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Sammanfattning 

 
Denna uppsats är en kvalitativ undersökning av tre läro- och kursplaner i ämnet svenska för 

invandrare. Syftet med uppsatsen är att belysa de förändringar som har skett i styrdokumenten 

från 1970-talet fram till idag. Läro- och kursplanerna har undersökts med hjälp av metoden 

kallad dokumentanalys. Resultaten visar att behavioristiska idéer om lärande och 

andraspråksinlärning som kom till uttryck i Lsfi71 försvann i kursplanerna från 1994 och 

2012. Undersökningen visar även att spår av progressivism och det sociokulturella 

perspektivet på inlärning återfinns i alla tre dokumenten, men att vissa idéer inom dessa 

perspektiv har betonats starkare än andra vid olika tidpunkter. Angående synen på 

andraspråksinlärning pekar undersökningen på att kognitivistiska idéer främst avspeglas i 

Lsfi71 och kursplanen från 1994, medan kursplanen från 2012 har en dominerande 

interaktionistisk inriktning. Dokumenten visar även en förändring i sättet på vilket lärarens 

roll framställs. I Lsfi71 spelar läraren en central roll och har en elevorienterad attityd, medan 

denne osynliggjorts i de senare kursplanerna. 
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1. Inledning 

 
Ämnet svenska för invandrare (sfi) har funnits i nästan 50 år, men verksamheten har 

genomgått drastiska förändringar från det ena decenniet till det andra i takt med att allt fler 

människor har invandrat till Sverige och behovet av en välorganiserad och välfungerande 

språkundervisning ökat. För 50 år sedan såg sfi mycket mer annorlunda ut än det gör idag: då 

fanns det nämligen ingen lärarutbildning för sfi-lärare, inga tydliga riktlinjer för hur 

verksamheten skulle bedrivas, och inte heller någon läro- eller kursplan. Numera ingår 

svenska som andraspråk i lärarutbildningen och det finns en kursplan i ämnet som omfattas av 

Läroplanen för vuxenutbildning 2013. Dessutom har sfi granskats av såväl av regeringen 

utsatta kommittéer som sakkunniga, något som har lett till stora förbättringar. 

Föreliggande uppsats följer sfi-utvecklingen från 1970-talet fram till idag i syfte att belysa 

en aspekt av ämnets föränderlighet, nämligen styrdokumentens syn på inlärning, 

andraspråksinlärning och lärarens roll.  Uppsatsen kan vara ett användbart redskap för sfi-

lärare i deras förståelse av ämnets skiftande karaktär. Uppsatsen fyller dessutom ett gap i 

nuvarande forskning om svenska för invandrare, då det saknas studier om just 

styrdokumentens innehåll ur ett historiskt perspektiv. Forskning om sfi har hittills fokuserat 

på läromedel (Carlson 2013), invandrare, identitet och utanförskap (Rosén 2013), samt 

invandare och identitet (Carlson 2003). 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läro- och kursplanerna i ämnet svenska för 

invandrare ur ett pedagogiskt perspektiv har utvecklats från 1970-talet fram till idag. Till detta 

ändamål har tre dokument valts, nämligen Läroplan i svenska för vuxna invandrare 1971, 

Lsfi71 samt två kursplaner i svenska för invandrare från 1994 och 2012.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

För att besvara syftet har följande tre frågeställningar valts: 

a) Vilka teoretiska perspektiv på lärande finns i dokumenten? 

b) Vilka teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning förekommer? 

c) Hur beskrivs lärarrollen i de olika dokumenten? 

 

1.3 Disposition 

 

Uppsatsens första kapitel består av inledning, syfte och frågeställningar. Kapitel två innehåller 

en översiktlig presentation av sfi:s utveckling ur ett kronologiskt perspektiv, samt en 

genomgång av moderna läro- och kursplaners historia. I kapitel tre redogörs för tidigare 

forskning om läroplaner i allmänhet, och sfi-läroplaner i synnerhet. Kapitlet innehåller 

dessutom en presentation av två tidigare studier om lärarens skiftande roll i skolan. Kapitlets 

andra del består av en presentation av olika teoretiska perspektiv på lärarens roll i 
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klassrummet, lärande och andraspråksinlärning. I kapitel fyra presenteras den valda metoden, 

nämligen dokumentanalys. Kapitel fem utgörs av resultaten och kapitel sex innehåller en 

analys av resultaten med anknytning till tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med kapitel 

sju som är en konklusion. 
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2. Bakgrund 

 
Föreliggande kapitel består av två avsnitt: det första ger an översiktlig bild av sfi:s 50-år långa 

historia, och det andra presenterar läro- och kursplaner från 60-talet fram tills idag. 

 

2.1 SFI – en kort historik 

 

I Skolverkets rapport Vem älskar SFI? från 1997 (s. 35) beskrivs sfi-verksamheten under dess 

första två första decennier som en "i hög grad heterogen och vildvuxen verksamhet". Följande 

avsnitt ger en översikt över sfi, som har gått från att vara en spretig och oreglerad utbildning 

till en väletablerad verksamhet.  

Sfi:s historia börjar år 1965 när Riksdagen beslöt att alla invandrare skulle få möjligheten 

att kostnadsfritt delta i svenskundervisning. Uppdraget att arrangera undervisningen föll på 

dåtidens Skolöverstyrelses bord, som överlämnade ansvaret på studieförbundens axlar. 

Studieförbunden var studiecirklar som fanns i hela landet där invandrarna kunde få 

undervisning i svenska och samhällskunskap (Statskontoret 2000:27 s. 23). Undervisningen 

på studieförbunden leddes av så kallade studiecirkelledare som ofta saknade kvalificerad 

pedagogisk språkutbildning (SOU 2013:76 s. 131). Därtill saknades läro- och kursplaner. 

Dessa mindre än ideala studieförutsättningar ledde till att invandrarna erbjöds en utbildning 

av låg kvalité, vilket förklarar Skolverkets liknande av verksamheten vid en djungel. 

I en strävan efter att reglera sfi-verksamheten utarbetades i början av 1970-talet den första 

läroplanen i ämnet, Läroplan i svenska för vuxna invandrare (Lsfi71). Läroplanen användes 

dock som rekommendationer av studieförbunden på grund av att de inte kunde åläggas 

skyldigheten att följa dokumentens innehåll (SOU 2003:77 s. 62). En annan betydelsefull 

förändring i sfi:s utveckling var beslutet att ge arbetsmarknadsutbildningar rätten att 

tillhandahålla svenskundervisning. Verksamheten som skulle bedrivas av 

arbetsmarknadscentren (AMU-centren) runt om i landet skulle förena språk- och 

yrkesundervisning. Detta steg motiverades av övertygelsen om att kunskaper i svenska 

språket fungerade som en ingång till arbetsmarknaden (SOU 2013:76 s. 132). Samtidigt som 

AMU-centren fick möjlighet att bedriva sfi- och yrkesundervisning, fortsatte studieförbunden 

att erbjuda renodlad svenskundervisning för invandrare.  

Både AMU-centren och studieförbundens verksamhet granskades i början av 1980-talet av 

en av riksdagen tillsatt kommitté, kallad SFI-kommittén. Granskningen sammanfattades i en 

rapport där stora brister i verksamheten och avsaknaden av tydliga mål påpekades. Sfi-

kommitténs betänkande resulterade i en omfattande reform år 1986, den så kallade grund-sfi-

reformen (Statskontoret 2000:27 s. 23). Bland grundreformens viktigare förändringar kan 

nämnas den nya läroplanen, Lsfi86, införandet av ämnet svenska som andraspråk på 

lärarutbildningen, samt rätten att läsa upp till 700 timmar på sfi (SOU 2003:77 s. 64). 

Verksamheten skulle även fortsättningsvis bedrivas av både AMU-centren och 

studieförbunden.  

På 90-talet omfattades sfi av två stora reformer. 1991 års reform innebar att kommunerna 

fick huvudansvaret för organiseringen och genomförandet av sfi. Dessutom utarbetades en ny 

läroplan, Lsfi91 som skulle ersätta Lsfi86. Den nya läroplanen gällde dock i knappt 3 år innan 
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regeringen bestämde att sfi skulle vila på de värderingar som fanns i Lfp94 (Läroplan för de 

frivilliga skolformerna). I och med att Lsfi-91 slutade gälla, fick sfi sin allra första kursplan. 

Därutöver infördes betyg och centrala prov i ämnet. Förutom dessa ändringar, beslöt 

regeringen att alla invandrare oavsett vistelsetid i Sverige hade rätt till svenskundervisning 

(Statskontoret 2000:27 s. 24-25). 

Nästa stora förändring inom sfi skedde år 2003 när en ny kurs med fyra olika nivåer 

infördes. Nivåerna motsvarade tre studievägar och eleverna var indelade beroende på tidigare 

kunskaper och utbildningsbakgrund. Den nya nivåindelningen betonade vikten av en större 

individanpassning av undervisningen (SOU 2003:077 s. 65). 2003 års kursplan ersattes år 

2007 av en nyare version, som i sin tur byttes ut fem år senare med en annan kursplan 

innehållande en ny betygsskala från A till F, där A till E motsvarar godkänt resultat och F 

motsvarar icke godkänt. 

Idag omfattas sfi av läroplanen för vuxenutbildning utkommen 2013 och kursplanen i 

ämnet ställer upp mål och kunskapskrav för de fyra nivåerna A till E, samt en beskrivning av 

hur de olika aspekterna av språkbehärskning(hörförståelse, läsförståelse, muntlig färdighet 

och skriftlig förmåga) ska bedömas. 

 

2.2 Läro- och kursplaner – en kort historik 
 

En läroplan idag är ett av regeringen utfärdat dokument som styr skolverksamheten genom att 

ange övergripande mål och riktlinjer för undervisningen, samt vilka värderingar skolans värld 

ska genomsyras av. Den första läroplanen som bar just namnet läroplan kom ut år 1962 och 

var avsedd för grundskolan. Åtta år senare gavs de första läroplanen för gymnasieskolan ut, 

Lgy70. Sedan dess har läroplaner utarbetats med jämna mellanrum. Grundskolan fick nya 

läroplaner 1969, 1980, 1994 och 2011, medan gymnasieskolan har fått två nya läroplaner 

sedan 70-talet, år 1994 och 2011. 

Den första läroplanen i modern bemärkelse, Lgr62 hade som utgångspunkt skapandet av en 

likvärdig skola för alla barn, oavsett bakgrund. Grundskolan indelades i låg-, mellan- och 

högstadium och betygen skulle vara mellan 1 och 5, där 5 betecknade det högsta betyget 

(Riksarkivet 2014). Efterföljande läroplan för grundskolan gavs ut 1969 och den angav mål 

och riktlinjer för undervisingen. Den bestod av två delar, den allmänna delen och 

kommentardelen, kallad supplementdelen, som innehöll mycket detaljerade anvisningar för 

undervisningen. Gymnasieskolan fick också en egen läroplan år 1970 bestående av en allmän 

del och en kommentardel. Den allmänna delen av både Lgr62 och Lgy70 beskrev mål, 

timplaner samt kursplaner. Kursplanerna angav undervisningens inriktning och innehåll i de 

olika ämnena. Kommentarmaterialet belyste ämnesspecifika problemområden, alternativa 

arbetssätt och övriga frågor så som hjälp till elever med svårigheter, samverkan mellan skolan 

och föreningar, kulturlivet och skolan och andra. Den efterföljande läroplanen, Lgr80, 

innehöll bara den allmänna delen och inleddes med ett avsnitt om skolans mål för att sedan 

fortsätta med generella riktlinjer för arbetet i skolan. 

År 1994 kom Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och Lpf94, Läroplan för 

de frivilliga skolformerna, som förutom mål och riktlinjer även omfattade ett inledande avsnitt 

kallat värdegrund. Värdegrunden angav de grundläggande demokratika värderingar skolan 

vilade på. Den senaste läroplanen inom grund- och gymnasieskolan är Lgr11 och Gy11.  
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Förutom grund- och gymnasieskolan har även vuxenutbildningen haft egna läroplaner. Den 

första kom ut 1982 och den andra år 2012. Från och med 2013 gäller den nya Läroplan för 

vuxenutbildning som omfattar kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt 

utbildning i svenska för invandrare. 

Till skillnad från läroplanernas övergripande karaktär har kursplanerna ett mer specifikt 

fokus. De anger vilka mål undervisningen ska sträva efter för varje ämne och vilket innehåll 

eleverna ska ha tillgodosett sig efter avslutad kurs. Före 1962 fanns inga kursplaner i egentlig 

bemärkelse utan de olika kursernas mål och innehåll var inbakade i läroplanerna. Mellan 1962 

och 1980 innehöll grundskolans läroplaner även kursplaner för varje ämne där kursens mål 

och huvudmoment fanns beskrivna. Lpo94 innehåller inga kursplaner, utan dessa finns 

utgivna separat och innehåller mål att sträva efter, ämnets uppbyggnad och karaktär samt mål 

att uppnå. Från och med 2011 anges grundskolans kursplaner i samma dokument som 

värdegrunden och de övergripande målen, nämligen Lop11. När det gäller gymnasieskolan 

har kursplanerna antingen varit utgivna som en del av läroplanen, i t.ex. Lgy70, som bestod av 

mål och huvudmoment, eller separat, i Lgr94 och Gy11. Kursplaner från 1994 och framåt 

föreskriver ämnets syfte, karaktär, mål att sträva efter och mål att uppnå respektive 

betygskriterier.  
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3 Litteraturöversikt 

 
I detta kapitel kommer tre inriktningar inom pedagogisk forskning som är relevanta för 

uppsatsens frågeställningar att redovisas. Tidigare forskning om läroplaner tas upp med 

särskild betoning på Ulf P. Lundgrens (1983) läroplansteori. Dessutom presenteras Inger 

Lindbergs (1996) studie om sfi:s historiska som följer verksamheten från dess linda fram till 

mitten av 1990-talet. Avsnittet avslutas med en genomgång av två olika tolkningar (Carlgren 

2005 & Stenlås 1009) av hur lärarrollen i klassrummet har påverkats av skolans utveckling.  

 

3.1 Tidigare forskning 

 

Forskning om läro- och kursplaner är ett aktivt fält inom pedagogiken där man analyserar 

olika aspekter av de dokument som styr skolan. Forskare har t.ex. intresserat sig för den dolda 

läroplanen (Donald Broady 1981), konstruktionen av kön (Hedling 2009), värdegrunden (Åhs 

2007), begrepp och ordval (Näslund 1980) och andra dimensioner. Föreliggande 

undersökning är en del av detta forskningsfält då den i sin analys utgår från innehållet i tre 

läro- och kursplaner i ämnet svenska för invandrare. 

En huvudinriktning inom läroplansforskningen är den så kallade läroplansteorin. En 

läroplan är ett direktivt dokument vars syfte är att ange mål, innehåll och arbetsformer för 

skolan (Lundgren 1983 s. 21). Med andra ord innefattar läroplaner formuleringar om vad som 

anses vara rätta kunskaper att tillägna sig i skolan, samt hur dessa kunskaper bör organiseras 

och läras ut. Studiet av läroplaner, kallat läroplansteori, analyserar dokumenten med hänsyn 

till de faktorer som påverkar valet av innehåll samt dess realisering i konkreta situationer. 

Utgångspunkter i denna teori är att läroplaner styrs av de värderingar, den kunskapssyn och de 

föreställningar som är dominerande i samhället. Frågan läroplansteorin försöker besvara är: 

hur blir våra kunskaper till läroplans- och undervisningsinnehåll (ibid s. 7)? Att analysera en 

läroplan utifrån denna teori betyder alltså att hitta förklaringar till relationen mellan samhälle 

och utbildning. En läroplan enligt denna teori kan undersökas på tre nivåer: den första har en 

ideologisk dimension och avser hur värderingar, kunskaper och erfarenheter i ett samhälle 

väljs ut att bli undervisningsinnehåll; den andra nivån avser frågor kopplade till den konkreta 

utvecklingen av dokumentet, d.v.s. hur läroplanen som styrdokument formas; och den tredje 

avser frågor om hur läromedelen styr socialiseringsprocessen och undervisningsformerna 

(ibid s. 24). Denna uppsats berör punkter hörande den första nivån, då den tar upp synen på 

lärande, samt den tredje nivån då den fokuserar på lärares roll. 

Den andra artikel som kommer att tas upp i detta avsnitt är Svenska för invandrare (sfi) av 

Inger Lindberg (1996). Artikeln handlar om kursen svenska för invandrare ur ett historiskt 

perspektiv och lyfter dels fram de viktigaste politiska besluten och reformerna som påverkat 

verksamheten, dels sfi:s pedagogiska utveckling. Lindberg (1996 s. 258-260) skriver att sfi 

började 1965 som en försöksverksamhet utan vare sig läroplaner eller utbildade lärare och att 

verksamheten känntecknades av fritt experimenterande under sina första fem år. Den första 

läroplanen som gavs ut 1971 uppvisade en behavioristisk syn på andraspråksinlärning enligt 

vilken ”grammatiska strukturer lärs in genom stimulus och respons” och ”modersmålet ansågs 

störa inlärningen av det nya språket och därför skulle undvikas” (ibid s. 260).   
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 Enligt forskaren kan man i sfi-materialen och den pågående debatten om ämnet i slutet av 

1970-talet urskilja en tendens mot en mer ”insiktsbetonad undervisning, där mekaniska 

drillövningar (…) sågs med allt större skepsis”. Tendensen, fortsätter Lindberg (ibid), var ett 

resultat av den kognitiva synen på andraspråksinlärning där ”tilltron till inlärarens egna 

resurser att (…) bygga upp ett regelsystem för sin egen språkanvändning” betonades.  

Lindberg (ibid s. 264) skriver även att sfi som ett ämne med en stark kommunikativ 

inriktning utvecklades under 1980-talet. Utmärkande för den kommunikativa inriktningen är 

ett verklighetsförankrat arbetssätt som förbereder kursdeltagaren för kommunikation utanför 

klassrummet. ”Uppfattningen att man lär sig kommunicera genom att kommunicera har ett 

starkt stöd i (…) forskning kring andraspråksinlärning” (ibid). Den forskningen kommer att 

presenteras i nästa avsnitt under namnet interaktionism. Lindberg (ibid s. 265) understryker i 

sin artikel att sfi:s läroplaner hade som mål utvecklingen av den kommunikativa kompetensen 

inbegripande dels grammatiska kunskaper, dels andra typer av kompetenser som har att göra 

med hur man strukturerar innehållet, hur man samtalar och hur man använder rätt språk i rätt 

kontext.  

Slutsatsen Lindberg når i sin studie pekar på att det finns en tydlig utveckling när det gäller 

synen på språkinlärning i sfi-läroplanerna mellan 1971 och 1991. Utvecklingen menar hon 

avspeglar den riktning forskningen om andraspråksinlärning tog under samma period. 

Lindberg gör dock ingen detaljerad beskrivning av läroplanernas innehåll, en lucka denna 

uppsats ämnar fylla. 

Lindberg (ibid s. 268-269) diskuterar i sin studie även sfi:s först kursplan som utarbetades 

1994 och som omfattades av Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994. Enligt henne 

saknade dokumentet en väldefinierad språksyn och en tydlig teoretisk förankring. Dessutom 

saknades riktlinjer för arbetssättet i undervisningen vilket Lindberg förhåller sig kritiskt till då 

hon menar att de allmänna typerna av formuleringar om arbetssätt som fanns i Lpf94 gav 

otillräcklig vägledning. 

De sista två artiklarna som kommer att tas upp i detta avsnitt handlar om hur lärarens roll 

har förändrats genom tiden. I sin artikel Vad har hänt med läraryrket visar Ingrid Carlgren 

(2005) att lärare har gått från att ha en direkt påverkan på undervisningen, innehållet och 

arbetsformerna till en indirekt påverkan som tar sig uttryck i form av vägledning, stöd och 

guidning. Enligt Carlgren beror denna förändring på decentralisering, läroplanernas karaktär 

och den konkurrens lärare har fått av andra kunskapsförmedlare såsom internet, tv, resor etc. 

De nya villkoren läraryrket präglas av ställer stora krav på lärarnas professionalism. Carlgren 

(2005 s. 262) skriver att i och med den traditionella pedagogikens nedgång har lärarna varit 

tvungna att kliva ner från sina piedestaler vilket i sig har resulterat i minskad 

frontalundervisningen och delat ansvar mellan lärare och elever. 

De äldre läroplanerna anger detaljerade beskrivningar av hur undervisningen skulle gå till, 

vilka huvudmoment den skulle innehålla, vilka typer av övningar som lämpade sig bäst och 

andra anvisningar av styrande karaktär. Från och med 1994 anger kursplanerna enbart målen 

som eleverna ska sträva efter respektive uppnå. Lärarens professionalism kommer in i bilden 

genom dennes förmåga att välja individanpassat innehåll och de bästa arbetsformerna, då 

ingen beslutsfattare dikterar hur undervisningen ska gå till (ibid s. 263). Lärarens uppdrag har 

alltså förändrats från att ge kunskaper till att lära elever söka kunskaper, bearbeta, värdera 

dem och förhålla sig kritiskt till dem. Lärarens kontroll över elever har minskat då eleverna 
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blivit allt mer involverade i planeringen och valet av stoff utifrån sina egna intressen och 

behov.  

Lärarens roll i klassrummet har alltså inte förenklats utan de kraven som ställs på lärare har 

fått en ny karaktär. Carlgren (ibid s. 165) skriver att det som kännetecknar lärarrollen idag i 

jämförelse med förr är följande tre huvudpunkter: 1) läraren bär ansvaret att tolka 

kursplanerna och välja det bästa innehållet och de lämpligaste arbetsformerna; 2) läraren har 

inget monopol på kunskaper, utan kunskaper är något som byggs aktivt mellan lärare och 

elever med hjälp av olika kunskapsförmedlare; 3) läraren är ingen auktoritär figur, utan en 

demokratisk ledare vars undervisning bär inslag av handledning och förhandling. 

En annan forskare som har intresserad sig för lärarrollens utveckling är Niclas Stenlås 

(2009) som diskuterar hur läraryrket har påverkats av olika reformer under de senaste 20 åren 

i sin rapport En kår i kläm - Läraryrket mellan professionella ideal och statliga 

reformideologier. Han undersöker vilken inverkan decentraliseringen, målstyrning samt 

införandet av fria skolor har haft på läraryrket. Enligt Stenlås (2009 s. 93) kan man urskilja 

två typer av reformer: den första vars mål är att förändra läraren grundades i skepsis mot 

kunskapsskolan och försöket att ersätta kunskapsförmedlingen med vägledning och 

handledning; den andra vars mål hade en övergripande karaktär då den innefattade övriga 

delar av den offentliga sektorn, syftade till att skapa effektivitet genom att professionell 

egenkontroll med management. Författaren menar att båda typerna av reformer har 

nedvärderad lärarens professionalism, kunskaper och erfarenheter vilket har spridit en negativ 

bild av läraryrket och lett till frustration bland lärare. 

Stenlås (ibid s. 54-55) diskuterar hur målstyrningen av skolan som började på 1980-talet 

och tog fart ordenligt på 1990-talet har påverkat lärarens roll i klassrummet och menar att 

trots regeringens intention att skapa en bättre skola uppvisar de nya alltför vaga och allmänna 

formuleringar om kunskaper och lärarens roll. Kursplanerna kritiserades av lärare för den 

bristande tydligheten och avsaknaden av kunskapsinnehåll.  

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

 

Det förra avsnittet handlade om pedagogisk forskning som rör läro- och kursplaner, sfi:s 

utveckling samt lärarens roll i klassrummet, i ett försök att placera föreliggande studie i ett 

större sammanahang. Detta avsnitt handlar om olika perspektiv på inlärning, 

andraspråksinlärning och lärarens roll. Avsnittet innehåller även förklaringar till begrepp som 

kommer att användas senare i resultatdelen. 

 
3.2.1 Teoretiska perspektiv på inlärning 

 

De olika pedagogiska teorierna om inlärning som har dominerat västerländsk forskning har 

huvudsakligen försökt förklara hur inlärning sker, vilken kunskapens natur är samt hur 

undervisningens urformning ska se ut. I början på 1900-talet påverkades pedagogiken av en 

annan vetenskap, nämligen psykologin. Inom psykologin var det framförallt behaviorismen 

som påverkade synen på hur inlärningen går till. Behavioristernas intresse var 

betingningsprocesser där man kopplade vissa typer av beteenden till vissa stimuli. De mest 
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kända behavioristerna var Ivan Pavlov och B. Frederic Skinner vars forskning på försöksdjur 

visade att beteenden kan läras in genom belöningar och straff. Tendensen till rätt beteende 

belönades och förstärktes därmed, medan icke-önskvärda beteenden bestraffades och försvann 

med tiden. Enligt behavioristerna ligger samma process även till grunden för all inlärning av 

mänskliga beteenden. Vi lär oss genom att iaktta hur andra beter sig och vi imiterar deras 

beteenden. Om vår imitation inte är rätt, d.v.s. strider mot samhällets regler, normer, etc., blir 

vårt agerande bestraffat. Denna process kallas för modellinlärning och kan tillämpas vid 

inlärning av både sociala och manuella färdigheter (Stensmo 2000 s. 91). Inlärningen sker inte 

omedelbart utan är beroende av observation, imitation och övningar där samma struktur 

upprepas gång på gång. Det kan t.ex. handla om hur man hälsar, hur man syr kläder eller gör 

upp eld. Om beteenden överensstämmer med förebildernas agerande, kan beteendet anses 

vara tillägnat. Behavioristernas syn på inlärning påverkade starkt de pedagogiska teorierna 

och skolans värld. Traditionellt har skolan varit en plats där barn socialiseras och tar del av 

förment goda, rätta kunskaper. Inom den behavioristiska pedagogiken betonas vikten av att 

imitera läraren och ta åt sig färdiga kunskaper som erbjuds i form av absoluta sanningar. 

Nyckeln till lärande är imitation och repetition, med minimalt fokus på förståelse, kreativitet 

eller personliga förutsättningar. Eleverna liknas vid ett kärl som måste fyllas med rätt sorts 

beteende och kunskap genom belönings- och straffmekanismen. I detta sammahang får 

misstag en negativt laddad konnotation. Misstag är icke-önskvärt beteende som måste tränas 

bort genom straff. Den behavioristiska pedagogiken intresserade sig enbart för beteenden som 

kunde observeras i klassrummet: repetition, imitation, misstag, korrekta svar (Stensmo 2000 s. 

21). Elevernas tankar, inre motivation, känslor och tidigare erfarenheter tillhörde inte denna 

sfär och var därför inte av något värde i pedagogiska sammanhang.  

Den behavioristiska synen på inlärning fann en motreaktion i den så kallade 

progressivistiska pedagogiken, där man lyfte fram människans skapande förmåga, hennes 

tankar, känslor och intressen. Progressivismen, som namnet antyder, var en motström mot 

behavioristernas förklaringar, och betonade lärandet som en meningsfull process och ett led i 

förverkligandet av individernas mål (Sundgren 2005 s. 79). Progressivismens fadersfigur var 

John Dewey (1859–1952), amerikansk pedagog och teoretiker. Enligt honom var skolans 

uppgift att bidra till den enskilda människans utveckling med utgångspunkt i hennes intressen, 

behov och erfarenheter. Inlärning betydde alltså för Dewey mer än repetition ad absurdum av 

vedertagna sanningar. Inlärning betydde aktivt sökande och tillägnande av för individen 

relevanta kunskaper och kunde åstadkommas genom aktivt arbete, samarbete samt utbyte av 

idéer och erfarenheter (ibid s. 86). Inom den progressivistiska synen på inlärning tar man 

avstånd från behavioristiska arbetssätt vars kärna är utantillmemoreringar, och man betonar 

inlärningens meningsfullhet för individens vardag och framtid. Verkligt lärande är kopplat till 

förmågan att handla och reflektera över sina handlingar för att sedan bygga vidare på dem 

(ibid s. 89). Det uttalade målet med utbildningen inom progressivismen är att främja 

individens själständighet, handlingsförmåga och reflektionsförmåga (ibid s. 99) 

Deweys progressiva idéer blev synonyma med uttrycket learning by doing, i motsats till 

behavioristernas ”learning by imitation”. Progressivisterna tillade en ny dimension till 

lärandet, den praktiska handlingen. Om den traditionella pedagogiken belönade teoretiska 

utantillinlärda kunskaper, hade den progressiva pedagogiken en praktisk inriktning. Inlärning 

menade man främjas av att konstruera och tillverka, av att omsätta teoretiska kunskaper i 



13 

 

praktik och koppla kunskaper förvärvade i klassrummet till verksamheter utanför skolans 

ramar (ibid s. 93). 

Vi har progressivisterna att tack även för den numera accepterade idén att inlärning sker 

genom att man anknyter till det man redan har lärt sig och till det man är intresserad av. Ett 

genuint intresse för ett visst ämne leder till att kunskaper lärs in lättare och blir meningsfulla 

för individen. 

Det tredje perspektivet på lärande kallas för det sociokulturella perspektivet. Enligt det lär 

sig människor nya kunskaper och färdigheter genom deltagande i olika sociala praktiker. Att 

lära sig är synonymt med att tillägna sig olika sätt att tänka, arbeta, agera och kommunicera 

som är dominerande i ett visst samhälle och en viss kultur (Säljö 2005 s. 111). Inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande spelar språket huvudrollen, eftersom det är genom 

språk som människor tillägnar sig sociala och kulturella färdigheter. Språkanvändningen 

förutsätter ett samspel med andra individer, och grundtanken i den sociokulturella synen på 

lärande är att kunskaper uppstår när människor interagerar med varandra. Våra sätt att tänka 

formas när vi kommer i kontakt med människor runt omkring oss. Språk och tanke är centrala 

begrepp inom detta perspektiv, till skillnad från behaviorismen där forskarna hellre 

intresserade sig för inövade fysiska beteenden. 

Den mest kända figuren inom det sociokulturella perspektivet på lärande är den vitryske 

pedagogen Lev Semenovic Vygotskij. Vygotskijs teori bygger på antagandet att människan är 

mer än en biologisk varelse som lär sig genom iakttagelse och imitation. Enligt honom 

tillägnar sig barn kunskaper när de börjar kommunicera med sin omgivning och denna 

interaktion präglas av socio-kulturella faktorer bundna till det samhälle de föds i (ibid s. 117). 

Kommunikationen är möjlig menar Vygotskij tack vare medierande redskap. På samma sätt 

som människor använder sig av olika redskap så som nål och tråd för att sy, använder vi oss 

av språk och begrepp för att kommunicera. Språket, enligt Vygottskij, är en speciell typ av 

redskap eftersom människan använder det både till att kommunicera med andra och med sig 

själv. Vi behöver språket och begreppen i språket för att samtala och tänka (Säljö 2005 s. 

119).   

Precis som inom progressivismen spelar individens kunskaper och erfarenheter en 

betydande roll inom det sociokulturella perspektivet. Lärandet enligt Vygotskij är möjligt när 

individen kopplar sina egna erfarenheter till nya kunskaper. Det vi redan har tillägnat oss eller 

erfarit utgör basen för vårt tänkande. Nya sociala och kulturella praktiker sätts i relation till 

gamla vilket leder till att individen rekonstruerar sitt tänkande (ibid s. 129). Det finns inget 

universellt recept för hur människan lär sig eftersom samma yttranden möter olika 

erfarenheter och föreställningar hos olika individer. 

Från denna översikt av de övergripande pedagogiska teorier behaviorism, progressivism 

och det sociokulturella perspektivet har det nu blivit dags att övergå till att titta närmare på 

teorier specifika för andraspråksinlärningen. Därefter avslutas forskningsöversikten med en 

genomgång av teoretiska perspektiv på lärarens roll. 

 

3.2.2 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning 

 

I denna uppsats kommer tre huvudinriktningar på andraspråksforskningen att tas upp. Den 

första fokuserar på andraspråkstillägnan med hänsyn till relationen mellan modersmålet och 
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andraspråket, den andra lyfter fram kognitiva aspekter av andraspråksinlärning, och den tredje 

handlar om andraspråksinlärningens kommunikativa dimension. 

Begreppet andraspråk betecknar språket en individ lär sig i landet där språket faktiskt 

används, till skillnad från främmande språk som lärs in i skolan i ett annat land. 

Andraspråksforskningen tog fart på 50- och 60-talen när forskarna började intressera sig för 

hur modersmålet (även kallat L1 eller källspråk) påverkar inlärningen av andraspråket (L2 

eller målspråk). Utgångspunkten för all tidigt forsking var starkt präglad av behaviorism. De 

första andraspråksteoretikerna menade att svårigheten att lära sig ett L2 berodde på en negativ 

inverkan från redan förvärvade språkliga vanor på L1 som ledde till att inläraren producerade 

felaktiga strukturer i målspråket. Med andra ord stördes L2-inlärningen av inövade fonetiska 

och grammatiska regler inläraren hade tillägnat sig i L1. Processen kallades interferens och 

beskrev inlärarens benägenhet att applicera modersmålets regler på andraspråket vilket 

resulterade i avvikande former om de två språken inte hade motsvarande strukturer 

(Hammarberg 2013 s. 31). Denna syn på andraspråksinlärning grundades i den behavioristiska 

traditionen vars utgångspunkt var att inlärningen sker genom imitation och förstärkning av 

vissa vanor. I detta sammahang var de på L2-nivån förvärvade "dåliga" vanorna ett hinder för 

de nya "goda" L2-vanorna och ledde till misstag (ibid s. 33). Det bästa sättet att träna bort 

misstagen och L1:s påverkan var genom mönsterdrill och formövningar. 

Teorin om att misstag i andraspråket tyder på störningar från modersmålet ifrågasattes av 

Pit Corderi sin artikel The significance of learners' errors från 1967. Precis som titeln antyder 

hävdade Corder att misstag i L2 är viktiga eftersom de avspeglar den mentala bilden en 

inlärare har av målspråket. Den mentala bilden kallades interimspråket (Selinker 1972) och 

den betecknar ett språkligt system i utveckling som ändras ju mer inläraren tillägnar sig 

målspråkets strukturer. Alla misstag beror alltså inte på modersmålets negativa inverkan, utan 

är en bild av hur inläraren uppfattade L2. Denna förändrade syn på andraspråksinlärning lyfte 

fram de kognitiva aspekterna av språkinlärning och blev kallad kognitivism. Kognitivisterna 

är i mindre utsträckning intresserade av interferens och försöker i stället hitta 

förklaringsmodeller för hur inläraren konstruerar mentala bilder av målspråket. Språkliga 

framsteg ansågs inte längre bero på felaktiga vanor, utan tolkas som en avspegling av att 

inläraren aktivt konstruerar L2 genom att testa olika hypoteser om källspråkets strukturer. Den 

forskare som har drivit fram det kognitvististika perspektivet på andraspråksinlärning är 

Stephen Krashen. Enligt Krashen (1981) sker språkinlärning genom att inläraren utsätts för 

språkligt inflöde (d.v.s. lyssnar på språk riktat mot sig) som internaliseras och automatiseras 

ju mer man tränar källspråket. För att processen ska leda till språkinlärning måste två villkor 

uppfyllas: inflödet måste vara begripligt och inläraren måste vara mottaglig för det. Det första 

villkoret förutsäger att om inflödet är för svårt blir det meningslöst för inläraren och ingen 

språkinlärning sker. Om däremot inflödet ligger på inlärarens nivå, eller snäppet över, blir det 

begripligt och leder till inlärning. Krashen (1981 s. 102-103) skriver att "Indeed 

comprehension might be at the heart of the language process: perhaps we acquire by 

understanding language that is "a little beyond" our current level of competence." Krashen 

kallar den här nivån för i+1, där ”i” beskriver det inläraren redan kan och ”+1” nivån som 

ligger just snäppet över. Det andra villkoret kallar Krashen för det affektiva filtret som 

betecknar alla former av förhindrande eller försvårande emotionella tillstånd som gör att 

inläraren inte kan ta åt sig det språkliga inflödet (ibid s. 22). Det kan handla om allt från 
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stress, trötthet, osäkerhet, rädsla till bristande motivation. Enligt Krashen är en av 

andraspråkslärarens uppgifter att ”sänka det affektiva filtret” i klassrummet för att eleverna 

ska kunna tillägna sig kunskaper (ibid). 

Krashens inflödesteori banade vägen för ett nytt perspektiv på andraspråksinlärning där 

man lyfte fram såväl inflödet som utflödets gynnsamma inverkan på språkinlärning. Detta 

perspektiv, kallad interaktionism, byggde på antagandet att språket framförallt var ett redskap 

för kommunikation och att kommunikationen formade språket (Hammarberg 2013 s. 36). En 

banbrytande artikel inom detta forskningsområde gavs ut 1981 av lingvisten Michael Long 

(citerad i Lindberg 2005 s. 47) under namnet Input, interaction and second-

languageacquisition. I sin artikel beskriver Long andraspråksinlärningen som ett resultat av 

native speaker – non-native speaker interaktion (NS – NNS). Med andra ord leder enbart 

inflöde inte till språklig inlärning, utan för detta krävs även att inläraren deltar i samtal med 

den infödde talaren. I och med interaktionismen blev andraspråksinlärningen kopplad till 

språkets kommunikativa dimension. Att lära sig ett andraspråk betydde att lära sig att 

kommunicera på ett nytt språk och en framgångsrik andraspråksinlärare var någon som hade 

utvecklat kommunikativ kompetens i L2. År 1983 publicerade Michael Canale From 

communicative competence to communicative language peagogy. Enligt Canale (citerad i 

Lindberg 2005 s. 32-34) inbegriper den kommunikativa kompetensen fyra typer av 

färdigheter: grammatisk, sociolingvistisk, diskursiv och strategisk. Den första handlar om 

kunskaper om L2:s morfologi, syntax och fonetik. Den andra handlar om pragmatiska 

färdigheter, d.v.s. förståelsen för hur språket ska användas beroende på situation. Den 

diskursiva kompetensen beskriver inlärarens förmåga att använda språket i sammahängande 

tal och skrift. Den sista typen av färdighet handlar om att välja de rätta språkliga medlen för 

att bäst föra fram budskapet. Canales teori om kommunikativ kompetens ligger till grunden 

för det kommunikativa perspektivet på andraspråksinlärning där språket är både medel och 

mål för kunskapsinhämtning. 

En annan forskare som har givit stöd år interaktionismen är Susan Gass. Gass bygger i 

Input, interaction and the second language acquisition vidare på Krashens teori om begripligt 

inflöde, men understryker att utflödet (d.v.s. språket som inläraren producerar) är minst lika 

viktigt som inflödet. Gass (1997 s. 3) lägger fram en ny modell för andraspråksinlärning som 

innefattar tre huvudsteg: input (språkligt inflöde från läraren eller andra talare), intake 

(inlärarens bearbetning av målspråkets regler där målspråksenliga strukturer bevaras och 

avvikande förkastas) och output (språkligt utflöde från inläraren). Enligt Gass sker 

språkinlärningen genom att andraspråkstalaren omvandlar inflödet till utflöde (ibid). 

 

3.2.3 Teoretiska perspektiv på lärarens roll 

 

Som tidigare visats i avsnitt 2.2 har skolans läro- och kursplaner gått från att ange detaljerade 

anvisningar angående undervisningens innehåll, former och arbetssätt till att endast ange mål 

att sträva efter samt mål att uppnå. I och med denna förändring i styrdokumenten har även 

lärarens roll fått en ny betydelse. Christer Stensmo (2000 s. 12) skriver att lärarens stil har gått 

från att vara uppgiftsorienterad i den traditionella skolan, präglad av den behavioristiska 

pedagogiken, till att vara elevorienterad i den nya progressivistiska skolan. Den 

uppgiftorienterade läraren har en en-till-många relation med sina elever och det finns en tydlig 
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hierarki i klassrummet med läraren högst upp och eleverna längst ner. Lärandet i denna miljö 

är en enkelriktad kunskapsförmedling från lärare till elever (Säljö 2005 s. 126). Den 

uppgiftsorienterade läraren innehar all makt i klassrummet då denne äger de rätta kunskaperna 

och det rätta tänkandet som eleven måste inhämta. Det är läraren som sätter agendan utifrån 

styrdokumenten, det är läraren som planerar och bestämmer lektionernas innehåll och det är 

läraren som utvärderar elevers prestationer (Stensmo 2000 s. 12). 

Den elevorienterade läraren har en en-till-en relation med sina elever och den vertikala 

hierarkin i klassrummet är mindre framträdande (ibid s. 10). Denna typ av lärarroll blev mer 

populär i och med progressivismen inflytande på skolan som införde respekten för eleven, för 

dess förkunskaper och tidigare erfarenheter. Den elevorienterade läraren är mindre upptagen 

av att förmedla färdiga kunskaper till en passiv publik. Dennes uppdrag är snarare att ta vara 

på elevernas nyfikenhet, intressen och behov och låta dem självakonstruera sitt eget lärande. 

Men eftersom individerna skiljer sig åt måste läraren individanpassa sin undervisning. En 

elevorienterad lärare bestämmer innehållet och arbetsformerna tillsammans med sin klass. 

Lärarens roll är att stötta eleverna genom att välja olika individanpassade uppgifter som känns 

meningsfulla för den enskilde eleven. Läraren blir en vägledare som hjälper eleverna uppnå 

sina mål. 

Ett flitigt använt ord i läroplaner under de senaste tjugo åren är motivation. En av lärarens 

främsta uppgifter är att motivera eleverna. Christer Stensmo (2000 s. 10) skriver att 

motivation är processer som sätter människorna i rörelse mot bestämda mål och urskiljer 

mellan två typer av motivation, yttre och inre. Den yttre motivationen har en instrumentell 

karaktär och tar sig uttryck i önskan att få belöningar och olika typer av vinster(t.ex. ett bättre 

jobb, ett högre betyg). Den inre motivationen har att göra med individens genuina intresse för 

ett visst mål. Motivationsarbetet i klassrummet består av att hjälpa eleverna identifiera sina 

mål och stötta dem på väg mot att förverkliga dem. Motivationen för den uppgiftsorienterade 

läraren betyder förstärkningar och belöningar (Stensmo 2000 s. 53) medan för den 

elevorienterade läraren är motivationen ett uttryck för ett genuint intresse eller behov hos 

eleven.  

Denna forskningsöversikt har först presenterat forskning som rör läro- och kursplaner, sfi:s 

utveckling och lärarrollen. För att ge en starkare grund att analysera resultaten utifrån har 

sedan olika teoretiska utgångspunkter lagts till, inom vilka både allmänna teorier om lärande 

och för andraspråksinlärningen specifika teorier fått plats. Jag har också presenterat forskning 

som rör lärarens roll i klassrummet. Två andra viktiga komponenter i denna undersökning är 

metod och källmaterialet, till vilka det nu är dags att övergå. 
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4. Metod och källmaterial 

 

4.1 Dokumentanalys som metod 

 

Metoden använd i föreliggande uppsats kallas för dokumentanalys och är ett instrument för att 

kvalitativt analysera samt tolka olika typer av dokument. Metoden, som kan användas både 

för att undersöka enskilda dokument och för att göra jämförelser mellan dokument, för 

samman olika skrivningar i en textmassa i syfte att skapa ett gemensamt och överblickbart 

sammanhang (Berg 2003 s. 155 och s.162). Detta sammahang gör det möjligt att dra slutsatser 

om vad dokumenten innehåller på ett annat sätt än att bara läsa dem från pärm till pärm. 

Fördelen är att man kan relatera och dra paralleller mellan de övriga delar i ett och samma 

dokument samt jämföra dem med andra liknande skrivelser i andra dokument. Man kan även 

belysa vad dokumenten inte innehåller samt tolka budskap i det som finns explicit uttryckt 

(ibid s. 157). 

Dokumentanalysen anpassat till dokument som berör skolans styrning består av 

nivåmodeller. Nivågrupperingen som används i denna uppsats är en bearbetning av en modell 

hämtad från Gunnar Bergs Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor 

som organisationer (2003 s. 160-161) och innehåller följande dimensioner: 

1. ideologisk nivå - till denna nivå hör skrivningar som avspeglar dokumentets ideologi, 

såsom synen på människor och kunskaper, värderingar och normer, skolans fostrande roll 

samt skolans demokratiska och fostrande uppdrag; 

2. innehållsnivå - innehåller skrivningar som ger information om undervisningens mål och 

riktlinjer, samt andra anvisningar med övergripande karaktär (t.ex. huvudmoment, 

grundläggande färdigheter, vissa centrala områden); 

3. ämnesnivå - till denna kategori hör anvisningar som rör specifika ämnen; 

4. intern verksamhetsnivå - denna nivå sorterar skrivningar som avspeglar dokumentets syn på 

hur skolans verksamhet och vardagsarbete bör se ut (undervisningsformer, uppläggning, 

samverkan elev-lärare, elevinflytande, särskilt stöd åt elever med problem); 

5. extern verksamhet - till denna nivå förs skrivningar som handlar om skolornas relation med 

föräldrar, andra institutioner och verksamheter. 

Källmaterialet bearbetas med hjälp av nivåmodellen presenterad ovan (för den kompletta 

bearbetningen se bilaga 1). Fördelen med denna modell är att den dels ger en överskådlig bild 

av innehållet, dels skapar "ordning" i dokumenten och därmed gör det enklare att identifiera 

och gruppera formuleringar som bär gärning på uppsatsens tre frågeställningar. Den första 

frågeställningen har att göra med de olika perspektiven på lärande och har alltså en 

övergripande karaktär vilket betyder att de flesta formuleringar som kan belysa den finns i 

den ideologiska nivån och innehållsnivån. Den andra frågeställningen har att göra med synen 

på andraspråksinlärning och många relevanta formuleringarna finns under ämnesnivån. Den 

tredje frågeställningen, om lärarens roll, har besvarats främst utifrån formuleringar på den 

interna verksamhetsnivån. 
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4.2 Källmaterialet 

 

Som tidigare visats i kapitel 2.2 har ämnet svenska för invandrare fått läro- och kursplaner år 

1971, 1986, 1991, 1994, 2003, 2007 och 2012. På grund av föreliggande uppsats begränsade 

omfång har endast tre styrdokument valts att undersökas med hjälp av dokumentanalysen. 

Valet har gjorts med hänsyn till den kronlogiska ordningen och till de förändringar som har 

präglat sfi-verksamheten under de senaste 40 åren. Lsfi71 och kursplanen 1994 valdes 

eftersom de var de första styrdokumenten av sitt slag i ämnet svenska för invandrare. De är 

alltså relevanta ur ett kronologiskt jämförande perspektiv som fokuserar på hur 

styrdokumenten har ändrats över tid. Kursplanen från 2012 har valts eftersom den är det 

gällande styrdokumentet och ger insyn i hur verksamheten bedrivs idag. 

Det är viktigt att poängtera att sfi inte hade några kursplaner innan 1994, utan styrdes av 

läroplaner som fungerade som både läro- och kursplaner. Därför anses det vara rimligt att 

jämföra Lsfi71 med kursplanerna från 1994 och 2012, trots att det rent formellt handlar om 

olika typer av dokument. 

Ytterliggande en avgränsning som har gjorts i denna uppsats är valet att enbart analysera 

kursplanen från 1994 i dess helhet. På grund av de andra två dokumentens stora omfång har 

endast den allmänna delen av Lsfi 71, samt den första delen av 2012 års kursplan undersökts. 

 

4.3 Tillförlitlighetsfrågor 

 

En central aspekt av allt forskningsarbete är hänsynen till validitet och reliabilitet. Enligt 

Lagerholm (2010) betyder validitet i vilken grad man verkligen undersöker det man har som 

syfte att undersöka medan reliabiliteten har att göra med hur tillförlitliga ens resultat är. 

Föreliggande uppsats kan anses vara valid eftersom relevanta resultat har kunnat utvinnas tack 

vare det valda materialet och den valda metoden. Den kan också anses vara reliabel eftersom 

formuleringarna i de tre dokumenten noggrant har förts in i tabellerna enligt 

dokumentsanalysens nivåindelning. 

När nu forskning, metod och källmaterial presenterats har det blivit dags att övergå till att 

presentera undersökningens resultat. 
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5  Resultat 

 

5.1 Synen på lärande  

 

I Lsfi 71 finns formuleringar om lärande som kan hänvisas till såväl behaviorismen som 

progressivismen och det sociokulturella perspektivet. Behavioristiska och sociokulturella 

idéer är mindre framträdande i dokumentet, som kan sägas vara genomsyrat av en stark 

progressivistisk anda. De flesta formuleringarna på alla fem nivåer kan härledas till 

progressivismens syn på lärande. 

Behavioristiska idéer uttrycks i på ämnes- och intern verksamhetsnivån i Lsfi71 i form av 

påbud om självständigt arbete, bundna övningar, uppmuntran till informationsinhämtning och 

möjligheten för blyga kursdeltagare att träna språket i inlärningsstudion endast med läraren. 

Alla dessa typer av aktiviteter bär spår av behavioristiska inlärningsmetoder där självständigt 

arbete, kunskapsinhämtning och formövningar anses leda till lärande. 

Trots några få inslag av behaviorism avspeglar den ideologiska nivån i Lsfi71 den 

progressivistiska synen på lärande uttryckt i formuleringar om individualisering, aktivt 

deltagande, samarbete, vikten av tidigare erfarenheter och intressen samt respekten för 

individens kulturella bakgrund. Idén om individualisering, d.v.s. anpassning av arbetsformer 

och svårighetsnivå efter enskilda deltagares förutsättningar, upprepas flera gånger i 

dokumentet. T ex. på sida 9 (Skolöverstyrelsen 1971) står det att undervisningen: 

 

"ställer stora krav på lärarens förmåga att individualisera" och 

på s. 11 står det att "Urvalet av böcker och andra tryckta medel 

bör på alla stadier anpassas efter deltagarnas förutsättningar och 

behov". 

 

Elevens aktiva deltagande i undervisningen, som sammanfaller med progressivismens tro på 

att individer är aktiva konstruktörer av kunskaper, återfinns i formuleringar om vikten av att 

låta elever pröva sig fram och själva upptäcka nya saker: "Det är betydelsefullt för inlärning 

att deltagaren självständigt prövar sig fram och når ett resultat", "Deltagarna stimuleras om 

de ofta får vara aktiva" (ibid s. 9). Respekten för individen och för kursdeltagarens tidigare 

erfarenheter, behov och intressen lyfts fram i sann progressivistisk anda på flera ställen i 

dokumentet: 

 

 ”Hänsyn måste alltid tas till individuella förutsättningar, behov 

och intressen” (ibid s. 7), "Man bör anknyta till upplevelser 

deltagarna redan haft, och till föremål som de i förväg känner 

till" (ibid s. 9), "Läraren måste presentera det svenska samhället 

(...) men också respektera och ta vara på det som kursdeltagaren 

har att ge av kulturbakgrund, erfarenhet etc.", ”Undervisningen 

skall vara elevcentrerad: kursdeltagaren som individ måste 

respekteras” (ibid s. 10). 
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Inslag av progressivism återfinns även på innehålls- och ämnesnivån i formuleringar där 

undervisningens meningsfullhet, konkretion och förankring i vardagslivet understryks: 

 

 "Dessa (d.v.s. språksituationerna) skall vara representativa för 

dem som invandrare möter vid ankomsten till Sverige" (ibid s. 8); 

"Detta innebär att kursdeltagaren upplever undervisningen som 

meningsfull och engagerande" (ibid s. 9); ”För inlärning av en 

rad grundläggande språkliga begrepp kan man i olika 

sammanhang använda sig av autentiska föremål och modeller: 

klocka, pengar, leksaker” (ibid s. 11); "Förutom grundmaterial 

bör kursdeltagarna ha tillgång till olika slag av supplerande 

material: blanketter, övningsböcker, enklare bruksanvisningar, 

arbetsinstruktioner, tidningar och tidskrifter" (ibid s. 11). 

 

 Läroplanen uppmuntrar även till icke-traditionella arbetssätt som involverar kroppen och 

sinnena i formuleringar på ämnesnivån och intern verksamhetsnivån: 

 

"Med aktivitet avses inte enbart språklig aktivitet utan även 

aktivitet som består i att kursdeltagarna får peka på saker, 

demonstrera rörelser, rita, dramatisera etc."; "Man bör rikta sig 

till de sinnen som i den aktuella situationen kan förmedla intryck 

från omvärdlen. Föremål, modeller, bilder, ljudillustrationer etc. 

gör undervisningen rikare och mer effektiv" (ibid s. 9). 

 

Den externa verksamhetsnivån innehåller ytterligare en idé hämtat från progressivismen, 

nämligen värdet av att koppla undervisningen till verksamheter utanför skolans ramar: 

 

 "Även studiebesök, exkursioner och demonstrationer av olika 

slag gör undervisningen mer konkret" (ibid); "Invandrarnas 

måste ges möjlighet att utnyttja befintliga resurser i form av 

föreningar, klubbar och andra kontaktorgan" (ibid s. 12). 

 

Lsfi71 uppvisar även spår av det sociokulturella perspektivet på lärande där inlärning anses 

vara en process genom vilken man tillägnar sig olika sätt att tänka, arbeta, agera och 

kommunicera. Språkets kommunikativa sida står i fokus inom detta perspektiv på lärande. 

Formuleringar härledda från den sociokulturella synen återfinns både på den ideologiska 

nivån samt på innehålls- och ämnesnivån:  

 

"Undervisningen ska göra dem bekanta med svenskt samhälle, 

svenska levnadsfärhållanden och svenskt vardagsliv" (ibid s. 7); 

"Språket är ett medel för kommunikation människor emellan"; 

Så tidigt som möjligt bör kursdeltagarna får tillfälle att använda 

sitt språkstoff" (ibid s. 9). 

 



21 

 

Till skillnad från Lsfi71 förekommer inga spår av behaviorism i kursplanen för sfi från 

1994. Kursplanen är betydligt kortare och kan kallas ett typexempel på målstyrning. Det finns 

inga detaljerade anvisningar om hur undervisningen ska bedrivas, utan läsaren möts av en 

övergripande beskrivningen av kursens syfte, karaktär och mål. Utifrån ett ideologiskt 

perspektiv på lärande framstår kursplanen som ett manifest för progressivism. 

Progressivistiska idéer genomsyrar hela dokumentet, på alla nivåerna: betoning på elevens 

erfarenheter, innehållets praktiska betydelse, ansvarstagande för egna studier, utvärdering av 

egna insatser, kopplingar till arbets-, förenings- och kulturliv samt utvecklingen av 

inlärningsstrategier för livslångt lärande: 

 

 "Skolan skall sträva efter att eleven lär sig använda sina egna 

erfarenheter (...) för att inhämta och befästa nya kuskaper, tar 

eget ansvar för sina studier (...)" (Skolverket 1994, s. 2). "Eleven 

skall kunna praktiskt använda sina läs- och skrivfärdigheter i 

vardags- och samhällsliv"; "Eleven skall ha någon förmåga att 

formulera sina studiemål och utvärdera sina studier i svenska 

”(ibid s. 3);"(...)eleverna får möjligheter att utveckla goda 

inlärningsstrategier så att de fortlöpande kan utveckla sina 

kunskaper i svenska (ibid s. 2)"; Genom utbildning bör 

invandrarna får möjlighet att komma i kontakt med det 

omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv” 

(ibid s. 1).  

 

Lsfi71 präglas också av progressivism, men den uttrycks snarare i termer av 

individanpassning, aktivt deltagande och utnyttjandet av elevers intressen, behov och 

erfarenheter i undervisningen. Lsfi71 saknar betoningen på ansvarstagande, utvärdering från 

elevens sida samt utvecklingen av inlärningsstrategier.  

En annan skillnad mellan det två dokumenten är att 1994 års kursplan även innehåller 

formuleringar om vikten av att eleven utvecklar sin förmåga att tänka kritiskt samt att göra 

jämförelser mellan Sverige och det egna landet:  

 

"Att eleverna får tillfälle att utifrån egna utgångspunkter medvetet 

och kritiskt granska förhållandena och livet i Sverige i 

jämförelser med förhållandena i hemlandet och tidigare 

erfarenheter och värderingar" (Skolverket 1994, s. 1).  

 

Formuleringar om kritiskt tänkande upprepas igen på sida 2 (ibid): "Skolan skall sträva efter 

att eleven utvecklar sin förmåga att tolka, analysera och kritiskt granska olika typer av 

texter".  I kursplanen från 1994 kopplas dessutom undervisning i sfi till demokratiska 

värderingar i sann sociokulturell anda och språkundervisningen får även ett fostrande 

uppdrag. På sida 2 (ibid) står det att eleven ska inhämta: 

 "sådana kunskaper om det svenska samhället att de kan ta till 

vara sina rättigheter, påverka sin situation och fullgöra de krav 

och skyldigheter som det dagliga livet medför" 
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och på s. 3 (ibid) står det att: 

 

 "eleven skall ha fördjupad kunskap om det svenska samhället, om 

lag och rätt, bl.a. barns rättigheter, om jämställdhet mellan män 

och kvinnor, och om normer och värderingar som är centrala i 

det svenska samhället". 

 

 Det sociokulturella perspektivet på lärandet kan urskiljas i både Lsfi71 och kursplanen 

från 1994, men skillnaden mellan de två ligger i att den förra nämner betydelsen av att 

eleverna ska bekanta sig med det svenska samhällets traditioner, värderingar och normer, 

medan den senare även betonar vikten av att anamma de svenska demokratiska värderingarna 

genom att praktisera kritiskt tänkande och aktivt medborgarskap. Incitamenten till tillämpning 

av demokratiska arbetsformer uttrycks på s. 2 (ibid) där det står att eleven "ska ges tillfälle att 

i samråd med läraren välja innehåll och arbetsformer". Likheten mellan Lsfi71 och 1994 års 

kursplan består av att båda lyfter fram det sociokulturella perspektivet på lärande där 

kommunikationen mellan människor anses vara ett medel för inlärning. På s. 2 (ibid) i 1994 

års kursplan finns följande citat: 

 

 "Skolan skall sträva efter att eleven utvecklar förmågan att 

samtala, berätta, beskriva, informera och diskutera i olika 

situationer (...) både självständigt och tillsammans med andra"; 

"Målet för sfi är att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper i 

svenska att språket fungerar som ett kommunikationsmedel i 

vardagslivet, utbildning och yrkesliv." 

 

I Lsfi71 uttrycks samma idéer men på ett annorlunda sätt, då kommunikationen beskrivs i 

termer av "begränsat ordförråd", "enkelt vardagsspråk", "förstå och tala svenska främst i 

språkligt enkla (...) situationer" (Skolöverstyrelsen 1971 s.7 & s. 8). 

Kursplanen i sfi från 2012 liknar den från 1994 när det gäller avsaknaden av 

behavioristiska kännetecknen. Dessutom är dokumenten lika i avseende på förekomsten av 

progressivistiska formuleringar om elevens egna erfarenheter som utgångspunkt i 

undervisingen, insikter om inlärningsstrategier och förmågan att dra paralleller mellan 

ursprungslandet och Sverige. Idén om aktivt deltagande i det svenska samhället antyds snarare 

indirekt i 1994 års kursplan, medan 2012 års kursplan hävdar att: "Utbildningen ska ge (...) 

redskap för aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv" (Skolverket 2012 s. 7). En 

annan åtskillnad mellan dessa två är att i den första kursplanen nämns utvecklingen av 

inlärningsstrategier men i den sista kursplanen nämns även utvecklingen av kommunikativa 

strategier: ”Målet (...) är att eleven ska utvecklas insikter i hur man lär sig ett språk och 

inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling” (ibid s. 8). 

Ytterliggare en skillnad mellan dessa två progressivistiska dokument är förekomsten av 

formuleringar kopplade till användningen av hjälpmedel på sida 2 (Skolverket 1994) i 1994 

års kursplan och på sida 8 (Skolverket 2012) i 2012 års kursplan:  
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"Studiet av svenska texter i vid bemärkelse, där film, etermedier, 

etc. ingår, skall bidra till att ge eleverna kunskaper om svensk 

kultur och svensk samhällsliv; "Det vidgade textbegreppet är av 

stor vikt inom utbildningen i svenska för invandrare. Att tillägna 

sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsaning utan 

även avlyssning, bild- och filmstudium".  

 

I den nuvarande kursplanen ersätts "svenska texter i vid bemärkelse" med "det vidgade 

textbegreppet" vilket förutsätter att läsaren förstår uttyckets innebörd. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande avspeglas i sfi:s nuvarande kursplan på sida 8 

(Skolverket 2012) i formuleringar om elevens interkulturella kompetens, språkets 

kommunikativa dimension samt förmågan att anpassa språket till mottagare och situation:  

 

"Målet (...) är att eleven ska utveckla sin förmåga att tala, 

samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang"; 

"Målet (...) är att eleven ska utveckla sin förmåga att anpassa 

språket till olika mottagare och situationer"; "Eleven ska också 

utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över 

egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i 

vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige". 

 

Formuleringarna från 1994 om samhällets lagar, svenska förhållningssätt och värderingar, 

jämställdheten mellan män och kvinnor har tagits bort och ersatts med det kortfattade 

begreppet ”interkulturell kompetens”. 

 

 

 

5.2 Synen på andraspråksinlärning 

 

Den behavioristiska synen på andraspråksinlärningen framträder inte klart i den allmänna 

delen av Lsfi71, med undantag för några formuleringar på den interna verksamhetsnivån om 

formövningar och repetitioner: 

 

"Bunden talövning för inlärning och befästande av frekventa 

strukturer, ord och fraser med samtidig inövning av uttal, 

intonation och satsrytm"; "Bundna skrivövningar för befästande 

av frekventa strukturer, ord och fraser" (Skolöverstyrelsen 1971 

s. 7). 

 

Lsfi 71 domineras snarare av den kognitivistiska och interaktionistiska synen på 

andraspråksinlärning. Den förra avspeglas i formuleringar på alla nivåer, förutom den externa 

verksamhetsnivån, om individanpassning av ämnesstoffet, materialet och bedömningen. 

Individanpassning enligt kognitivisterna betyder att justera undervisningens svårighetsgrad så 
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att den motsvarar inlärarens mognad (n+1 nivån enligt Krashen (1981). I Lsfi71 står det 

följande:  

"På grundval av sin kunskap om den enskilde deltagarens 

förutsättningar kan lärare t ex anpassa svårighetsnivån på frågor 

och arbetsuppgifter, anpassa kraven vid korrigering och 

bedömning (...)" (ibid s. 9); "På elementärundervisningsstadiet är 

det ofta nödvändigt att visst material förenklas, t ex genom 

omredigering av en tidningsnotis så att den passar deltagarnas 

kunskapsnivå" (ibid s. 11);" Urvalet av böcker och andra tryckta 

medel bör på alla stadier anpassas efter deltagarnas 

förutsättningar och behov" (ibid s. 11). 

 

Kognitivisterna, framförallt Krashen (1981), intresserade sig även för hur emotionella 

tillstånd (det så kallade affektiva filtret) påverkar andraspråksinlärningen. Idén om att 

negativa känslor kan försvåra inlärningsprocessen och att läraren bör skapa trivsamma, 

inlärningsfrämjandemiljöer finns i Lsfi71 uttryckt i följande meningar: 

 

"För elever i alla åldrar, inte minst vuxna, kan det vara känsligt 

att visa upp sina prestationer i en grupp där man känner sig 

främmande. Läraren bör stärka gruppgemenskapen genom enkla 

samarbetsuppgifter, t.ex. sång och lekar där även blyga deltagare 

kan delta i gruppens gemensamma aktivitet" (Skolöverstyrelsen 

1971 s. 9); "Ofta har de (d.v.s. kursdeltagarna) jämsides med 

studierna ett krävande arbete och är trötta" (ibid s. 10). 

 

 

Det interaktionistiska perspektivet på andraspråksinlärning fokuserar på språkets 

kommunikativa funktion. Enligt interaktionisterna (t.ex. Gass 1997) sker inlärningen genom 

att man utsätts för språkligt inflöde och att man producerar språkligt utflöde. Språkets 

kommunikativa dimension och samtalets betydelse för andraspråksinlärning uttrycks i Lsfi71 

i dessa formuleringar: 

 

 "Den viktigaste uppgiften är att lära kursdeltagarna att förstå 

och tala svenska, främst i språkligt enkla vardagliga situationer" 

(Skolöverstyrelsen 1971 s. 8);" Kursdeltagarna bör få tillfälle till 

samtalsövningar sinsemellan, så att inte alla kommunikation sker 

mellan lärare och deltagare" (ibid s. 9); "Viktigt är att han (d.v.s. 

läraren) ger kursdeltagaren förutsättningar att inför sina svenska 

kontakter kunna presentera sina åsikter och erfarenheter " (ibid s. 

10).  

 

Formuleringar betonande kommunikationens roll i andraspråksinlärningen återfinns på alla 

nivåerna i tabell nr. 2 (se bilaga 1), förutom den externa verksamhetsnivån. 
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1994 år kursplan skiljer sig från Lsfi71 framförallt med hänsyn till dokumentets omfång. 

Kursplanen är betydligt kortare och anger endast undervisningens mål, till skillnad från den 

detaljrika läroplanens anvisningar om undervisningsformer, arbetssätt och innehåll. Angående 

synen på lärande kan det konstateras att behavioristiska formuleringar saknas i kursplanen, 

men att kognitivistiska och interaktionistiska idéer framförallt uttrycks på ämnesnivå och 

intern verksamhetsnivå. Kognitivismen uttrycks på sida 1 (Skolverket 1994) i behovet att 

lägga undervisningen på rätt svårighetsnivå: ”Eleven börjar sina studier på den språkliga nivå 

som bestämt av förkunskaperna (...)". Till skillnad från Lsfi71 har formuleringar om 

motivation, förenkling av material och det affektiva filtret tagits bort helt. 

Interaktionistiska formuleringar i kursplanen handlar om omgivningens talade svenska som 

en resurs, och utveckling av förmågan att tala, samtala och tolka olika nyanser i varierande 

situationer:  

 

”Eleven skall förstå vardagligt talspråk och kunna, med tydligt 

uttal delta i samtal och diskussioner i samhälls- och yrkesliv” 

(ibid s. 3); ”Skolan skall sträva efter att eleven utvecklar en sådan 

språklig säkerhet i tal och skrift att hon eller han kan, vill och 

vågar använda det svenska språket”; ”Skolan skall sträva efter att 

eleven uppfattar och tolkas nyanser i samtal och olika former av 

muntlig framställning”; ”Skolan skall sträva efter att eleven 

utvecklar förmågan att samtala, berätta, beskriva, informera och 

diskutera i olika situationer (...).” (ibid s. 2) 

 

Skillnaden mellan läroplanens framställning av interaktionistiska idéer och kursplanen, är 

att i den förra betonas utvecklingen av grundläggande kommunikativa förmågor, medan i den 

senare lyfts komplexa färdigheter som förståelsen av nyanser och anpassning av språk fram. 

I 2012 års kursplan tas både behavioristiska och kognitivistiska formuleringar bort. På grund 

av dokumentets övergripande karaktär saknas det nästan helt formuleringar som kan härledas 

till de olika synerna på andraspråksinlärning. Det enda undantaget är några få meningar där 

språkets kommunikativa dimension betonas enligt det interaktionistiska perspektivet: 

 

”Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser 

(...)” ( Skolverket 2012 s. 8); ”Kunskap om det språkliga systemet 

innefattar ord, fraser, uttal och grammatiska strukturer, medan 

kunskap om språkanvändning handlar om hur man bygger upp en 

text och gör funktionella språkliga val och anpassningar i 

förhållande till mottagare och syfte. En viktig kompetens är även 

att kunna använda strategier för att på det mest effektiva sättet få 

fram sitt budskap” (ibid s. 8).  
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5.3 Synen på lärarrollen  

 

Det dominerande perspektivet på lärarrollen i Lsfi71 handlar om att eleven står i centrum för 

undervisningen. Den elevorienterade synen genomsyrar hela dokumentet och det finns endast 

en formulering som skulle kunna tolkas som ett kännetecken för ett mer uppgiftsorienterad 

förhållningssätt. På sida 11 står det att "Efter avlyssning bör läraren ställa för innehållet 

väsentliga frågor" (Skolöverstyrelsen 1971 s. 11) vilket tyder på ett ensidigt traditionellt 

kommunikationsmönster typiskt för uppgiftsorienterade lärare. 

Läroplanen innehåller däremot en rikedom av attribut som kännetecknar den 

elevorienterade lärare. Lärarens roll beskrivs i termer av individualisering, respekt för elevers 

bakgrund, erfarenheter och kunskaper, motiverande arbetsformer och positiv inställning till 

kursdeltagarna. Under den ideologiska nivån har dessa och andra liknande citat grupperats:  

 

"Läraren så långt möjligt anpassar undervisningen efter 

deltagarnas behov" (ibid s. 9)."Eftersom kursdeltagarna på 

många områden kan förutsättas ha mer erfarenhet än läraren 

ställs det höga krav på lärarens kunskaper och förmåga till 

överblick"; "Kursdeltagaren som individ måste respekteras" (ibid 

s. 10). 

 

I dokumentet står det bokstavligen att lärarens förhållningssätt förväntas vara orienterat mot 

eleven: "Undervisningen skall vara elevcentrerad (ibid s. 10)". Under den interna 

verksamhetsnivån i Lsfi71 återfinns ytterligare bevis på att läraren i Lsfi71 är elevorienterad i 

sitt val av arbetsformer och bedömning: 

 

 ”(...) låta deltagarna i viss utsträckning välja och föreslå 

arbetsuppgifter, i lämpligast mån låta deltagarna gå fram i sin 

egen takt, arbeta självständigt ”(ibid s. 9); ”Bedömning av 

deltagarnas prestationer sker på flera olika sätt och i flera olika 

syften. Iakttagelser som görs under undervisningens gång ger en 

omedelbar inlärningskontroll och kan utgöra underlag för 

kontinuerlig utvärdering av undervisningen” (ibid s. 12).  

 

Lsfi71 skiljer sig markant i fråga om hur lärarens roll beskrivs från 1994 och 2012 års 

kursplaner. I Lsfi71 finns en mängd olika formuleringar om vad läraren ska göra och själva 

ordet lärare förekommer rikligt dokumentet igenom. I kursplanerna däremot lyser ordet med 

sin frånvaro. Lärare nämns endast en gång i varje dokument. I den första kursplanen på sida 2 

(Skolverket 1994) står det att: "Genom undervisningen skall eleverna få erfarenheter av 

självständigt och undersökande arbete med språket och ges tillfälle att i samråd med läraren 

välja innehåll och arbetsformer"; och i den nuvarande kursplanen nämns på sida 10 

(Skolverket 2012) att "kraven ska inte bedömas fristående från varandra utan läraren måste 

göra en helhetsbedömning av elevens språkliga förmåga (...)”.  
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6 Analys 

 

Den här uppsatsen hade sin utgångspunkt i en undersökning om Lsfi71, sfi-kursplanen från 

1994 samt sfi-kursplanen från 2012. För att uppnå syftet, som var att visa hur styrdokumenten 

ur ett pedagogiskt perspektiv har utvecklats genom åren, har tre frågeställningar valts. Det har 

nu blivit dags att analysera svaren på dessa frågeställningar med utgångspunkt i resultaten 

presenterade i kapitel tre samt tidigare forskning och relevanta begrepp från kapitel tre. 

 

6.1 Analys av de olika perspektiven på lärande 

 

Den första frågeställningen handlar om vilken syn på lärande som återspeglas i de tre 

dokumenten. Här har undersökningens fokus varit att identifiera i vilken utsträckning 

formuleringar som kunde härledas till behaviorismen, progressivismen och det sociokulturella 

perspektivet fanns i dokumentet. Resultaten visar att formuleringar som kan härledas till den 

behavioristiska pedagogiken, där mönstredrill anses vara det rätta sättet att tillägna sig 

kunskaper, endast förekomer i Lsfi71. Dessa formuleringar stämmer överens med Christer 

Stensmos (2000 s.21) beskrivning av behavioristiska undervisningsmoment som främst består 

av repetition och imitation. I de senare dokumenten, d.v.s. i kursplanerna från 1994 och 2012, 

har inga spår av behavioristiska inlärningsmetoder identifierats. Däremot har alla tre 

dokumenten visats ha en stark progressivistisk inriktning uttryckt i formuleringar om 

individens behov, intressen och förutsättningar som utgångspunkt i undervisningen, 

individens ansvarstagande för sitt lärande, betoningen på innehåll, förståelse och motivation 

samt kopplingar mellan skolverksamheten och andra aktiviteter utanför skolans ramar. Den 

här typen av idéer kopplar Sundgren (2005 s. 79-99) till progressivism i undervisningen. 

Dokumenten skiljer sig dock åt när det gäller vilka progressivistiska idéer som lyfts fram: i 

Lsfi71 betonas individanpassningen, det aktiva deltagandet, användningen av sinnena och 

hjälpmedel i undervisningen samt utnyttjandet av elevernas intressen och behov. I kursplanen 

från 1994 lyfts även progressivistiska idéer fram som har att göra med elevers ansvarstagande 

för sina egna studier, utvärdering av egna insatser, kritiskt tänkande samt utvecklingen av 

inlärningsstrategier. I kursplanen från 2012 återfinns progressivismen i formuleringar som 

uppmuntrar till utvecklingen av inlärnings- och kommunikationsstrategier, aktivt deltagande i 

samhället samt vikten av det vidgade textbegreppet. Resultaten visar alltså att 

progressivismens anda genomsyrar alla dokument, men att fokus har skiftat i det som anses 

vara viktigast. 

Det framgår av resultaten att samtliga dokument även innehåller formuleringar om 

sambandet mellan traditioner, samhällets värderingar och språket, samt språkets 

kommunikativa dimension. Idén om att ett visst samhälles värderingar och föreställningar 

finns inbakade i språket förs av Säljö (2005 s.111) samman med det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Denna undersökning visar att det sociokulturella perspektivet uttrycks 

i Lsfi71 i formuleringar om vikten av att bekanta sig med det svenska samhällets värderingar 

och förhållningssätt, medan eleverna i kursplanen från 1994 inte bara uppmuntras att känna 

till dessa aspekter utan även att tillämpa dem i sin vardag. I kursplanen från 2012 tas 
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formuleringarna om värderingar och normer bort och i stället ersätts de med det kortfattade 

uttrycket: interkulturell kompetens. Resultaten visar en förskjutning från explicita, detaljerade 

anvisningar om samhällsorientering som en del av undervisningen, i Lsfi71, till ett någorlunda 

vagt påbud om att kursdeltagarna ska utveckla interkulturell kompetens i kursplanen från 

2012.  

Ett annat kännetecken för det sociokulturella perspektivet på lärande är språkets centrala 

roll i undervisningen. Säljö (2005) påpekar att språket är en speciell företeelse enligt detta 

perspektiv då det är nyckeln till inlärning och utveckling genom interaktion med andra. Alla 

tre kursplanerna betonar språkets betydelse samt kommunikationens centrala plats i 

undervisningen. Språket presenteras både som ett mål i sig och ett medel för kommunikation. 

Skillnaden ligger i hur denna dimension framställs: i Lsfi71 handlar det om att kunna 

kommunicera i enkla vardags- och arbetslivssituationer, medan i kursplanen från 1994 och 

2012 handlar det om att kunna kommunicera i olika situationer genom att anpassa sitt språk. 

Resultaten pekar på en utveckling från övertygelsen om att invandrare endast behöver klara av 

enkla samtal, till en förståelse om av att invandrare behöver kommunicera med olika 

människor, i olika situationer och att undervisningen bör förse dem med denna kompetens.  

Avslutningsvis kan det konstateras att synen på inlärning har förändrats i läro- och 

kursplaner i sfi och har gått från att grundas på en blandning av behavioristiska, 

progressivistiska och sociokulturella idéer, i Lsfi71, till att ha en stark förankring i 

progressivism och det sociokulturela perspektivet i kursplanerna från 1994 och 2012. Det kan 

även konstateras att idéerna som lyfts fram inom dessa perspektiv på lärande också har 

förändrats. 

 

6.2 Analys av de olika perspektiven på andraspråksinlärning 

 

Den andra frågeställningen i föreliggande uppsats har att göra med hur de olika perspektiven 

på andraspråksinlärning återspeglas i de tre dokumenten. Resultaten visar att behavioristiska 

idéer om inlärning genom bundna drillövningar endast återfinns i Lsfi71, men att läroplanens 

allmänna del för övrigt är starkt präglat av kognitivism och interaktionism. Kursplanen från 

1994 innehåller såväl kognitivistiska som interaktionistiska kännetecken, medan kursplanen 

från 2012 inte uppvisar några spår av kognitivsm, men däremot avslöjar en stark påverkan 

från det interaktionistiska perspektivet på andraspråksinlärning. Mina resultat stödjer alltså 

Inger Lindbergs (1996) studie om sfi:s styrdokument, som enligt henne har gått från att vara 

dominerade av mekaniska drillövningar till att betona innehållets och kommunikationens 

betydelse. 

När det gäller det kognitivistiska perspektivet kan formuleringar i Lsfi71 och kursplanen 

från 1994 kopplas till Krashens (1981) i+1 teori samt hans teori om det affektiva filtrets 

negativa inverkan på språkinlärning. Dokumenten betonar vikten av att anpassa 

undervisningen enligt deltagarens kunskapsnivå, samt framhäver emotionernas betydelse i 

undervisningssammahanget.  

Interaktionistiska idéer återfinns i samtliga dokument men skillnaden är att de får mest 

utrymme i kursplanen från 2012. Detta dokument innehåller en ren sammanfattning av 

Canales (citerad i Lindberg 2005 s.32-34) modell för kommunikativ kompetens som består av 
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grammatiska, sociolingvistiska, diskursiva och strategiska färdigheter. Kursplanen har alltså 

en mycket tydlig förankring i interaktionismens teorier om andraspråksinlärning. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att läro- och kursplanerna i ämnet sfi har gått 

från att innehålla behavioristiska, kognitivistiska och interaktionistiska idéer om 

andraspråksinlärning till att endast ha en förankring i interaktionismens tro på kommunikation 

som medel för L2-inlärning. 

 

6.3 Analys av de olika perspektiven på lärarrollen 

 

Den tredje frågeställningen i denna uppsats handlar om hur lärarens roll presenteras i de tre 

dokumenten.  I Lsfi71 finns det rikligt med formuleringar som har att göra med vad läraren 

bör göra i klassrummet. Läraren beskrivs som elevorienterad och åläggs ansvaret att 

individualisera, motivera och inkludera deltagarna i valet av arbetsformer. Denna beskrivning 

stämmer överens med resultaten om progressivismens påverkan på läroplanen. Enligt 

Stensmo (2000 s.12) bidrog progressivistiska idéer till en elevorienterad attityd från lärarens 

sida. 

Det som skiljer Lsfi71 från de senare kursplanerna är att läraren i den förra nämns flera 

gånger på varje sida av dokumentet, men bara en gång i den senare. Dessa resultat hittar stöd i 

Carlgrens studie från 2005 där hon visar att synen på lärarens uppdrag i läroplaner har ändrats 

genom tiden. Carlgren (2005) menar att exakta anvisningar om ämnesinnehållet och lärarens 

uppgifter angavs i de äldre läroplanerna, medan endast mål med undervisningen återfinns i de 

nya läroplanerna och det har lämnats upp till var och en att uttolka detta och hitta det bästa 

innehållet och de lämpligaste arbetsformerna. Därför har läraren osynliggjorts i dokumenten, 

vilket även visas av denna undersökning. 

Niclas Stenlås (2009) rapport om hur lärarens roll har påverkats av målstyrning visar också 

att läraren och kunskapsinnehållet har försvunnit från läro- och kursplaner i och med 

målstyrningen av skolan. Kursplanerna från 1994 och 2012 är ett bevis på denna förändring. 

Skillnaden mellan Carlgren (2005) och Stenlås (2009) är att den förra lyfter fram det positiva 

med målstyrningen och betonar lärarens fria utövning av sitt yrke och förtroendet till lärarnas 

kompetenser, medan den senare tolkar lärarens försvinnande från styrdokument som ett 

tecken på minskat förtroende för läraren som kunskapskälla. En djupare analys av denna fråga 

överskrider föreliggande uppsats syfte. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärarens roll beskrivs i termer av 

elevorientering i Lsfi71 under påverkan av progressivismen, men att läraren osynliggörs i sfi-

kursplanerna i och med målstyrningen av skolan. 
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7 Konklusion 
 

Denna uppsats har försökt belysa de förändringar som har skett i sfi:s läro- och kursplaner 

från 1970-talet fram till idag med fokus på det pedagogiska perspektivet. Den kvalitativa 

metoden använd för att uppnå detta ändamål var dokumentanalys. Analysen bestod av fem 

indelningsnivåer som tillät grupperingar av liknande formuleringar i olika dokument i syfte att 

kunna jämföra dem. Inspiration till analysen har hämtats från Gunnar Berg (2003). 

Resultaten som har utvunnits med hjälp av dokumentanalysen visade att styrdokumenten 

har gått från att förmedla en blandning av behaviorism, progressivism och det sociokulturella 

perspektivet på lärande till att enbart betona de två sista pedagogiska inriktningarna. Det har 

även konstaterats att behavioristiska formuleringar i dokumenten överensstämmer med 

Stensmos (2000) beskrivningar om lärande genom imitation, mönsterdrill och repetition. 

Dessutom pekar resultaten på att progressivistiska idéer uttrycks i termer av 

individanpassning, elevinflytande, betoning på innehåll samt kopplingen mellan skolans värld 

och externa verksamheter, vilket motsvarar Sundgrens (2005) framställning av 

progressivismens typiska drag. Angående det sociokulturella perspektivet, finner resultaten 

stöd hos Säljös (2005) studie om den språkliga interaktionens centrala roll i lärande, då denna 

aspekt lyfts fram i såväl Lsfi71 som de två kursplanerna. 

En viktig förändring dokumentanalysen synliggjorde är att progressivistiska idéer, som 

t.ex. individanapassning, aktivt deltagande och utnyttjandet av elevers intressen, sinnenas och 

hjälpmedlens betydelse i undervisnings betonades i Lsfi71, medan däremot elevernas 

ansvarstagande, kritiska tänkande samt utvecklingen av inlärningsstrategier understryktes i 

kursplanen från 1994. Den progressivistiska andan uttrycktes därtill i kursplanen från 2012 i 

formuleringar om utvecklingen av kommunikationsstrategier. 

Resultaten pekade också på att den tidigare läroplanen innehöll spår av behavioristiska 

idéer om andraspråksinlärning, men att dessa försvann i kursplanen från 1994, som betonade 

kognitivistiska och interaktionistiska arbetssätt. Senare, i kursplanen från 2012, försvann även 

det kognitivistiska perspektivet och den nuvarande kursplanen har en tydlig betoning på 

kommunikation. Resultaten stödjs av Lindbergs (1996) studie om sfi:s komplexa historia där 

forskaren kommer fram till samma slutsats. Det som skiljer studien från föreliggande uppsats 

är att Lindberg inte ägnar sig åt att ingående analysera sfi:s styrdokument, utan endast 

anmärker att en förändring har skett.  

Dokumentanalysen har även gjort det möjligt att konstatera en förskjutning när det gäller 

beskrivningar av lärarens roll i sfi:s läro- och kursplaner. I Lsfi71 upptar läraren en central 

plats, medan nästan alla formuleringar om lärarens roll försvinner i de två senare 

kursplanerna. Både Carlgren (2005) och Stenlås (2009) diskuterar lärarens försvinnande från 

styrdokumenten. Både forskarna förklarar fenomenet som ett resultat av målstyrningens 

påverkan på skolan men Carlgren (2005) lyfter fram det som ett tecken på ökat förtroende för 

lärarnas professionalism, medan Stenlås (2009) tolkar det som ett bevis på den minskade 

tilliten till lärarens kunskaper. Skillnaden mellan deras studier och föreliggande uppsats är att 

inga av dessa studier specifikt handlar om hur sfi-lärare beskrivs i styrdokumenten, utan 

snarare om läraryrket i dess helhet. 
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BILAGOR 

Tabell nr.1 Synen på lärande enligt Lsfi71 

Lsfi71 

Ideologisk nivå Innehållsnivå Ämnesnivå Intern 

verksamhetsnivå 

Extern 

verksamhetsnivå 

Behaviorism 
  - Det självständiga arbetet - 

under kurstid eller hemma - 

skall ge ytterligare övning 

och säkerhet (s. 11). 

- Eleverna bör tränas i aktivt 

lyssning. Efter avlyssning 

bör läraren ställa för 

innehållet väsentliga frågor 

(s. 11).  

-Förmågan att ta ner stödord 

och senare att göra enkla 

anteckningar under 

avlyssning bör uppövas (...). 

Deltagarna ska tränas i att 

hämta väsentliginformation 

ur en given text. Tekniken 

att göra understrykningar 

och sammandrag bör 

uppövas (s. 11). 

- Deltagaren bör tränas i att 

använda läromedel som 

innehållsförteckningar, 

register, ordlistor och 

ordböcker (s. 11). 

- Den (d.v.s. 

inlärningsstudion) ger den 

blyge deltagaren möjlighet 

att arbeta med språket utan 

att någon annan än läraren 

hör vad han säger (s. 12) 

- Bunden talövning för 

inlärning och befästande av 

frekventa strukturer, ord och 

fraser med samtidig 

inövning av uttal, intonation 

och satsrytm (s. 7) 

- Bundna skrivövningar för 

befästande av frekventa 

strukturer, ord och fraser (s. 

7) 

 

 

Progressivism 

- Hänsyn måste alltid tas till 

individuella förutsättningar, 

behov och intressen (s. 7) 

- Läraren så långt möjligt 

anpassar undervisningen 

efter deltagarnas behov (s. 

9) 

- Deltagarna stimuleras om 

de ofta får vara aktiva. (s. 9) 

- Undervisningen bör vara 

konkret och åskådlig. Man 

bör anknyta till upplevelser 

deltagarna redan haft, och 

till föremål som de i förväg 

känner till (s. 9) 

- I undervisningen skall flera 

kursdeltagares olika 

intressen och behov 

tillgodoses vid samma 

tillfälle vilket ställer stora 

krav på lärarens förmåga att 

individualisera 

undervisningen, d.v.s. 

anpassa innehåll, former och 

arbetssätt efter varje enskild 

deltagare (s. 9). 

- Det är betydelsefull för 

inlärning att deltagaren 

självständigt prövar sig fram 

och når ett resultat (s. 9). 

- Detta kan betecknas som 

principen om samarbete, 

gemenskap och medansvar 

(s. 9) 

- Undervisningen måste vara 

stimulerande och 

motiverande (s. 9). 

- Eftersom kursdeltagarna på 

många områden kan 

- Undervisningen skall ge 

erforderliga grundkunskaper 

för ett visst yrkesområde 

eller för fortsatta studie. 

- Dessa (d.v.s. 

språksituationerna) skall 

vara representativa för dem 

som invandrare möter vid 

ankomsten till Sverige (s. 8). 

- Detta innebär att 

kursdeltagaren upplever 

undervisningen som 

meningsfull och 

engagerande (s. 9). 

- Med aktivitet avses inte 

enbart språklig aktivitet utan 

även aktivitet som består i 

att kursdeltagarna får peka 

på saker, demonstrera 

rörelser, rita, dramatisera 

etc. (s. 9) 

- Sång och musik kan ge 

aktivitet och stimulans (s. 9) 

- Det är också viktigt för 

deltagaren att kunna 

använda bildmaterial, 

tabeller och diagram (s. 11). 

- För inlärning av en rad 

grundläggande språkliga 

begrepp kan man i olika 

sammanhang använda sig av 

autentiska föremål och 

modeller: klocka, pengar, 

leksaker (s. 11).  

- Förutom grundmaterial bör 

kursdeltagarna ha tillgång 

till olika slag av supplerande 

material: blanketter, 

övningsböcker, enklare 

bruksanvisningar, 

arbetsinstruktioner, tidningar 

och tidskrifter (s. 11). 

- Urvalet av böcker och 

andra tryckta medel bör på 

alla stadier anpassas efter 

deltagarnas förutsättningar 

och behov (s. 11). 

- Såväl täckande som 

fotografiska bilder 

förtydligar informationen 

och förstärkes 

verklighetsupplevelsen (s. 

12). 

- Texter anpassade för 

elementär 

vuxenundervisning (s. 8) 

- Hör- och talövningar bör 

utgå från realistiska och 

språkligt enkla situationer, 

inspelat material, föremål, 

bild och text (s. 8). 

- Man bör tidigt skapa 

dialogsituationer och 

rollspel av olika slag (s. 9). 

- Man bör rikta sig till de 

sinnen som i den aktuella 

situationen kan förmedla 

intryck från omvärdlen. 

Föremål, modeller, bilder, 

ljudillustrationer etc. gör 

undervisningen rikare och 

mer effektiv (s. 9). 

- Även studiebesök, 

exkursioner och 

demonstrationer av olika 

slag gör undervisningen mer 

konkret (s. 9). 

- På grund av svårigheter 

med språket samt bristande 

kännedom om hur samhället 

fungerar och om vilka 

möjligheter till 

fritidsaktiviteter oh 

förströelse som står öppna, 

är invandrarnas möjlighete 

till kontakter mycket små. 

(...) Invandrarnas måste ges 

möjlighet att utnyttja 

befintliga resurser i form av 

föreningar, klubbar och 

andra kontaktorgan (s. 12). 
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Tabell nr. 2 Synen på andraspråksinlärning enligt Lsfi71 

förutsättas ha mer erfarenhet 

än läraren ställs det höga 

krav på lärarens kunskaper 

och och förmåga till 

överblick (s. 10) 

-Undervisningen skall vara 

elevcentrerad: 

kursdeltagaren som individ 

måste respekteras (s. 10). 

- Läraren måste presentera 

det svenska samhället (...) 

men också respektera och ta 

vara på det som 

kursdeltagaren har att ge av 

kulturbakgrund, erfarenhet 

etc (s. 10) 

- Bandspelaren t ex ger 

deltagarna möjlighet att 

lyssna till olika röster (barn, 

vuxna, gamla), olika tempon 

etc. Ljudband, ljudbildband, 

diabilder, grammofonskivor, 

film och television bör 

användas (s. 12). 

- Varierande kombinationer 

med bild och text ger 

ljudmaterialet möjlighet till 

hög konkretion (s. 12.) 

 

 

 

 

Det sociokulturella perspektivet 

- Undervisningen i sfi bör 

utgå ifrån att språket i första 

hand är ett medel för 

muntlig kommunikation 

människor emellan (s. 8) 

- Språket är ett medel för 

kommunikation människor 

emellan (s. 9). 

- Undervisingen i sfi har till 

uppgift att göra dem 

förtrogna med ett begränsat, 

centralt ordförråd av ord, 

fraser, grammatiska 

strukturer och att grundlägga 

ett gott uttal så att de kan 

uppfatta och förstå enkelt 

vardagsspråk, uttrycka sig i 

tal  språkligt enkla, 

vardagliga situationer i 

arbete och på fritid, läsa och 

förstå enkel skriftlig 

information och uttrycka sig 

i skrift (s. 7) 

- Undervisningen ska göra 

dem bekanta med svenskt 

samhäller, svenska 

levnadsfärhållanden och 

svenskt vardagsliv (s. 7). 

- Huvudprincipen för att 

undervisning i sfi måste vara 

att ge invandrare sådana 

språkliga färdigheter och 

sådan information att han 

kan leva och fungera i det 

svenska samhället (s. 7) 

- Den viktigaste uppgiften är 

att lära kursdeltagarna att 

förstå och tala svenska, 

främst i språkligt enkla 

vardagliga situationer (s. 8) 

 

- Språkträningen skall 

huvudsakligen vara muntlig 

(s. 8) 

-Språkundervisning- 

gen bör vara praktisk och 

funktionell (s. 8) 

- Så tidigt som möjligt bör 

kursdeltagarna får tillfälle 

att använda sitt språkstoff (s. 

9).  

- Friare talövningar, 

bildbeskrivningar och 

enklare samtal (s. 7) 

 

 

 

 

Lsfi71 

Ideologisk nivå Innehållsnivå Ämnesnivå Intern verksamhetsnivå Extern verksamhetsnivå 

Behaviorism 

   - Bunden talövning för 

inlärning och befästande av 

frekventa strukturer, ord och 

fraser med samtidig 

inövning av uttal, intonation 

och satsrytm (s. 7) 

- Bundna skrivövningar för 

befästande av frekventa 

strukturer, ord och fraser (s. 

7) 

 

 

Kognitivism 

- I undervisningen skall flera 

kursdeltagares olika 

intressen och behov 

tillgodoses vid samma 

tillfälle vilket ställer stora 

krav på lärarens förmåga att 

individualisera 

undervisningen, d.v.s. 

anpassa innehåll, former och 

arbetssätt efter varje enskild 

deltagare (s. 9). 

- På grundval av sin kunskap 

- För att inlärningen ska ge 

varaktiga resultat måste 

kursdeltagaren vara 

motiverad. Detta innebär att 

kursdeltagaren upplever 

undervisningen som 

meningsfull och 

engagerande (s.9) 

- Urvalet av böcker och 

andra tryckta medel bör på 

alla stadier anpassas efter 

deltagarnas förutsättningar 

och behov (s. 11). 

- På elementär- 

undervisnings- 

stadiet är det ofta 

nödvändigt att visst material 

förenklas, t ex genom 

omredigering av en 

tidningsnotis så att den 

- Texter anpassade för 

elementär 

vuxenundervisning (s. 8) 

- För elever i alla åldrar, inte 

minst vuxna, kan det vara 

känsligt att visa upp sina 

prestationer i en grupp där 

man känner sig främmande. 

Läraren bör stärka 

gruppgemenskapen genom 

enkla samarbetsuppgifter, 

t.ex. sång och lekar där även 
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Tabell nr. 3 Synen på lärarrollen enligt Lsfi71 

om den enskilde deltagarens 

förutsättningar kan lärare  t 

ex anpassa svårighetsnivån 

på frågor och 

arbetsuppgifter, anpassa 

kraven vid korrigering och 

bedömning (...) (s. 9). 

passar deltagarnas 

kunskapsnivå (s. 11). 

blyga deltagare kan delta i 

gruppens gemensamma 

aktivitet (s. 9) 

- Ofta har de (d.v.s. 

kursdeltagarna) jämsides 

med studierna ett krävande 

arbete och är trötta (s. 10) 

- Lärarens uppgift är att 

arrangera undervisnings- 

och inlärningssituationer, att 

rätt tillvarata gruppens och 

den enskilde individens 

speciella förutsättningar i 

undervisningen och att 

skapa kontakt mellan sig 

själv och kursdeltagarna och 

mellan kursdeltagarna 

sinsemellan (s. 10). 

- Den (d.v.s. 

undervisningen) kräver god 

kontakt förmåga, glott 

omdöme och förmåga att 

objektivt bedöma 

kursdeltagarnas prestationer 

mot bakgrund av deras 

förutsättning (s. 10). 

 

Interaktionism 

- Undervisningen i sfi bör 

utgå ifrån att språket i första 

hand är ett medel för 

muntlig kommunikation 

människor emellan (s. 8) 

- Undervisingen i sfi har till 

uppgift att göra dem 

förtrogna med ett begränsat, 

centralt ordförråd av ord, 

fraser, grammatiska 

strukturer och att grundlägga 

ett gott uttal så att de kan 

uppfatta och förstå enkelt 

vardagsspråk, uttrycka sig i 

tal  språkligt enkla, 

vardagliga situationer i 

arbete och på fritid, läsa och 

förstå enkel skriftlig 

information och uttrycka sig 

i skrift (s. 7) 

- Den viktigaste uppgiften är 

att lära kursdeltagarna att 

förstå och tala svenska, 

främst i språkligt enkla 

vardagliga situationer (s. 8). 

- Språkträningen skall 

huvudsakligen vara muntlig 

(s. 8) 

-Språkundervisning- 

gen bör vara praktisk och 

funktionell (s. 8).   

 

- Man bör tidigt skapa 

dialogsituationer och 

rollspel av olika slag (s. 9) 

- Kursdeltagarna bör få 

tillfälle till samtalsövningar 

sinsemellan, så att inte alla 

kommunikation sker mellan 

lärare och deltagare (s.9). 

- Viktigt är att han (d.v.s. 

läraren) ger kursdeltagaren 

förutsättningar att inför sina 

svenska kontakter kunna 

presentera sina åsikter och 

erfarenheter (s. 10).  

 

Lsfi71 
Ideologisk nivå Innehållsnivå Ämnesnivå Intern verksamhetsnivå Extern verksamhetsnivå 

Uppgiftsorienterad 
  - Eleverna bör tränas i 

aktivt lyssning. Efter 

avlyssning bör läraren 

ställa för innehållet 

väsentliga frågor (s. 

11). 

 

 

 

 

Elevorienterad 
- Hänsyn måste alltid tas 

till individuella 

förutsättningar, behov och 

intressen (s. 6). 

-Undervisningen bör vara 

konkret och åskådlig. 

Man bör anknyta till 

upplevelser deltagarna 

redan haft, och till 

föremål som de i förväg 

känner till (s. 9) 

- Läraren så långt möjligt 

anpassar undervisningen 

efter deltagarnas behov (s. 

9). 

- I undervisningen skall 

flera kursdeltagares olika 

intressen och behov 

tillgodoses vid samma 

tillfälle vilket ställer stora 

krav på lärarens förmåga 

  - (...) låta deltagarna i viss 

utsträckning välja och föreslå 

arbetsuppgifter, i lämpligast mån 

låta deltagarna gå fram i sin egen 

takt, arbeta självständigt (s. 9). 

- Bedömning av deltagarnas 

prestationer sker på flera olika sätt 

och i flera olika syften. Iakttagelser 

som görs under undervisningens 

gång ger en omedelbar 

inlärningskontroll och kan utgöra 

underlag för kontinuerlig 

utvärdering av undervisningen (s. 

12).  

- I en språkundervisning som har 

karaktär av färdighetsämne och där 

eleverna kontinuerligt övar, torde 

möjligheterna till direkta 

observationer till en viss del 

minska behovet av särskilda 

kontrollmoment i form av 

- Det är värdefullt om 

kursdeltagaren och lärare har 

tillfälle att under trivsamma 

förhållanden mötas utanför själva 

undervisningssituationen (s. 10). 
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Tabell nr. 4 Synen på lärande enligt kursplan i sfi 1994 

 Kursplan i sfi 1994 

Ideologisk nivå Innehållsnivå Ämnesnivå Intern verksamhets-nivå Extern verksamhets-nivå 

 

Behaviorism 

     

Progressivism 

- Att eleverna får tillfälle att 

utifrån egna utgångspunkter 

medvetet och kritiskt 

granska förhållandena och 

livet i Sverige i jämförelser 

med förhållandena i 

hemlandet och tidigare 

erfarenheter och 

värderingar, gör det lättare 

för dem att komma till rätta 

med kultur- , värderings- 

och identitetskonflikter (s. 1) 

- Inlärningen av ett nytt 

språk är en långsiktig 

process. Undervisingen skall 

därför syfta till att 

invandrare får metoder och 

verktyg för och vill ta ansvar 

för att vidareutveckla sitt 

språk (s. 1). 

- Genom sfi skall eleverna få 

information och vägledning 

inför fortsatt utbildning eller 

arbete (s. 1). 

- Eleven börjar sina studier 

på den språkliga nivå som 

- Den omgivande miljön är 

en outtömlig resurs i 

undervisningen (s. 2). 

- Med hjälp av 

omgivningens talade och 

skrivna svenska skall 

eleverna får möjligheter att 

utveckla goda 

inlärningsstrategier så att de 

fortlöpande kan utveckla sin 

kunskaper i svenska (s. 2) 

 

- Studiet av svenska texter i 

id bemärkelse, där film, 

etermedier, etc. ingår, skall 

bidra till att ge eleverna 

kunskaper om svensk kultur 

och svensk samhällsliv (s. 

2). 

- Eleven skall ha någon 

förmåga att formulera sina 

studiemål och utvärdera sina 

studier i svenska (s. 3) 

- Eleven skall kunna 

praktiskt använda sina läs- 

och skrivfärdigheter i 

vardags- och samhällsliv (s. 

3) 

- Eleven skall ha erfarenhet 

av att analysera, bearbeta 

och förbättra sitt språk båe 

självständigt och i samarbete 

med andra (s. 3) 

- Målet för utbildningen är 

att eleverna (...) kan 

tillgodogöra sig kunskap 

genom sak- och skönlitterära 

texter (s. 2). 

- Vid utformning av 

utbildningen skall hänsyn 

tas till de sinsemellan 

mycket olika målgrupperna 

(s. 1). 

-Sfi bör för analfabeter 

kombineras med läs- och 

skrivinlärning i 

grundläggande 

vuxenutbildning. För 

ungdomar (...) med studier 

på individuellt program i 

gymnasieskolan (s. 1- 2) 

- Genom undervisningen 

skall eleverna få erfarenhete 

av självständigt och 

undersökande arbete med 

språket och ges tillfälle att i 

samråd med läraren välja 

innehåll och arbetsformer (s. 

2). 

- Eleven skall kunna 

använda ordböcker och ha 

erfarenhet av att använda 

uppslagsböcker för att finna 

information (s. 3) 

- Genom utbildning bör 

invandrarna får möjlighet att 

komma i kontakt med det 

omgivande samhället och dess 

arbets-, förenings- och 

kulturliv (s. 1). 

- Eleven skall ha kännedom 

om arbetslivets villkor (s. 3). 

- Eleven skall ha förmåga att 

utvärdera sina studier i 

svenska och ha kunskaper om 

yrkes- och 

utbildningsmöjligheterna i 

Sverige (...) (s. 3.) 

att individualisera 

undervisningen, d.v.s. 

anpassa innehåll, former 

och arbetssätt efter varje 

enskild deltagare (s. 9). 

- På grundval av sin 

kunskap om den enskilde 

deltagarens 

förutsättningar kan lärare  

t ex anpassa 

svårighetsnivån på frågor 

och arbetsuppgifter, 

anpassa kraven vid 

korrigering och 

bedömning (...) (s. 9). 

- Undervisningen måste 

vara stimulerande och 

motiverande (s. 10) 

- Eftersom kursdeltagarna 

på många områden kan 

förutsättas ha mer 

erfarenhet än läraren 

ställs det höga krav på 

lärarens kunskaper och 

förmåga till överblick (s. 

10). 

- Undervisningen skall 

vara elevcentrerad: 

kursdeltagaren som 

individ måste respekteras 

(s. 10). 

- Läraren måste 

presentera det svenska 

samhället (...) men också 

respektera och ta vara på 

det som kursdeltagaren 

har att ge av 

kulturbakgrund, 

erfarenhet etc. 

- Läraren bör ha en 

positiv inställning till 

kursdeltagarna och kunna 

stimulera och uppmuntra 

dem (s. 10) 

- Kravet på 

individualisering bör 

beaktas även vid 

bedömning (s. 12.) 

skrivningar och förhör (s. 12) 
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bestämts av förkunskaperna 

(...) (s. 1).  

- Elevernas egna 

erfarenheter och jämförelser 

med ursprungslandet 

kulturella och samhälleliga 

förhållanden är en 

utgångspunkt i 

undervisningen (s. 2). 

- Skolan skall sträva efter att 

eleven utvecklar sin förmåga 

att tolka, analysera och 

kritiskt granska olika typer 

av texter (...), att arbeta 

såväl självständigt som 

tillsammans med andra (s. 2) 

- Skolan skall sträva efter att 

eleven lär sig använda sina 

egna erfarenheter (...) för att 

inhämta och befästa nya 

kuskaper, tar eget ansvar för 

sina studier (...) och 

inhämtar sådana kunskaper 

om det svenska samhället att 

de kan ta till vara sina 

rättigheter, påverka sin 

situation och fullgöra de 

krav och skyldigheter som 

de dagliga livet medför (s.2).  

 

 

 

Det sociokulturella perspektivet 

- För invandrare är sfi 

förutom att vara en källa till 

språkkunskap och 

språkutveckling, också en 

brygga till livet i Sverige. 

Varierande aspekter av 

samhällsliv i Sverige samt 

samhällsorganisation skall 

därför integreras i 

språkundervisningen så att 

eleverna blir delaktiga i de 

förhållningssätt och de 

traditiner som kännetecknar 

det land som de bor i (s. 1). 

- De (d.v.s. eleverna) skall 

fördjupa sina insikter om 

språk och språkinlärning och 

om kultur och samhälle. 

- Eleven skall ha fördjupad 

kunskap om det svenska 

samhället, om lag och rätt, 

bl.a. barns rättigheter, om 

jämställdhet mellan män och 

kvinnor, och om normer och 

värderingar som är centrala i 

det svenska samhället (s. 3) 

 

 

- Kursens centrala innehåll 

är kunskaper om och i det 

svenska språket samt 

kunskaper om Sverige och 

svenska förhållanden. 

- Eleven skall förstå 

vardagligt talspråk och 

kunna, med tydligt uttal 

delta i samtal och 

diskussioner i samhälls- och 

yrkesliv (s. 3). 

- De (d.v.s. eleverna) skall 

fördjupa sina insikter om 

språk och språkinlärning och 

om kultur och samhälle. 

- I sfi skall invandrare få 

möjligheten att utveckla sin 

förmåga att kommunicera 

muntligt och skriftligt på 

svenska i vardagsliv, 

samhällsliv, utbildning och 

arbetsliv (s. 1). 

- Den inledande 

undervisningen präglas av 

elevernas behov av att kunna 

kommunicera på svenska. 

De behöver lyssna, bygga 

upp ett centralt ordförråd, 

lära sig grundläggande 

begrepp och öva uttal (...) 

för att förstå och göra sig 

förstådda (s. 2). 

- Skolan skall sträva efter att 

eleven kan läsa och förstå 

texter av olika slag, såsom 

skönlitteratur och fakta 

texter (...) och fördjupa sin 

förståelse för svensk kultur 

(...) (s. 2) 

- Skolan skall sträva efter att 

eleven utvecklar förmågan 

att samtala, berätta, 

beskriva, informera och 

diskutera i olika situationer 

(...) (s. 2) 

- Målet för sfi är att eleverna 

tillägnar sig sådana 

kunskaper i svenska att 

språket fungerar som ett 

kommunikationsmedel i 

vardagslivet, utbildning och 

yrkesliv (s. 2). 

- Skolan skall sträva mot att 

eleven kan analysera, 

bearbeta och förbättra sitt 

språk och sitt sätt att lära 

både självständigt och 

tillsammans med andra (s. 2) 

 

  

 

 

Tabell nr. 5 Synen på andraspråksinlärning enligt kursplan i sfi 1994 

 Kursplan i sfi 1994 

Ideologisk nivå Innehållsnivå Ämnesnivå Intern verksamhetsnivå Extern verksamhetsnivå 

 

Behaviorism 
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Kognitivism 

   - Eleven börjar sina studier 

på den språkliga nivå som 

bestämt av förkunskaperna 

(...) (s. 1) 

- Till sfi kommer invandrare 

med mycket olika 

utbildningsbakgrund. Vid 

utformingen av utbildningen 

skall hänsyn tas till de 

sinsemellan mycket olika 

målgrupperna. Analfabeter 

och lågutbildade har 

exempelvis andra behov av 

utbildning än högutbildade 

(s. 1) 

 

Interaktionism 

 - Kursen skall förbereda för 

en vid och varierad 

språkanvändning (s. 1).  

 

- Den omgivande miljön är 

en outtömlig resurs i 

undervisningen. Med hjälp 

av omgivningens talade och 

skrivna svenska skall 

eleverna få möjligheter att 

(...) utveckla sina kunskaper 

i svenska (s. 2) 

- Den inledande 

undervisningen präglas av 

elevernas behov av att kunna 

kommunicera på svenska. 

De behöver lyssna, bygga 

upp ett centralt ordförråd, 

lära sig grundläggande 

begrepp och öva uttal (...) 

för att förstå och göra sig 

förstådda (s. 2). 

- Eleven skall förstå 

vardagligt talspråk och 

kunna, med tydligt uttal 

delta i samtal och 

diskussioner i samhälls- och 

yrkesliv (s. 3). 

- Skolan skall sträva efter att 

eleven utvecklar en sådan 

språklig säkerhet i tal och 

skrift att hon eller han kan, 

vill och vågar använda det 

svenska språket (s. 2) 

- Skolan skall sträva efter att 

eleven uppfattar och tolkas 

nyanser i samtal och olika 

former av muntlig 

framställning (s. 2) 

- Skolan skall sträva efter att 

eleven utvecklar förmågan 

att samtala, berätta, 

beskriva, informera och 

diskutera i olika situationer 

(...) (s. 2) 

- Eleven skall förstå 

vardagligt talspråk och 

kunna med tydligt uttal, 

delta i samtal och 

diskussioner i samhälls- och 

yrkesliv (s. 3) 

  

 

Tabell nr 6. Synen på lärarrollen enligt kursplan i sfi 1994 

 Kursplan i sfi 1994 

Ideologisk nivå Innehållsnivå Ämnesnivå Intern verksamhetsnivå Extern verksamhetsnivå 

 

Uppgiftsorienterad 

     

Elevorienterad 

   - Genom undervisningen 

skall eleverna få erfarenhete 

av självständigt och 

undersökande arbete med 

språket och ges tillfälle att i 

samråd med läraren välja 

innehåll och arbetsformer (s. 
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2). 

 

 

Tabell nr. 7 Synen på lärande enligt kursplan i sfi 2012 

 

 Kursplan i sfi 2012 

Ideologisk nivå Innehållsnivå Ämnesnivå Intern verksamhetsnivå Extern verksamhetsnivå 

 

Behaviorism 

     

Progressivism 

- Utbildningen ska ge (...) 

redskap för aktivt 

deltagande i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv (s. 

7). 

- Utbildningen ska rikta sig 

till personer som har lika 

erfarenheter, livssituationer, 

kunskaper och studiemål (s. 

7).  

- Utbildningen ska (...) 

anpassas till elevens 

intressen, erfarenheter, 

allsidiga kunskaper och 

långsiktiga mål (s. 7)  

- Målet (...) är att eleven ska 

utvecklas insikter i hur man 

lär sig ett språk och 

inlärnings- och 

kommunikations- 

Strategier för sin fortsatta 

språkutveckling (s. 8). 

- Inom utbildningen i sfi ska 

eleven utveckla sin 

medvetenhet om hur 

språkinlärning går till och si 

insikt i det egna lärandet (s. 

8). 

- (...) kursen får helt olika 

utformning beroende på 

elevens studievana, 

utbildningsbakgrund och 

kunskaper i svenska (...) (s. 

9). 

 

- Målet (...) är atta eleven 

ska utvecklas sin förmåga att 

använda relevanta 

hjälpmedel (s. 8). 

- Inom utbildningen i sfi ska 

eleven utvecklas sin 

kompetens att använda olika 

digitala verktyg och 

hjälpmedel för information, 

kommunikation och lärande 

(s. 8). 

- Undervisningen  (d.v.s. 

läs- och skrivinlärningen) 

får ske på elevens 

modersmål eller annat språk 

och bör även då kunna ske 

parallellt med 

undervisningen i svenska (s. 

9). 

- Kunskapskraven är 

formulerade utifrån fem 

aspekter: hörförståelse, 

läsförståelse, muntlig 

interaktion, muntlig 

produktion och skriftlig 

färdighet. Kraven ska inte 

bedömas fristående från 

varandra utan läraren måste 

göra en helhetsbedömning 

av elevens språkliga 

förmåga (...). Den språkliga 

korrektheten ska relateras 

till den innehållsliga och 

språkliga komplexiteten (s. 

10). 

- Det vidgade textbegreppet 

är av stor vikt inom 

utbildningen i svenska för 

invandrare. Att tillögna sig 

och bearbeta texter behöver 

inte alltid innebära läsaning 

utan även avlyssning, bild- 

och filmstudium (s. 8).  

 

- Utbildningen ska planeras 

och utforma tillsammans 

med eleven (s. 7). 

- Den måste (...) utformas så 

flexibelt när det gäller tid, 

plats, innehåll och 

arbetsformer att det är 

möjligt för eleven att delta i 

undervisningen (s. 7). 

- Utbildningen består av tre 

olika studievägar, 1, 2, och 3 

som riktar sig till personer 

med olika bakgrund, 

förutsättningar och mål (s. 

9) 

- Utbildningen ska (...) kunna 

kombineras med 

förvärvsarbete eller andra 

aktiviteter, t.ex. 

arbetslivsorientering, 

validering, praktik eller annan 

utbildning (s. 7). 

Det sociokulturella perspektivet 

- Eleven ska också utveckla 

sin interkulturella 

kompetens genom att 

reflektera över egna 

kulturella erfarenheter och 

jämföra dem med företeelser 

i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv i Sverige (s. 8). 

  

-Utbildningen ska ge 

språkliga redskap för 

kommunikation (s. 7) 

- Målet (...) är att eleven ska 

utveckla sin förmåga att tala, 

samtala, läsa, lyssna och 

förstå svenska i olika 

sammanhang (s. 8). 

- Målet (...) är att eleven ska 

utveckla sin förmåga att 

anpassa språket till olika 

mottagare och situationer (s. 

8). 

 

   

 

 

 

Tabell nr. 8 Synen på andraspråksinlärning enligt kursplan i sfi 2012 

 

 Kursplan i sfi 2012 

Ideologisk nivå Innehållsnivå Ämnesnivå Intern verksamhetsnivå Extern verksamhetsnivå 

 

Behaviorism 

     

Kognitivism 
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Interaktionism 

 - Utbildningen i sfi 

karaktäriseras av att eleven 

utvecklar en kommunikativ 

språkförmåga (s. 8). 

- Den kommunikativa 

språkförmågan innefattar 

olika kompetenser (...) (s. 8) 

- Kunskap om det språkliga 

systemet innefattar ord, 

fraser, uttal och 

grammatiska strukturer, 

medan kunskap om 

språkanvändning handlar om 

hur man bygger upp en text 

och gör funktionella 

språkliga val och 

anpassningar i förhållande 

till mottagare och syfte. En 

viktig kompetens är även att 

kunna använda strategier för 

att på det mest effektiva 

sättet få fram sitt budskap (s. 

8). 

   

 

 

Tabell nr. 9 Synen på lärarrollen enligt kursplan i sfi 2012 

 Kursplan i sfi 2012 

Ideologisk nivå Innehållsnivå Ämnesnivå Intern verksamhetsnivå Extern verksamhets-nivå 

 

Uppgiftsorienterad 

     

Elevorienterad 

  Kunskapskraven är 

formulerade utifrån fem 

aspekter: hörförståelse, 

läsförståelse, muntlig 

interaktion, muntlig 

produktion och skriftlig 

färdighet. Kraven ska inte 

bedömas fristående från 

varandra utan läraren måste 

göra en helhetsbedömning 

av elevens språkliga 

förmåga (...) (s. 10). 

  

 

 

 


