte, 

inspelningsutrustning samt eventuella frågor fördes på tal (Kvale 1997:120). Alla intervjuer 

inleddes med ett allmänt samtal innan den riktiga intervjun började. Jag använde mig av en 

flexibel intervjuform där olika teman berördes genom en form av turordning. Varje tema 

inleddes med en i förväg bestämd fråga och därefter följde de flesta frågorna naturligt i och 

med samtalets gång (se bilaga 1). Ibland behövde jag omformulera mig då frågan i sig var för 

komplex för informanten att förstå. Jag genomförde samtliga intervjuer i en ledig lokal på min 

arbetsplats. Varje intervju tog cirka 1 ½ timme. Jag upplevde samtliga informanter som 

uppriktiga och engagerade, om än något nervösa över att de inte hade tillgång till tolk vid 

intervjutillfället då de själva anser att deras svenska är bristfällig.  

Att det inte var någon tidsbegränsning på intervjun var viktigt för att informanterna inte 

skulle känna sig stressade. Jag tillät dem även göra ”avstickare” då information man inte 

räknat med kan komma fram på så vis. Inspelningsutrustningen stod på bordet mellan oss och 

verkade inte vara en störande faktor.  

3.3 Bearbetning, transkriptionssätt och transkriptionsprinciper 

Att ta sig tid för reflektion efter varje genomförd intervju är betydelsefullt då de intryck 

intervjuaren tagit till sig kan fungera som ett viktigt underlag åt den senare analysen (Kvale 

1997:121). Av den anledningen har jag antecknat generella tankar efter varje intervju. Vidare 

har jag bearbetat intervjuerna så fort som möjligt efter genomförandet genom att skriva om 

dem till flytande text. Detta har inneburit ett upprepat avlyssnande. I min arbetsprocess har 

jag använt mig av en skriftspråksnära ortografi och uppskattat informanternas pauser 

instinktivt (Svensson 2009:100). När jag transkriberat har jag utgått från Svenssons 

transkriptionsprinciper (Svensson 2009:272 f.).  

Alla informanter har fått se intervjuns slutprodukt. På så sätt säkerställs att informanterna 

står bakom det skrivna och samtycker till presentationen i studien. Oavsiktliga missförstånd 

som kan ha skett under intervjun har undvikits på så sätt.  
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3.4 Etiska överväganden 

Det finns fyra forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 1990). Jag har gått igenom informationskravet med informanterna innan, 

samt efter varje intervju. De har fått information om studien och dess villkor på sitt 

modersmål av Salangirejev (personlig kontakt), samt genom ett brev på svenska. 

Samtyckeskravet har följts genom att samtliga informanter fått skriva på ett dokument där de 

ger sitt samtycke till deltagande i studien. Jag har också konsekvent frågat informanterna hur 

de mår/känner inför studien och om de vill fortsätta att vara en del av den. Informanterna har, 

i enlighet med konfidentialitetskravet, dessutom fått välja varsitt kodnamn som det hänvisas 

till i studien. Avslutningsvis garanterar jag att de uppgifter som erhållits i studien stannar hos 

mig och inte sprids vidare till någon annan utifrån nyttjandekravets principer. 

Undersökningsdeltagarna ska få tillfälle att ta del av undersökningsrapporten innan den 

offentliggörs (Vetenskapsrådet 1990). Jag har således mailat anteckningarna till samtliga 

informanter efter att jag avslutat efterarbetet med intervjuerna. Famus, Linda och Lisa har 

sedan fått komma med kommentarer och invändningar om det skrivna. 

 

4 Resultat och analys av resultat 

Inledningsvis introduceras informanternas situation med hänsyn till deras tidigare, nuvarande 

och eventuellt framtida utbildning. Därefter presenteras resultatet av intervjuerna utifrån de 

övergripande teman som är kopplade till studiens frågeställningar. Resultatet analyseras i 

direkt samband med presentationen. 

 

4.1 Utbildningsbakgrund, nuvarande situation och framtida mål 

Famus, Linda och Lisa kom hit som flyktingar på grund av kriget i Tjetjenien. Samtliga levde 

under svåra förhållanden i hemlandet, förhållanden som gjorde att de var tvungna att fly 

därifrån.  
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Samtliga informanter har bott i Sverige i mindre än tre år. Famus och Lisa invandrade till 

Sverige med sina respektive familjer och lever här tillsammans med dem. Linda kom hit 

ensam och bor fortfarande själv. Samtliga studerar SFI på heltid. 

Alla hoppas på en givande framtid i Sverige. Linda har en lärarexamen med sig från 

Tjetjenien. Hon hoppas kunna arbeta som lärare även här efter avslutade språkstudier. Famus 

påbörjade en sjuksköterskeutbildning i hemlandet men tvingades avbryta sina studier på grund 

av kriget. Hon vill i framtiden bli kirurg. Även Lisas studier fick ett ofrivilligt slut på grund av 

kriget. Hon hann påbörja en tandläkarutbildning innan det blev för farligt att ta sig till och 

från skolan. Både Lisa och Famus önskar återuppta sina avbrutna yrkesstudier här i Sverige, 

även om de vet att studievägen är lång. Deras önskan visar på motivation hos dem båda 

(Abrahamsson 2009:205).  

Famus är den enda av de tre som poängterar att hon skulle välja att återvända hem om 

situationen i Tjetjenien skulle förbättras: 

nu jag stannar i Sverige ## mm # om om bra min land jag vill flytta tillbaka # det är mitt land ## 
jag älskar den (Famus) 

4.2 Inställning till lärarens förhållningssätt och 

undervisningsstrategier 

Samtliga informanter är överens om att en bra och effektiv SFI-undervisning baseras på att 

man har skickliga och engagerade lärare i klassrummet. Stöttning (Gibbons 2006) är också 

något som samtliga informanter efterfrågar. Lindas uttalande exemplifierar: 

Viktigast är läraren måste vara kompetent # arbeta mycket ## till exempel lärare måste vara 
kompetent på sin arbete på sin utbildning ee hon måste göra mm hon måste visa sina studenter hon 
måste känna varje student hur eller vad kan han # vad kan han inte till exempel ee på vilken mm 
nivå är han eller hon # vad måste ee han göra för att gå vidare ee läraren måste # hon måste # ge 
till ee han eller hon # material eller eller läxa som ee hjälper som ee ska hjälpa till studenterna ## 
mm och måste arbeta # mm samarbeta med eleven (Linda) 

Att läraren har adekvat utbildning lägger grunden för elevernas inlärning, anser således Linda, 

som vidare har uppfattningen att språkinlärning gynnas av att läraren är hjälpsam. Det kanske 

viktigaste som går att utläsa från detta citat är vikten av att se varje elev och utifrån det 

individualisera undervisningen. En parallell går att dra till Famus uttalande: 

alla lär olika ## alla elever måste lära svenska men alla är inte duktig samma saker ##alla elever är 
olika ee jag är bra en sak och klasskompis duktig andra sak till exempel (Famus) 
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Kursplanen i SFI föreslår att det ska finnas utrymme för ett flexibelt upplägg i undervisningen 

(Skolverket 2011). Det finns således ett samband mellan informanternas önskemål och 

kursplanen i SFI, vilket går att koppla till utformandet av individuella utvecklingsplaner. 

Samtliga informanter vill exempelvis läsa mycket. Linda föredrar läromedel och Lisa böcker 

med tillhörande frågor medan Famus gärna ser att hennes historiska och kulturella intresse 

tillgodoses i form av texter. Genom att varje elev får chansen att arbeta med något han eller 

hon tycker om blir inlärningen mer effektiv, anser samtliga. Linda ger sin syn på saken:  

student måste också sträva ee mm mot sin mål # först han måste ha mål # läraren ska hjälpa # det 
är viktigt att ett samarbete existerar # mellan lärare och elev (Linda)  

Det är vitalt att varje individ blir respekterad för den man är (Famus, Linda, Lisa). Om 

ömsesidig respekt existerar mellan lärare och elev skapar detta ett förtroende parterna 

emellan. Informanternas uttalande överensstämmer med Lindberg som hävdar att insteget till 

det svenska samhället och dess arbetsliv underlättas om man ser individer istället för 

invandrare (Lindberg 2003:62). 

Alla i skolan har ee speciell problem # när läraren vet kanske kan förstår eleverna ## till exempel 
många ledsna # här i Sverige inte krig # vi här därför krig i hemland ## men också människor har 
andra problem också # inte bara krig ee till exempel kanske ekonomi inte bra eller sjuk också # när 
läraren förstår # det är mm bättre (Lisa) 

Citatet ovan är ett bevis på att många elever bär med sig svåra erfarenheter och det är endast 

om läraren verkligen känner sina studerande som han eller hon kan genomföra en bra och 

effektiv undervisning:  

i Tjetjenien alla samma # lärare och elev förstår varandra # klasskompisar förstår varandra # men 
här inte samma ## inte lärare och inte elev # vi olika ee kultur # det är svårt ## men vi måste lära # 
alla måste lära # från varandra (Famus) 

Samtliga informanter anser att förståelse för elevens situation hos läraren lägger grunden till 

ett förhållande dem emellan att bygga vidare på, och eleven kan känna att det finns ett intresse 

hos läraren för honom eller henne som person. På så vis undviker man även att eleverna har 

ett ”uppfällt” affektivt filter (Abrahamsson 2009:121) och en gynnsam inlärningssituation 

skapas. Samtliga informanter önskar också att läraren ska dela med sig av sina egna 

erfarenheter då de anser att sådana uttalanden för dem närmre varandra:  

på lektion # när min lärare berättar något personligt # jag blir glad (Lisa) 

Lisa anser att det är mycket man ska lära sig att behärska när man studerar ett språk; 

grammatik, läsning, skriftlig produktion samt muntlig produktion: 
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vi måste lära oss allt ## i skolan vi måste läsa # vi måste skriva # vi måste prata # vi måste 
grammatik ## vi måste lära många saker (Lisa)  

En skicklig lärare kan förklara allt detta så att eleverna förstår: 

det är viktigt för mig # mm # när läraren pratar jag kan förstår alla ## an # mm ## annars # annars 
jag får problem ## till exempel # när jag inte förstår alla det är svårt att lära svenska (Lisa) 

Famus instämmer: 

en bra lärare # jag förstår ## hon pratar jag alla förstår # jag vet inte varför # ee # men en bra lärare 
är så # när jag förstår vad hon vill ee # mm lära mig (Famus) 

Lisa poängterar vidare att en pedagog behöver anpassa sin undervisning samt väcka intresse 

för att nå sina elever. Om undervisningen dessutom är rolig sporras eleverna till att lära mer: 

Jag vet lärare svårt # men för elever för eleverna lätt när lärare pratar # och roligt på lektionerna 
också (Lisa)  

När man arbetar med förförståelse, nyfikenhet och förklaringar läggs de språkliga kraven på 

en bra nivå och eleverna tenderar att, precis som Lisa antyder, bli ett med undervisningen 

(Löthagen m.fl. 2008:67 och Gunnemark 1996:13). Lisa anser att hon för tillfället sitter fast 

på D-nivån då hennes nuvarande lärares arbetssätt inte är så lätt för henne att tillgodogöra sig. 

Hon berättar att när hon först började studera SFI gick det fort för henne och hon hade goda 

studieresultat. Informantens dåvarande lärare arbetade på ett sätt som för henne var både bra 

och effektivt vilket naturligtvis gynnade svenskinlärningen: 

med NN [= informantens dåvarande lärare] jag har min svenska # inte något annat # när jag 
studerar med NN jag behöver inte studera hemma # jag får min svenska på lektionen # när jag 
studerar med NN hon får oss att komma ihåg # hon repeterar # därför jag glömt inte # repeterar 
repeterar # jag skriver och kommer ihåg ## min prata ee mitt språk jag också får med NN # hon 
pratar med mig själv # när NN min lärare jag vet jag kan skriva D-test men nu är NN [= 
informantens nuvarande lärare] min lärare och jag kan inte (Lisa) 

Informanten understryker vikten av att få hjälp på lektionen. Som vuxenstuderande med 

familj är det svårt att finna tiden att studera hemma i lugn och ro: 

jag studerar inte # bara i skolan jag öppna min bok # min läxor hemma inte öppna jag har inte tid # 
jag behöver tid ## när # mm # mina barn lite vuxna # när jag kan ## studerar hemma # jag kan få 
det # utbildning jag vill men jag tror jag kan inte därför jag har stor familj (Lisa) 

Detta erfar även Famus: 

utbildning # för mig # är jätteviktig men mm # jag måste jobba mycket hemma jag måste kör jag 
måste går på skolan barnen # supermarket # jag lite tid studera svenska hemma (Famus)  
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Citaten visar att den nya tillvaron i Sverige påverkar elevernas inlärning. Det finns således en 

samstämmighet mellan informanternas utsagor och Abrahamson (2009:197) samt Lindberg 

(2003:38) som menar att familj, hemarbete och samhälle är faktorer som påverkar skolarbetet. 

 Lisa visar på vikten av repetition vid språkinlärning. Hon menar att en skicklig lärare förstår 

att man måste repetera mycket för att eleverna inte ska glömma bort moment som gåtts 

igenom. Egentid med läraren efterfrågar hon också, liksom Linda:  

samarbeta med eleven är viktigt i skolan men det ee det tar mycket tid ee # jag tycker att det går 
inte här för att vi är mycket # vi är 22 # är mer än 20 person # Till exempel om vi # är 15 person 
eller inga# ee inte mera då kan lärare # arbeta eller samarbeta med varje ee varje elever bra ## när 
i gruppen är många många studenter det går inte att samarbeta men ee måste försöka ee 5 minut 
eller minst 5 minuter (Linda)  

Informanternas önskemål överensstämmer med forskarnas rekommendationer. Genom att sitta 

ensam ner med varje elev tillfredsställs såväl elevens som lärarens behov (Löthagen m.fl. 

2008:23). Citatet ovan visar dock på problematiken i det. Det är en svår uppgift att ge varje 

elev egentid i dagens stora klasser. 

När ee lärare starkare du måste läxa hemma och studerar mer jag tror # alla elever läxor hemma 
och studerar hemma bättre # lärare behöver sträng # alla snäll här därför # försöker inte elever # i 
Tjetjenien de är hård jag studerar mycket (Lisa) 

Lisa anser att en strikt lärare gör att genomflödet i utbildningen går fortare. Som det är nu på 

hennes SFI-utbildning tillåts man ta det lugnt. Vissa behöver det, men det finns andra som 

utnyttjar lärarnas snällhet menar hon, vilket är anledningen till att hon efterfrågar ett något 

strängare förhållningssätt. Hon vill ha en mer kontrollerad undervisning. Personligen tycker 

Lisa till exempel om när läraren betygsätter arbetsmoment: 

i Tjetjenien # man får betyg varje test # sedan alla elever tittar på läraren skrivhäfte # åh jag dålig 
hon är bäst man tänker ## när dålig i klassrummet jag vill inte att de vet jag är dålig # därför jag 
vill vara bäst än dem # här i Sverige alla är lika ## läraren vet # men mina klasskompisar vet inte 
vem bäst? vem är dålig? som i Tjetjenien # därför jag blir inte bäst här jag tror (Lisa) 

Här ser man en skillnad mellan tjetjenska och svenska pedagogers arbetssätt. I Tjetjenien är 

testresultaten offentliga medan de här i Sverige är privata. Samtidigt som Lisa känner sig 

stressad och troligtvis även illa till mods över att övriga i klassen får reda på hennes resultat, 

så upplever hon att det i hennes hemland hjälpte henne att studera mer och få bättre 

studieresultat. På grund av anonymiteten i Sverige upplever Lisa att hon inte behöver studera 

lika mycket då hon vet att det endast är hon själv och läraren som vet vad hon presterat: 

i Sverige lärarna är snäll i Tjetjenien de är hårda # här läraren inte säger hon är bäst och han är 
också bäst och hon är dålig # men i Tjetjenien läraren säger det i klassen (Lisa) 
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Hon säger även: 

jag innan sa i Sverige lärarna snäll # i Tjetjenien stränga # därför alla måste studera hemma också 
# men i Sverige också behöver den # men i Sverige lugn skola # lärare acceptans mera (Lisa) 

Lisa känner sig tudelad. Samtidigt som hon uppskattar lärarens ”snällhet” och anonymiteten i 

Sverige hävdar hon att lärarens arbetssätt i Tjetjenien genererar bättre studieresultat. Hon 

påpekar dock att man även här i Sverige förväntas göra sina läxor men att det är mer 

acceptabelt om man inte skulle göra dem. Huruvida man kan dra slutsatsen, att SFI-lärare till 

skillnad från ”vanliga” lärare, tar hänsyn till faktorer som inverkar på en elevs inlärning 

såsom hem- och familjesituation går bara att spekulera i, men det är ytterst troligt att så är 

fallet, och att Lisa känner av det.  

4.3 Uppfattningar om undervisningsmetodik och 

undervisningsinnehåll 

Linda motsätter sig inlärningen hon fick som ”papegoja” när hon först började på SFI. Att inte 

få några böcker eller papper och bara lyssna på läraren som visar bilder som man sedan skulle 

repetera om och om igen passar inte henne: 

för någon det är bra # för mig det är inte bra (Linda) 

Informanten behöver mer än att bara lyssna och tala: 

i tjetjenska alfabetet fonetik finns många mm vokaler som liknar i svenska vokaler därför att vi har 
till exempel fonemen ö, u, y, a, ä finns också i mitt modersmål ee andra konsonanter också finns i 
tjetjenska språk # därför jag kan uttal och därför jag måste lära andra saker (Linda) 

Även om Linda förstår att läraren med denna metod främst ville lära ut ett gott uttal så 

saknade hon andra väsentliga delar i sin undervisning. Informantens avoga inställning till 

svensk uttalsträning beror på att modersmålets ljudsystem underlättar svenskinlärningen då 

många ljud är samma, vilket innebär att de flesta tjetjener har ett mycket bra uttal från början. 

Linda hävdar, i enlighet med forskare och språklingvister, att tjetjener, generellt sett, kan lära 

sig många europeiska språk relativt obehindrat (Gunnemark 1996:25). Av den anledningen 

tycker hon att en SFI-lärare ska koncentrera sig på annat vid undervisningen av just tjetjenska 

elever. Informantens resonemang överensstämmer med Abrahamsson (2009:243) som 

framhåller att positiv transfer från förstaspråket är tydlig på fonologiska områden.  

Famus tilltalas av den traditionella katederundervisningen där läraren föreläser och 

eleverna lyssnar. Läraren ska ”mata” eleverna med information och använda tavlan så mycket 
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som möjligt. I och med sin överskådlighet är tavlan det bästa hjälpmedlet i klassrummet. 

Genom att använda tavlan är det nämligen lättare att se sammanhanget i det som läraren vill 

exemplifiera. Famus förstår och tar till sig information bäst så:  

i Tjetjenien läraren pratar pratar pratar och skriver på tavlan # det är bra ## också här läraren 
skriver på tavlan # men i Tjetjenien läraren mycket skriver # jag gillar den (Famus)  

Genom att skriva exempelvis fem meningar på tavlan och sedan bli ombedd att se felen bidrar 

läraren till att utveckla tankeverksamheten hos eleven menar hon. Detta resonemang 

överensstämmer med Krashens monitorhypotes (Abrahamsson 2009:118) då Famus i en 

sådan situation uppmanas granska det hon har producerat. Personligen tycker informanten inte 

om att skriva på tavlan då hon blir nervös, men hon förstår att läraren insisterar på att alla 

elever ska våga göra det.  

Alla andraspråkselever lär sig målspråkets element, strukturer och regler i samma specifika 

ordning enligt Krashens hypotes om inlärningsordning (Abrahamsson 2009:120). Linda, som 

själv är lärare till yrket, påtalar flera gånger under sin intervju vikten av att lära ut så att man 

kan lära in på ett strukturerat sätt: 

det är min åsikt att en bra lärare förstår att man måste lära i ordning # då studenter förstår bra # jag 
tror # till exempel grammatik lite om fonetik sedan lite ordinlärning ordbildning sedan vad är 
svenska ord och bilder # sedan ee du ee måste lära studenterna vad är det morfologi till exempel # 
vilken grupp # vad är substantiv adjektiv sedan verb och vidare # alla alla delar morfologi sedan 
jobbar syntax också (Linda) 

Informanten uttrycker vidare sin förvåning över att lärarna på SFI inte har samma 

tillvägagångssätt när de undervisar och att de inte verkar följa en enhetlig struktur, trots att de 

undervisar på samma nivå. Det gör nämligen alla lärare i hemlandet: 

jag ser att ee # lärarna här mm # för dem inte viktigast en bok. ## det är ganska konstigt för mig # 
och jag förstår inte vad är det? NN [informantens nuvarande lärare] utbildar på sin sätt och NN 
[informantens tidigare lärare] utbildar på sin sätt och alla lärarna har ingen samsyn ee ## är inte 
samgående jag tror  # ee trots att de alla har ett mål ee att utbilda invandrare ## det är konstigt för 
mig som lärare ## jag har varit lärare i tretton år och vi arbetar inte så (Linda) 

Denna infallsvinkel verkar inte beröra varken Famus eller Lisa då ingen av dem har påpekat 

det i sina intervjuer.  Emellertid kan man konstatera att samtliga informanter är vana vid en 

form-, regel- och skriftbaserad undervisningstradition från hemlandet medan de här i Sverige 

ställs mot ett mer kommunikationsinriktat undervisningssätt (Abrahamsson 2009:188).  

Samtliga informanter efterfrågar en varierad undervisning så att deras svenska ska kunna 

utvecklas. De vill bli utmanade i skolan. Linda tycker att det är viktigt att lära sig ord, hur de 

stavas och vad de betyder för att utveckla språket. Detta gör läraren genom att skriva egna 

texter som gruppen sedan kan arbeta med på olika sätt. Texterna kan handla om litteratur, 
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historia eller världsnyheter, och uppgifterna till texterna kan lösas antingen individuellt eller i 

grupp. Båda arbetssätten är bra. Att slå upp ord i lexikon är nyttigt men de måste också kunna 

sättas in i rätt sammanhang: 

det är viktigt att känna språksjälen # för att göra det man måste läsa litteratur # för att förstå språk 
och för att kunna bra svenska ## först läser man lätt och sedan lätt igen och sedan svår # man 
måste läsa mycket litteratur # för att förstå språksjäl (Linda) 

Linda menar att elevens språk blir mer och mer avancerat för varje gång hon införskaffar sig 

ny kunskap. Detta överensstämmer med Krashens inflödeshypotes i + 1 (Abrahamsson 

2009:120 och Löthagen m.fl. 2008:80) som visar att språkinlärning gynnas av att man får ett 

inflöde som är steget högre än den nivå som man som inlärare befinner sig på. Att ställas mot 

innehåll, material eller uppgifter som kräver extra arbete av eleven leder till att han eller hon 

växer i sitt språk och på så vis blir utflödet, liksom inflödet, rikt och varierat (Abrahamsson 

2009:174). 

Lisa föredrar när man får i uppgift att läsa en bok med tillhörande frågor som läraren 

skapat. Det är även bra att få diktamenläxa på bokens texter: 

när jag skriver själv ## mer fel (Lisa) 

Av den anledningen uppskattar Lisa diktamen som arbetssätt. Hon anser att det är viktigt att 

kunna läsa och skriva noga i Sverige och om hon en dag ska kunna bli tandläkare påpekar hon 

att hon måste studera mycket. Även Famus påtalar många gånger under sin intervju vikten av 

att kunna lära sig skriva bra. Mycket av tiden i skolan ska användas till just det, men hur detta 

genomförs är upp till läraren:  

jag kan säga men jag inte lärare # jag vet inte # läraren vet bäst # jag litar på den (Famus) 

Famus uttalande visar att hon känner förtroende för sin lärare. Som elev kan man ha önskemål 

på vad undervisningen ska innehålla, men Famus litar på att en lärare med adekvat utbildning 

vet hur man ska undervisa och vad undervisningen ska innehålla för att gynna elevers 

språkinlärning.  

Test är bra då de erbjuder en mätning av elevens kunskaper (Lisa, Linda). Genom att svart 

på vitt se ett poängresultat eller ett betyg ser man vad man behöver arbeta på: 

Efter test mm du ee kan se vad jag kan # vad jag ee vilken felen hade jag i testen också # och sen 
jag försökte jag tror till exempel eleven vem som lär # å! jag måste lära sig många många till 
exempel mer mer mer därför att arbeta på min fel som jag gör # det är också resultat (Linda) 
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Lindas och Lisas önskemål om summativ bedömning2 motsäger forskarnas rekommendationer 

(se bl.a. Black & Wiliam 2009). En formativ bedömning3 är att föredra då en sådan stimulerar 

lärandet hos eleven och dessutom utgör grunden till den individuella utvecklingsplanen som 

de tre informanterna efterfrågar (Löthagen m.fl. 2008:48 f. och Skolverket 2011).  

i Tjetjenien vi skriver mycket test # mycket mycket test # varje gång nästan (Famus)   

Famus är den enda av informanterna som inte uttalat påpekar att läraren ska ha test som ett 

genomgående moment i sin undervisning, trots att hon är van vid det från hemlandet. 

4.4 Uppfattningar om regel- respektive kommunikationsstyrd 

undervisning  

Famus, Linda och Lisa anser att grammatik är källan till en framgångsrik inlärning: 

Grammatik # mm # främjar språkinlärning (Lisa)  

Att ha kännedom om grammatik innebär en mer korrekt språkanvändning och samtliga 

informanter har påtalat vikten av att studera språkets byggstenar i sina intervjuer då de menar 

att språkinlärning främjas om man som elev känner sig säker på grammatiken. Famus 

uttalande får exemplifiera:  

när jag förstår grammatik # sen jag kan göra många saker ## till exempel jag kan förstå mycket # 
mm # eller jag kan arbeta eller göra svåra saker ## när man arbetar måste man skriva mycket ## 
jag vill jobba # jag vill studera # jag vill att mina barn ska studera # jag måste grammatik (Famus) 

Tillgången till en bra grammatisk grund innebär således att man kan företa sig mer, inte bara i 

skolan men även ute i samhället (Lindberg 2003:38). Detta är något samtliga informanter 

strävar efter och förstår är viktigt då de vill komma vidare i det svenska samhället (Lindberg 

2003:62).  

Linda anser att ett läromedel i klassrummet hjälper eleven att lära in på ett strukturerat sätt: 

Jag tycker att det är bra att använda bok # därför att det är grundutbildning # mm där finns många 
många # dialoger och ee grammatik och arbeta samarbeta med grupp och många många saker som 
eleverna måste göra # det hjälper att utveckla språk jag tror så ## sedan eleverna måste skriva # 
skriva skriva skriva # och läraren måste ser ee se att alla förstår # läraren kan titta på läxor ## kan 
ee också titta på extramaterial # om problem läraren måste hjälpa igen (Linda) 

Att lärarna i Tjetjenien följer en särskild ordning när de undervisar har redan nämnts 

(Salangirejev, personlig kontakt, Linda) och jag uppfattar att undervisningen i Tjetjenien 

baseras på en form-, regel- och skriftbaserad undervisningstradition (Abrahamsson 

                                                
2 En summativ bedömning innebär en summering av kunskaper vid ett särskilt tillfälle, exempelvis att få 103/110 
på ett prov. 
3 Med en formativ bedömning menas en kontinuerlig bedömningsprocess som pågår hela tiden. 
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2009:188).4 Då Linda beskriver lärarens tillvägagångssätt noggrant utgår hon troligtvis från 

ett lärarperspektiv istället för ett elevperspektiv när hon resonerar. Hon menar att det är viktigt 

att en grammatisk grund läggas upp. Att blanda in andra sorters material är också nödvändigt, 

liksom grupparbete. Informanten anser att språket utvecklas ju mer man skriver. Läraren ska 

finnas tillgänglig för att kontrollera att samtliga förstår, samt för att ta undervisningen steget 

längre i form av extrauppgifter. Nedan ser vi ytterligare exempel på vilken sorts undervisning 

eleverna är vana vid: 

när jag studerar i Tjetjenien # min lärare ee kapitel 1 läsa skriva regler förklara läxa # sedan måste 
skriva test # efter börjar kapitel 2 läsa skriva regler och förklara lärare # sedan igen skriv test # det 
är bra (Lisa) 

läsa boken och skriva på frågorna och skriva diktamen efter läxa och repetera # repetera repetera 
repetera (Famus) 

lektionen schema rasten många saker likt här # men i Tjetjenien mycket struktur i undervisning 
först den sedan den och så vidare # också mycket öva på nya saker hemma och i skolan # 
tillsammans inte tillsammans (Linda) 

Det är tydligt att samtliga informanter efterfrågar en strukturerad och organiserad 

grammatikundervisning. Struktur och organisation är tjetjenska elever vana vid från skolan i 

hemlandet (Salangirejev, personlig kontakt). Traditionella grammatikgenomgångar blir 

särskilt framgångsrika och tydliga om läraren först förklarar för att sedan ge övningar som går 

att finna i läroböcker eller stenciler. Övningarna kan lösas individuellt eller i grupp. Läxa och 

repetition är nyckelfaktorer när informanterna arbetar med grammatik för att inte glömma bort 

reglerna efterhand.  

I sitt fortsatta arbete vill informanterna ha stöttning av läraren när de känner att de behöver. 

Deras resonemang stämmer väl överens med Gibbons (2006) uttalande om stöttning som 

möjliggör för eleven att behärska nya färdigheter och kunskaper som gör att han eller hon 

fortsättningsvis kommer att våga mer i klassrummet. Arbetssättet är särskilt bra med tanke på 

att de flesta elever behöver stöttning när man sysslar med grammatiska moment (Gibbons 

2006:6). Lindas uttalande exemplifierar: 

det är mycket svårt # för tjetjenska till exempel # att förstå obestämd och bestämd form därför att i 
tjetjensk språk och ryska språk har inte den # det är mycket svårt att förstå # vi förstår men man 
glömmer därför att det finns inte i tjetjensk språk (Linda) 

Famus tycker att man i klassrummet ska: 

diskutera diskutera diskutera # det är bra (Famus) 

                                                
4 Se sidan 18 och 20. 
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Man fokuserar i en sådan undervisningssituation på acquisition snarare än learning 

(Abrahamsson 2009:117), det vill säga att elevens budskap går fram är viktigare än att 

uttrycka sig språkligt korrekt. Informantens konstaterande överensstämmer med Abrahamsson 

(2009:188) och Löthagen m.fl. (2008:72) vilka förespråkar interaktion i undervisningen då det 

främjar språkinlärningen. Samtliga informanterna har i sina intervjuer poängterat att den 

muntliga produktionen är vital, inte bara för att öva sin svenska, utan även för att ta del av 

varandras erfarenheter och åsikter:  

vi måste samarbeta # hela klassen # det är viktigt (Linda) 

Vem är du? Vad har du upplevt? Vad känner du? Vad tänker du? är intressanta frågor att utgå 
ifrån:  

jag vill veta # vem är det som sitter där? (Famus)  

Famus anser särskilt att den svenska kulturen ska prioriteras som samtalsämne. Läraren ska 

avsätta tid till att låta eleverna samtala och uttrycka sina åsikter, samtidigt som han eller hon 

också vågar uttrycka sig inför klassen. Genom att läraren vågar öppna upp sig bidrar han eller 

hon till att det skapas ett förtroende de båda parterna emellan och undervisningen känns både 

djupare och mer meningsfull för eleven: 

när elev frågar lärare # a # vad tycker du? Det är bra om lärare säger ee svarar ## den är intressant 
att veta # man får bra kontakt # men mm # sedan # alla elever måste prata # ibland den är svårt # 
för alla tycker inte samma ## till exempel sambo # vi har inte den # men i Sverige finns # om jag 
tänker sambo är ok # klasskompis tänker att den inte är ok # ee # att man måste gifta sig # kanske 
klasskompis blir arg på mig för tänker så ## det är inte bra # alla människor får säga ## läraren 
måste visa den5 (Famus) 

Citatet ovan visar dessutom att man som lärare har man en vågmästarroll i klassrummet och 

behöver känna av när vissa diskussioner blir för allvarliga. En elevs åsikt får aldrig leda till att 

han eller hon utsätts för negativt tryck från andra då alla individer har rätt att uttrycka sig 

(Skolverket 2011). Invandrarelever ställs dagligen inför nya fenomen som de inte är vana vid 

från sina hemländer. Dessa fenomen är svåra att beröra men nödvändiga att diskutera för att 

eleverna ska kunna skapa sig en förståelse för det nya samhället de lever i (Wellros 

2004:650). Famus visar en förståelse för nya syn- och levnadssätt, vilket bör klassas som 

positivt. Hon uppvisar ett ”nedfällt” affektivt filter eftersom hon samtidigt bibehåller sin 

etniska och språkliga identitet (Abrahamsson 2009:121 och 2009:199).  

      Lisa anser liksom Famus och Linda att man ska tala mycket i undervisningssituationer. 

Informanten poängterar att förståelsen för vad som sägs är oerhört viktig. Dock måste 
                                                
5 Observera att informanten med uttalandet menar att hon förstår att vissa väljer samboskap men det innebär inte 
att hon själv skulle göra det.  
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förståelse gå hand i hand med det muntliga för det spelar ingen roll om man förstår allt någon 

säger till en om man inte sedan kan svara honom eller henne: 

När människor pratar med mig # jag förstår # men jag vill kunna prata tillbaka # ee # inte bara 
förstå vad säger dem ## när människor pratar nästan alltid jag alla förstår ## men # jag känner mig 
inte bra # ee # när jag kan inte prata tillbaka ## du förstår? (Lisa) 

Lisas uttalande överensstämmer med Wellros (2004:649) som menar att eleven påverkas 

negativt i sådana situationer. Det är inte ovanligt att man känner sig dum. Detta kan leda till 

att eleven känner sig infantiliserad samt intellektuellt degraderad. Dessutom kan eleven 

anonymiseras, det vill säga förlora sin unika identitet för att istället bli ett med sin etnicitet 

(Abrahamsson 2009:199). Om så är fallet för Lisa är svårt att veta. Dock visar hon upp en 

tendens till oro och nervositet med tanke på att hon uttrycker att det inte känns bra för henne 

att endast förstå vad någon säger till henne. Detta skulle innebära att hon har ett ”uppfällt” 

affektivt filter vilket inverkar negativt på språkinlärningen (Abrahamsson 2009:121). 

På rasterna i skolan får man tillfälle att träffa, umgås och samtala med människor:  

rast är bäst # jag pratar med min kompisar # dricker kaffe # jag glad ## jag ee # social (Famus) 

Att få tala fritt uppskattas av både Famus och Lisa. Inte bara för att det sker under trevliga 

omständigheter, men även på grund av att man inte blir bedömd: 

på rast # jag kan säga vad jag vill ## och jag behöver inte tänka när jag pratar # som i klassrummet 
(Lisa) 

Citatet visar att informanten sätter learning före acquisition i klassrummet. På rasterna känner 

Lisa att hon kan slappna av och därför kommer acquisition mer naturligt (Abrahamsson 

2009:117). Då kommunikationsbaserad undervisning ofta består av lärar-elev-interaktion bör 

man uppmuntra elever till att tala fritt då möjligheterna till naturligt inflöde annars är 

begränsat (Abrahamsson 2009:188). Linda är den enda av de tre som inte nämner rast som en 

viktig faktor för språkinlärningen. Emellertid konstaterar hon att språkpraktik är absolut 

viktigast i SFI-undervisningen:  

det är viktigast # att prata med någon # alltid prata prata prata (Linda) 

Informanten anser att om hon hade haft tillgång till språkpraktik ute i samhället eller på någon 

arbetsplats så hade det varit lättare för henne att lära sig svenska, att det hade gynnat hennes 

svenskinlärning. En parallell går att dra till Lisa som fann mycket nöje i att gå till en lokal 

som drevs av volontärer på orten där hon bor: 
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Innan i kommunen öppna # en en lokal med gamla kvinnor där också # var bättre ## bara svensk 
gamla kvinnor där vi laga saker # där # jag gick där bara 2 gånger # när jag går på tredje gånger 
stängt dörren och slut och jag tänkte varför? därför jag pratar på svenska där och det var mm bra 
(Lisa) 

4.5 Uppfattningar om sin egen situation som vuxenstuderande på 

SFI  

Famus, Linda och Lisa har alla påpekat att de har kommit till Sverige med ”tungt” bagage och 

att detta påverkar deras inlärning.6 Kursplanen i SFI framhåller att elevens erfarenheter är 

viktiga att ta tillvara i undervisningen (Skolverket 2011). Dock är det så att flerspråkighet 

samt mångkulturalitet många gånger uppfattas som problem snarare än som en tillgång i 

dagens skola (Löthagen m.fl. 2008:18).  

SFI:s elevgrupp representerar olika kulturer, religioner, synsätt och värderingar som bidrar 

till att göra SFI-undervisningen god och effektiv (Famus). Att diskutera olika teman som rör 

ovannämnda faktorer öppnar upp för förståelse och det är viktigt. Om eleverna respekterar 

varandra resulterar det i ett gott gruppklimat och arbetsro infinner sig menar hon. Linda 

hänvisar till sin heterogena grupp: 

det finns många människor från olika länder # de ee varje har ee tradition som speciell tradition 
religion och också många många saker ee man måste # samarbeta med varandra och förstå 
varandra jag tror # det är viktigt att förstå varandra från andra länder till exempel från ee andra ee 
värld från amerika eller sydamerika # människor # vi måste arbeta tillsammans det är också viktigt 
i skolan (Linda) 

Det är således betydelsefullt att försöka förstå och samarbeta med andra. Väljer man att inte 

öppna upp sig kan det leda till att man generaliserar vilket i sin tur leder till befästandet av 

stereotypier samt fördomar. Detta är inte gynnsamt för någon då negativa, och i värsta fall 

hotfulla ”bilder”, kan uppstå (Wellros 2004:661). Lisa påpekar att ett vanligt problem i skolan 

är att man ofta sitter tillsammans med sina landsmän och då samtalar på sitt modersmål 

istället för på svenska: 

Jag sitter med kvinna samma språk # jag behöver inte prata annat språk # därför jag kan inte prata 
och mm jag har inte svensk kompisar # jag inte pratar på svenska därför jag behöver inte (Lisa) 

Läraren bör av den anledningen skilja språkgrupperna åt i klassrummet. Då tvingas man prata 

svenska och man kommer i kontakt med människor man inte annars skulle ha lärt känna. 

Famus instämmer i hennes önskemål och berättar om hur det är i hemlandet: 

                                                
6 Se citat på sidan 16 och sidan 27. 
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i Tjetjenien nu inte många andra människor # det samma tjetjenska # mm # jag vet inte den ord ## 
a! tråkig # det är lite tråkigt # den bra här # många andra länder och människor # det är mycket 
intressant # vi måste prata andra människor (Famus)  

Famus tycker att andra människors språk, kultur, synsätt och värderingar är intressanta att läsa 

om, diskutera samt arbeta med i skolan. SFI ger henne den möjligheten, vilket hon uppskattar. 

Trots att det krävs mycket av en elev att konfronteras med synsätt och värderingar som inte 

stämmer överens med sina egna (Wellros 2004:657) är Famus villig till det. Informantens 

öppenhet och inställning inför ämnet gynnar hennes inlärning, men så är inte fallet med alla 

elever (Abrahamsson 2009:207). 

Utmärkande för Lindas intervju är att hon tar upp gruppstorlekens betydelse för 

inlärningen. Hon menar att en stor grupp inverkar negativt på språkundervisningen på det sätt 

att läraren inte hinner med alla elever. Då hjälper det om man som student tar ansvar för sin 

egen inlärning:  

de måste göra mycket mycket mycket för att kunna eller lära sig svenska ## studenterna måste 
göra mer än lärarna # det är deras intresse att lära sig svenska # de måste bo i Sverige # arbeta i 
Sverige # de behöver språket (Linda) 

Läraren ska alltså hjälpa eleven i skolan genom att erbjuda god undervisning och vägledning, 

men det är eleven som ansvarar för att han eller hon faktiskt lär sig svenska. Att studenten bär 

det yttersta ansvaret för att lära sig språket poängterar även Famus och Lisa: 

det är inte problem lärare det är min problem (Famus) 

jag måste studera # läraren inte # läraren är bäst # jag måste studera (Lisa) 

Linda tycker inte att svenska är ett särskilt svårt språk att lära sig då hon förstår sig på 

grammatik. Dock menar informanten att hennes inlärning till viss del går långsamt på grund 

av hennes ålder. Faktorer som familjen, stress och depression samt händelser som sorger och 

krig har påverkat hennes minne och hon kan inte alltid koncentrera sig på sin svenskinlärning 

då hon många gånger tänker på annat. Detta kan ibland kännas frustrerande för Linda som har 

högt ställda krav på sig själv: 

Jag testade bra på alla test # och jag fick mm till exempel 98 point på alla eller eller 96 point och 
det är mycket bra de sa ee lärarna men jag sa inte för att man måste lära bättre # mera # också lära 
den som jag hade fel ## jag kräver av mig # jag måste göra # jag måste lära mera # jag måste 
kunna men ee det är mycket svårt att lära när man har andra problem i familjen eller ee många 
många speciella problem ## det är mycket mycket stressigt och jag kan inte koncentrera sig bara 
på utbildning # och jag alltid tänker på jag har andra tankar på mitt huvud än svenska (Linda)  

Utmärkande för Famus intervju är att hon tycker att det är viktigt med utflykter, att ta sig 

utanför skolans väggar. Att skriva, läsa och studera grammatik är jobbigt, så man behöver ett 
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avbräck då och då. Hon menar att det inte finns något som säger att utflykter ska vara rena 

nöjesresor. Läraren kan skapa olika uppgifter som har att göra med resans utflyktsmål för att 

kombinera nytta med nöje: 

utflykt är viktigt # i skolan # det är roligt också ## man kan åka många platser och lära sig ## det 
är viktigt i en ny land # jag måste förstå alla nya saker (Famus) 

Famus menar alltså att man som invandrarelev behöver integreras i samhället och se och 

uppleva platser istället för att bara tala om dem. På så vis lär man sig genom handling. Detta 

är särskilt viktigt när man kommer som ny till ett land. Man är inte turist, utan har kommit hit 

för att stanna. Då är det vitalt att ta till sig allt man kan. Hennes resonemang överensstämmer 

med Lindberg som menar att det är viktigt att andraspråkselever snabbt kommer i kontakt 

med det svenska samhället, för allas skull (2003:62). 

Lisa talar om en annan slags integrering; det svenska fenomenet fika. Informanten tycker 

om det sociala samspelet och blir särskilt glad när det anordnas just fikastunder eller mindre 

fester eftersom hon då får tillfälle att utöva sin svenska. Det är särskilt roligt när man får tala 

med sin lärare utanför klassrummet: 

när inte i klassrum # mm # elev och lärare kan prata andra saker ## till exempel familjen # resa 
eller vad jag ska göra på helgen # jag känner mig bra # ee # för jag känner mig inte som elev ## 
ibland jag behöver den ## mm # att inte känna mig som elev ## jag är en vanlig människor # ee  
människa också (Lisa) 

Lisas önskemål om socialt samkväm ger henne chansen att tala fritt och vardagliga 

samtalsämnen berörs (Ladberg 2001:41). Citatet ovan visar att hon genom samtal med sin 

lärare utanför klassrummet upplever att hon blir sedd och lyssnad till annorlunda gentemot när 

hon befinner sig i klassrummet. Elev-lärarrelationen blir mindre tydlig för henne vilket hon 

uppskattar, förmodligen på grund av att hon här i Sverige inte är omgiven av samma 

kontaktnät av människor som hon var i sitt hemland. Det är troligt att informanten vill 

uppleva känslan av att hon talar med en vän istället för en lärare.7 

5 Slutsatser 

Denna studie har visat att Famus, Linda och Lisa har en likasinnad syn på hur de anser att 

SFI-undervisningen ska vara. Utbildningen ska, i likhet med vanlig språkundervisning, bestå 

av muntlig produktion, skriftlig produktion samt läsning. Utmärkande är att informanterna 

anser att det ska läggas ner mest tid på att studera grammatik. Famus, Linda och Lisa anser 

                                                
7 Detta exemplifieras även i Lisas citat på sidan 16. 
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alla att grammatiken är källan till en framgångsrik inlärning och att det är först när man 

behärskar grammatiken som man kan uppnå ett gott språk.  

Det märks att informanterna är färgade av sina skolbakgrunder från hemlandet i sina 

uttalanden. Famus, Linda och Lisa är alla vana vid en strukturerad undervisning som 

genomförs av auktoritära pedagoger där goda studieresultat är viktigt. Tjetjeniens form-, 

regel- och skriftbaserade undervisningstradition ställs mot Sveriges mer 

kommunikationsinriktade undervisningssätt i informanternas utsagor . 

Särskilt Lisa betonar läraren som den viktigaste faktorn till en god svenskinlärning, men 

även Famus och Linda har poängterat lärarens betydelse för språkinlärningen. En lärare ska 

vara: kompetent, strukturerad, duktig på att förklara, förstående, samarbetsvillig, hjälpsam och 

stöttande. Läraren ska även vara en god föreläsare, respektera sina elever samt vara villig att 

dela med sig av sina erfarenheter. Tvetydigheten är tydlig hos informanterna då de verkar 

efterfråga en kombination av läraren i Tjetjenien och läraren i Sverige. Samtidigt som de vill 

ha en lärare som sätter press på dem då de upplever att studieresultaten gynnas av det, så 

uppskattar de en förstående lärare som lyssnar på och verkligen ser dem. Likväl går det att 

uppfatta en tvetydighet hos dem i deras uttalanden när de talar om sina skyldigheter i skolan. 

Samtliga hävdar att det är de själva som ansvarar för inlärningen, att de vill och måste lära sig 

svenska. Dock kan man utläsa att den ”snälla” lärarens acceptans underlättar för dem att 

exempelvis sätta sig bredvid någon i den egna språkgruppen i klassrummet eller att inte göra 

sina läxor. Emellertid är det inte så konstigt att denna tvetydighet existerar. Det är inte förrän 

man upplevt något annat som man kan dra paralleller till hur man har haft det och många 

gånger resulterar det i en mix – att man vill ha det bästa från två världar, precis som mina 

informanter antyder. 

 

6 Förslag till framtida forskning och metodreflektion 

I framtida forskning hade det varit intressant att utveckla studien genom att göra ännu fler 

intervjuer med tjetjenska elever för att på så vis utreda om det bara var en slump att 

informanterna i denna studie tänkte så lika, eller om det är så att tjetjenska elever är så pass 

färgade av sin tidigare skolbakgrund att man kommer komma fram till samma svar. Det hade 

även varit intressant att intervjua tjetjenska män också och kanske göra en jämförelse mellan 

tjetjenska kvinnor och män. Man skulle också kunna utveckla studien genom att välja en 

annan språkgrupp inom SFI och göra en jämförelse mellan dem och tjetjenska elever för att se 
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om deras föreställningar om undervisning och inlärning skiljer sig från varandra, och om så är 

fallet utreda varför. 

Det är viktigt att nämna att studien och dess slutsatser inte ger en generell bild av tjetjenska 

elevers åsikter om lärares förhållningssätt och undervisningsmetoder inom SFI-

undervisningen, utan endast speglar vad de aktuella informanterna anser och upplever. Dock 

kan studien och dess resultat vara intressant för lärare inom SFI och vara underlag för 

diskussioner inom denna yrkesgrupp.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Varifrån kommer du? 

När kom du till Sverige? 

Vilket är ditt förstaspråk? 

Vilka andra språk talar du? 

Vad har du för skolbakgrund i hemlandet? 

Vad har du fått för utbildning här? 

Nämn tre saker som du strävar efter i skolan här i Sverige. Varför just dessa tre saker? 

Vad anser du att din svenskundervisning ska innehålla? Varför? 

På vilket sätt tycker du att man ska arbeta med det? 

Vad är viktigast att arbeta med i skolan tycker du? Varför? 

På vilket sätt tycker du att man ska arbeta med det? 

Vad är minst viktigt att arbeta med i skolan? Varför? 

Vilka faktorer främjar en god svenskundervisning? Varför? 

Vilka faktorer hindrar en god svenskundervisning? Varför? 

När har du uppnått en effektiv svenskinlärning tror du? Varför? 

Vad kännetecknar en bra/duktig/kompetent lärare? Varför? 

Hur arbetar han/hon? 

Vad kan förändras och förbättras i undervisningen du får? Varför? 

Beskriv den ultimata svenskundervisningen som skulle fungera för dig! 

Vad är det bästa med skolan? 

Vad är det sämsta med skolan? 

Vilka likheter finns mellan skolan i Sverige och ditt hemland? 

Vilka är de största skillnaderna mellan skolan i Sverige och ditt hemland? 

Vad har du för tankar inför framtiden? 

Ordet fritt! 
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Bilaga 2 

Deltagande i forskningsprojektet 

Så lär jag 

 

Jag deltar frivilligt i projektet och vill att mitt kodnamn ska  

vara__________________ 

 

Jag samtycker till inspelning av intervjun. 

_______________________________________________ 

Ort och datum 

_______________________________________________ 

Underskrift 

 

 

 

 

 


