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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka och ge en övergripande bild av sfi-lärare upplevelser av att 

studera under liknande språkliga villkor som sina elever på sfi. För att kunna ge en helheltsbild 

valde jag att använda mig av tre frågeställningar som fokuserar på olika delar av deras 

upplevelser; hur talar lärarna om sina erfarenheter av att vara elev under liknande språkliga 

villkor som sina elever? Hur talar lärarna om sina erfarenheter av att möta sina elever sedan de 

börjat studera på kursen? Vilka insikter uttrycker lärarna att kursen har gett om sfi-lärarrollen?  

För att undersöka detta fick sfi-lärare på en skola i en medelstor svensk stad gå en nybörjarkurs i 

arabiska på målspråket, dvs arabiska var det enda språk som användes i undervisningen och 

kommunikationen med kursens lärare. Efter kursen genomfördes individuella samtalsintervjuer 

med sfi-lärarna. Därefter gjordes en innehållsanalys där svaren analyserades i ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. 

Resultatet visade att sfi-lärarna uppgav att det varit något annorlunda än de förväntat sig att 

studera på målspråket. De flesta sa att det gick bra att förstå, trots att de inte förstod allt rent 

språkligt. Några upplevde dock att det var mycket svårt att förstå eftersom undervisningen inte 

var på deras modersmål eller ett språk de kunde sedan tidigare. Samtliga lärare berättade att de 

sett positiva förändringar i mötet med sina elever som talar språket de studerat, men en mötte 

även negativa attityder från de elever som inte talar språket. Lärarna uppgav att de genom kursen 

fått större förståelse för elevernas studiesituation samt hur det är att studera som vuxen. Kursen 

gjorde dem även uppmärksamma på vilka artefakter och medierande redskap som var av störst 

betydelse i nybörjarspråkundervisning på målspråket.  

 

Nyckelord: Didaktik, andraspråksinlärning, Svenska för invandrare (sfi), intervjuer, 

sociokulturellt perspektiv 
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1. Bakgrund  

I integrationsdebatten hör man ofta politiker upprepa att språket är nyckeln in i samhället 

(Arnholm, Björklund & Ullenhag 2014). Språkutveckling, och invandrares 

andraspråksutveckling i synnerhet, är ett omdebatterat område där många tyckare vill komma till 

tals, och budskapet är ofta att invandrarna lär sig svenska för sakta (ibid). Något som är slående 

är att få av dessa har någon erfarenhet av att själva studera under liknande former som på 

Svenska för invandrare (sfi).  

Vad skiljer då den undervisning i moderna språk som de flesta av oss tagit del av i skolan från 

sfi-undervisningen? En av de främsta skillnaderna är givetvis de språkliga villkor som 

undervisningsspråket medför. Med undervisningsspråk avses det språk som undervisningen sker 

på (Abrahamsson 2009:13). De flesta av oss har studerat moderna språk på vårt modersmål, dvs. 

det språk vi först tillägnade oss (ibid.). Vi har t.ex. studerat spanska med en lärare förklarade för 

oss på svenska. På sfi studerar man däremot på målspråket, dvs. det språk som är målet för 

inlärningen (ibid.). Detta innebär att man lär sig svenska på svenska utan förklaringar på något 

annat språk. Av praktiska skäl är det ofta omöjligt att ha lärare som kan tala alla elevers 

modersmål, vilket medför att det för många elever inte finns någon möjlighet att ställa frågor till 

läraren på sitt eget språk eller på ett språk som de behärskar sedan tidigare. Givetvis medför detta 

också att undervisningssituationen är radikalt annorlunda på sfi än den som de flesta av oss har 

erfarenhet av från vår egen skolgång.  

Vid Uppsala Universitet måste alla lärarstudenter i svenska som andraspråk genomgå några 

obligatoriska lektioner i ett främmande språk på målspråket. Eleverna ska förutom vanliga fraser 

även lära sig språkets alfabet. Allt detta sker på målspråket och studenterna har ingen möjlighet 

att ställa frågor till läraren på något annat språk. Dock är det inte alla verksamma SFI-lärare som 

fått den här erfarenheten.  I den här uppsatsen vill jag därför studera hur verksamma SFI-lärare 

talar om sin upplevelse av att studera under liknande former som deras elever på nybörjarkursen 

på sfi.  
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1.1 Kurser och nivåer på SFI 

I kursplanen för sfi står att 

 ”utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål” 

(SKOLFS 2012:13, s. 7). 

Då personer med mycket studievana förväntas tillägna sig språket snabbare än de mindre 

studievana är undervisningen inom sfi indelad i olika studievägar efter studiebakgrund, se Figur 

1. 

  

Figur 1: Studievägar inom Sfi. (Bodens kommun)  

På studieväg 1 studerar personer med mindre än 6 års skolbakgrund. På studieväg 2 studerar 

personer med 7-12 års skolbakgrund. På studieväg 3 studerar personer med mer än 12 års 

skolbakgrund, det vill säga akademiker. På studieväg 1 läser man kurs A och B, därefter kan man 

få ett SFI-betyg. Om man önskar har dock möjlighet att fortsätta studera svenska och då läsa kurs 

C och D. Inom studieväg 2 läser man kurs B och C för att få SFI-betyg, men man har möjlighet 

att fortsätt till kurs D efter avslutad C-kurs. På studieväg 3 läser man kurs C och D och får efter 

detta ett SFI-betyg. I de fall då en kurs ges inom olika studievägar är kunskapskraven desamma, 

men utbildningen utformning anpassas efter elevernas förutsättningar. I kursplanen för Sfi 

utrycks att 

”intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.” (SKOLFS 2012:13, s. 9) 
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Kurserna är relaterade till den gemensamma europeiska referensramen för språk. Kurs A 

motsvarar kunskapskraven för nivå A1-/A1, kurs B motsvarar nivå A1/A2, kurs C motsvarar 

nivå A2/A2+ och kurs D motsvarar nivå B1/B1+. (ibid s. 9) 

2. Litteraturöversikt 

2.1 Forskningsöversikt  

I det här kapitlet presenteras en översikt av forskning kring identitet och språk samt 

andraspråksundervisning på målspråket alternativt modersmålet. Slutligen presenteras även 

resultaten från ett forskningsprojekt där sfi-undervisningen har bedrivits med stöd av 

modersmålspedagoger.  

2.1.1 Identitet och språk 

Traditionellt har man sett på identitet som något som utvecklas linjärt. Individen anses ge uttryck 

för sin identitet, t.ex. genom vilken dialekt och sociolekt den använder, men skapandet av 

identitet anses ske inom individen i samspel med dess inre processer. (Haglund 2004, i 

Hyltemstam & Lindberg 2004, s. 360).  I senare förståelse för identitetskonstruktion har man gått 

till att se identitet som något som produceras och medieras genom socialisation. Lindberg (2004) 

beskriver identitetsskapande som komplext och sammansatt av många olika delar. Den är inte 

statisk utan något som förhandlas och konstrueras socialt i möten med andra människor.  

Hyltenstam (1993) beskriver hur många invandrare upplever en intellektuell och social 

degredering då de inte behärskar det nya landets språk. Att tillägna sig det nya språket beskriver 

han som att man återerövrar sin mänsklighet. Även Lindberg (2004) menar att man när man 

byter språk och kultur ger upp delar av sin identitet, åtminstone tills man har lärt sig det nya 

språket. Detta stämmer väl överens med Carlsons (2002) resultat. Inom ramen för sin 

doktorsavhandling gjorde hon en intervjustudie med lågutbildade turkiska kvinnor om deras 

upplevelse av att kommunicera på svenska. Resultatet visade att de kände sig som barn på nytt 

och att de upplevde att deras tidigare kunskaper doldes av den bristfälliga språkkunskapen. Även 

Granberg (2001) har funnit liknande resultat. I sin studie följde han en grekisk 

universitetsstudent på hennes väg in det svenska språket genom intervjuer och 

dagboksanteckningar. Studenten befann sig frivilligt i Sverige och studerade det svenska språket 
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parallellt med sina medicinstudier på universitetet. Trots detta upplever hon en vilsenhet i språket 

och uttrycker till en början att hon inte längre känner igen sig själv. Detta förändras dock över tid 

och efter 10 månader drar Granberg slutsatsen att hon utvecklat en positiv dubbel identitet och 

lärt sig att kombinera två kulturer (ibid s. 109).  

2.1.2 Sociokulturella perspektiv på den sociala aspekten av andraspråksinlärning 

Vygotskij (1999), refererad i Lindberg (2004), menar att en strikt uppdelning mellan sociala och 

individuella processer är omöjlig. Enligt ett sådant synsätt bidrar den sociala interaktionen till att 

skapa sociala, kognitiva och språkliga stödstrukturer för det individuella lärandet. Lindberg 

menar att andraspråksinlärning är ett kollektivt projekt där även språkinlärare med olika 

utbildningsbakgrund kan hjälpa varandra. Den sociala interaktionen utgör ett stöd och ett 

skyddsnät och möjliggör prestationer utöver den egna förmågan. Det sker genom att de bidrar 

med olika pusselbitar som tillsammans leder fram till helt nya insikter. Det kollektiva och 

ömsesidiga samtalsstödet har också en affektiv funktion och bidrar till att väcka och upprätthålla 

intresse för uppgiften, samt kontrollera den frustration som inlärare ibland kan uppleva när 

problemen känns oöverstigliga.  

2.1.3 Andraspråksinlärning på modersmålet eller målspråket 

Det finns många olika teorier och metoder som berör andraspråksinlärning och vilket språk som 

är lämpligt som undervisningsspråk för nybörjare. Grovt sett kan man dela in dem i två läger där 

det första betonar vikten av exponering för målspråket och det andra betonar betydelsen av 

modersmålet som kognitivt redskap för andraspråksinlärningen. Abrahamsson refererar till 

Krashen som skilde mellan begreppen learning, som betecknar den process som sker i en formell 

undervisningssituation där fokus ligger på språkets form, och acquision, som betecknar den 

omedvetna inlärningen som sker genom kommunikation på målspråket där fokus ligger på 

innehållet. Krashen ansåg att acquisition var det eftersträvansvärda. I hans språkinlärningsmetod, 

naturmetoden, är lärarens roll att förse eleven med språkligt inflöde på målspråket (Abrahamsson 

2009:117). Varianter av denna metod har varit populära i språkundervisningen i Sverige, men 

kritiserats för att eleverna fått diffus eller felaktig förståelse för ordens lexikala innebörd (Cerú 

1994).  I nybörjarundervisning på målspråket ges bilder och konkreta föremål ofta en 

framträdande roll. I sin doktorsavhandling gjorde Franker (2011) en studie om lågutbildade sfi-

deltagares förståelse för bilder. Hon konstaterade att även bilder befinner sig i en social och 



5 
 
 

kulturell kontext. Hennes resultat visade att deltagarnas språkliga och kulturella bakgrund var 

avgörande för deras tolkning av bilden. Hon fann även att deltagarna hade svårare att tolka bilder 

som låg utanför deras egen sociala och kulturella kontext.  

Det andra alternativet är att utgå från modersmålet vid språkundervisning för nybörjare. Det 

finns många olika metoder inom detta synsätt. Den mest extrema är vad Tingbjörn ( Cerú 1994) 

kallar den traditionella metoden, att endast med hjälp av översättningar och grammatik studera 

målspråket. Denna metod fokuserar på form och har fått kritik för att ge eleven mycket kunskap 

om målspråkets struktur, men liten eller ingen kommunikativ kompetens. 

Mellan dessa motsatta metoder finns en uppsjö av språkinlärningsmetoder. Lightbown & Spada 

konstaterar att människor har förmåga att lära sig ett andraspråk i en mängd olika sociala miljöer 

och undervisningsmetoder. Dock menar de att de metoder som har mest stöd i forskning är de 

som intar en mellanposition. (Lightbown & Spada 2006:49) Undantaget till detta är 

alfabetisering där man är samstämmig om att det är bäst att börja lära sig att läsa och skriva på 

sitt modersmål alternativt ett annat språk som man behärskar väl sedan tidigare. Wedin (2010:52) 

konstaterar dock att det i de flesta fall på sfi inte är möjligt att ge eleverna tillgång till 

alfabetiseringsundervisning på modersmålet. I sådana fall rekommenderar hon att man till en 

början endast fokuserar på de muntliga färdigheterna i andraspråket. Då dessa är befästa kan man 

börja med alfabetiseringsundervisningen på målspråket.  

2.1.4 Erfarenheter från modersmålsbaserad SFI 

På Hyllie Parks folkhögskola bedrivs sfi-undervisningen med stöd av modersmålspedagoger och 

skolan har uppnått goda resultat. Till skolan hänvisas elever som inte uppnått förväntade resultat 

inom den ordinarie sfi-undervisningen. På skolan har eleverna nästan all undervisning på 

modersmålet under A-kursen, men stödet minskar efter hand. På Svenska som andraspråk grund, 

som är nivåen precis över sfi, bedrivs undervisningen nästan enbart på svenska. På 

mellannivåerna kommer en modersmålslärare ibland under veckan och förklarar de texter och 

den grammatik som eleverna jobbar med på de övriga lektionerna.  

Flera elever uttrycker att de har en närmare relation med modersmålsläraren än med de 

svensktalande lärarna. Eleverna beskriver ofta modersmålsläraren i termer som ”en syster” och 
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de uttrycker att modersmålsläraren förstår dem bättre. Dock poängterar eleverna att både 

modersmålsläraren och svenskläraren är nödvändiga för deras lärprocess.  

Många elever var till en början misstänksamma till varför de skulle ha en lärare som talade deras 

språk när de skulle lära sig svenska, men det visade sig att de lärde sig snabbare och förstod 

bättre när de fick förklaringar på sitt språk. Många elever uttrycker att de känner sig respekterade 

av skolan då deras modersmål tillmäts värde. Det faktum att deras modersmål ses som ett 

värdefullt redskap för lärande gör att deras egen självbild förbättras. Erfarenheterna från Hyllie 

Park visar att när det enda som räknades var att kunna prata svenska sänktes självbilden för de 

elever som inte uppnådde detta inom en kort tid. (Mörnerud 2010) 

2.2 Teoretiskt perspektiv  
I det här kapitlet presenteras det teoretiska perspektiv som utgör uppsatsens ramverk. Efter en 

kortfattad presentation av detta följer definitioner av de begrepp som används som analysverktyg 

i uppsatsen. 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv  

Den sociokulturella teoribildningen har sitt ursprung i Vygotskys arbeten. Jakobsson (2012) 

menar att begreppet sociokulturell teoribildning egentligen är ett paraplybegrepp för en mängd 

olika teorier. Det gemensamma hos dessa, menar han, är att de inte skiljer på tänkande och den 

materiella världen, såsom t.ex. Descartes gjorde. Detta medför att sättet att använda begrepp 

ibland skiljer sig åt. Johansson visar i sin artikel hur några olika forskare som arbetar inom det 

sociokulturella perspektivet använt samma begrepp på olika sätt, samt hur de utvecklat varandras 

begrepp och gett dem något olika innebörd. Ett exempel på det senare är utvecklingen av 

begreppet appropriering som numera ersatt begreppet internalisering. Wertsch (1998, refererad i 

Jakobsson 2012) ogillade Vygotskys (1978, 1981, refererad i Jakobsson 2012) begrepp 

internalisering eftersom han menade att det riskerade att ge en bild av att kunskapen överförs 

från en yttre till en inre dimension. Han föreslog istället att man använde Bakhtins (1981, 

refererad i Jakobsson 2012) alternativa begrepp appropriering. Konzulin (2003, refererad i 

Jakobsson) byggde vidare på detta och skiljde mellan appropiering av fakta, t.ex. att lära sig att 

Paris är Frankrikes huvudstad, och appropriering av medierande resurser t.ex. att använda en 

karta. Jakobsson menar att begreppen inom det sociokulturella perspektivet sannolikt kommer att 

utvecklas även i framtiden. 
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2.2.2 Definition av centrala sociokulturella begrepp 

Vi har ovan sett att det är möjligt att olika teoretiker inom det sociokulturella perspektivet 

använder begrepp på något olika sätt. Då begreppen ofta hänger samman med varandra har jag 

funnit det bäst att använda mig av endast en teoretikers definitioner av samtliga begrepp. Nedan 

följer förklaringar av några centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet som hämtats 

ur Säljö (2000). Dessa kommer att användas som analysverktyg i analysen av studiens resultat. 

Att lärande är situerat innebär att det ses som något som sker inom ett sammanhang och inte 

endast inom individen (Säljö 2000: 129,135).  

Inom sociokulturell teori menar man att människan alltid agerar inom ramen för praktiker (ibid., 

s. 130). Detta innebär att människans handlingar och kunskaper relateras till verksamheten inom 

vilken de sker (ibid).   

En artefakt är ett objekt som används som verktyg för att uppnå ett syfte som människan inte kan 

uppnå i sig själv. Exempel på en artefakt är en käpp som gör det möjligt för en blind att förflytta 

sig på ett säkert sätt. Artefakten i sig själv är endast ett dött objekt som inte kan uträtta något i sig 

självt. Likaså förmår människan i sig själv inte heller att uppnå det önskade syftet. 

Kombinationen av människans tänkande och artefakten möjliggör dock för den blinde att ta sig 

fram på ett säkert sätt. ( ibid., s. 81) 

Mediering innebär att vårt tänkande är format av vår kultur med dess artefakter, såväl fysiska 

som intellektuella. (ibid., s. 81)  

Ett medierande redskap är ett redskap där människans intellektuella insikter är inbyggda i 

redskapet. Detta sker t.ex. i en dator. Säljö poänterar att de flesta kan amvända en dator, men det 

är få som förstår hur den fungerar. Det viktigaste medierande redskapet är dock språket. Säljö 

delar in språkets funktioner i utpekande, semantiska och retoriska. Språket gör att människan kan 

tala om annat än det som den för tillfället är omgiven av. Med hjälp av medierande redskap kan 

man förlägga kommunikationen utanför sig själv och därmed förlänga den utöver ens egna 

begränsningar i tid och rum. Exempel på medierande redskap är bilder och skrift, där skrift i 

regel bygger på mer avancerade tekniker än bilder (ibid., s. 162). 
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Appropriering innebär att man tillägnar sig ny kunskap eller förmåga att använda ett redskap. 

(ibid., s. 119)   

Stöttning (eng. Scaffolding) innebär att en mer kompetent individ hjälper en annan att klara av en 

uppgift som ligger utanför den senares kompetens. Detta kan ske genom kommunikativa stöttor, 

dvs. instruktioner om hur man kan gå till väga för att klara av uppgiften. (ibid., s. 123) 

Den proximala utvecklingszonen är det område som ligger precis utanför det en individ har 

kompetens för att bemästra på egen hand, men som den kan klara av med hjälp av en mer 

kompetent individ. (ibid., s. 119) 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande undersöka och ge en 

övergripande bild av sfi-lärares upplevelser av att genomgå en nybörjarkurs i ett av sina elevers 

modermål under liknande språkliga villkor som sina elever på sfi.    

1) Hur talar lärarna om sina erfarenheter av att vara elev under liknande språkliga villkor 

som sina elever? 

2) Hur talar lärarna om sina erfarenheter av att möta sina elever sedan de börjat studera på 

kursen? 

3) Vilka insikter uttrycker lärarna att kursen har gett om sfi-lärarrollen? 

4. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som använts i studien. 

4.1 Metod för datainsamling 

För att få svar på studiens frågeställning kontaktade jag en SFI-skola i en mellanstor svensk stad 

och erbjöd rektorerna att låta lärarna delta i en nybörjarkurs i ett av deras elevers modersmål. I 

samråd med rektorerna bestämdes att man skulle studera arabiska, som är det i särklass mest 

utbredda språket på skolan. Därefter fick jag tillgång till skolans nybörjarkurs i svenska och 

utifrån den valde jag ut de teman som arabiskakursen skulle ta upp, dessa återfinns i bilaga 1. Då 

nybörjarkursen i svenska omfattar mer tid än vad jag fick till förfogande för den här kursen 

kunde jag endast ta med ett fåtal av de teman som berörs i nybörjarkursen i svenska. Dock är den 
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nybörjarkurs som används i skolans sfi-undervisning anpassad för att passa alla elever, från 

analfabeter till högutbildade. Eftersom lärarna som deltog i arabiskakursen var högutbildade 

förväntade jag mig att de hade kapacitet att lära sig snabbt, då högutbildade ofta har en snabbare 

progression än lågutbildade.        

Under kursen undervisades deltagarna av en utbildad lärare i arabiska från Syrien som studerade 

SFI på skolan. All undervisning var på målspråket, dvs. arabiska, för att efterlikna 

undervisningen på sfi. Detta medförde att lärarna inte hade möjlighet att fråga läraren i arabiska 

någonting på svenska och han talade bara arabiska med dem. 

Efter kursen genomförde jag individuella samtalsintervjuer med lärarna. Jag använde mig av en 

halvstrukturerad intervjuguide med både teman och frågor. I utformingen av intervjuguiden har 

jag på inrådan av Esaiasson tänkt både på innehåll och form (Esaiasson m.fl. 2007:298). Detta 

har inneburit att jag har utformat temana efter innehållet i forskningsfrågorna, där jag lyft fram 

centrala aspekter som underteman. Vidare har jag anpassat formen på frågorna för att få 

deskriptiva svar med ett naturligt flyt i samtalet. Intervjuerna tog ungefär 30 minuter vardera. 

Intervjuguiden återfinns i Bilaga 2.  

4.1.2 Urval 

Valet av skola skedde med bakgrund av att det är en stor sfi-skola med över 500 elever. På 

skolan finns alla studievägar och nivåer inom sfi representerade, vilket inte finns på någon annan 

skola i den aktuella staden. Ytterligare något som spelade in i valet av skola var att majoriteten 

av lärarna är behöriga att undervisa på sfi. Slutligen fällde rektorernas intresse för studien det 

avgörande beslutet, de bistod med så väl lokaler och material som att tillåta lärarna att delta i 

studien på arbetstid.   

Valet av deltagare i studien skedde genom att jag först inbjöd alla sfi-lärare på den berörda 

skolan att delta i kursen och studien. Av dem som valde att delta på kursen och även tackade ja 

till att vara med i studien valde jag ut 6 lärare som jag intervjuade. Då jag gjorde urvalet ville jag 

att lärare från samtliga studievägar skulle finnas representerade. Utöver detta baserades urvalet 

på tjänstgöringsgrad på sfi, där de med högst andel av sin tjänst på sfi gavs företräde. Jag valde 

att ta hänsyn till tjänstgöringsgrad då vissa lärare endast har en del av sin tjänst på sfi och i övrigt 
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arbetar inom andra delar av vuxenutbildningen. Då studien berör sfi ansåg jag det vara rimligt att 

ge prioritet åt dem som arbetar mest där. 

I tabell 1 nedan ges en översikt över de intervjuades ålder, tidigare språkstudier, erfarenhet av  

nybörjarspråkstudier på målspråket, utbildning, arbetslivserfarenhet inom sfi samt vilka klasser 

de undervisar. 

Ålder Tidigare 

språkstudier 

Målspråksstudier 

som nybörjare 

Utbildning Tid som sfi-

lärare 

Nuvarande 

klasser 

63 Engelska, 

franska, tyska  

Nej Lärarexamen 

grundskolans 

senare år, svas.  

8 år, 4 år på 

nuvarande 

skola 

1B och 1C 

51 Finska, tyska, 

engelska 

Nej Lärarexamen 

årsk. 4-9, so 

och svas. 

5 år, 2 år på 

nuvarande 

skola 

1BC2 

50 Engelska, 

franska, tyska, 

jamaican 

patwa 

Nej Lärarexamen 

årsk. 1-7, sv 

och so. 

Kompletterar 

med svas.  

3 månader, 

endast på 

nuvarande 

skola  

1C 

29 Tyska, 

spanska, latin, 

engelska 

Nej, förutom 

några lektioner på 

lärarutbildningen 

Gymnasie-

lärarexamen, 

sv och svas 

1,5 år, 1 år på 

nuvarande 

skola 

3C och 2B 

36 Franska, tyska, 

engelska 

Nej Lärarexamen, 

grundskolans 

senare år, sv, 

fr, svas 

6 år, 1 år på 

nuvarande 

skola 

2B, 3C och 

nybörjarkursen 

57 Franska, 

engelska, 

spanska,  

Italienska 

latin, svenska  

Nej Lärarexamen 

grundskolans 

senare år, sv, 

svas, fr, fi  

4 år, 2 år på 

nuvarande 

skola 

1A3, 1BC 

Tabell 1: Lärarna som deltar i studien 

I tabell 1 framgår att samtliga lärare har erfarenhet av att studera andra språk. En av dem har 

även studerat svenska som andraspråk, dock med stöd av sitt modersmål under sin uppväxt i ett 

land där svenska är ett av två officiella språk. En av lärarna hade under sin lärarutbildning några 

lektioner i turkiska för nybörjare på målspråket, dock har hon inte studerat språket vidare efter 

dessa lektioner. Förutom detta har ingen av lärarna erfarenhet av att studera på målspråket som 

nybörjare.   
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Alla lärarna har lärarexamen och alla utom en är behöriga att undervisa på sfi, läraren som inte är 

behörig håller på att komplettera sin utbildning för att få behörighet. Tiden de har arbetat som 

sfi-lärare varierar från några månader upp till 8 år, de flesta har minst några års erfarenhet. Tiden 

de har arbetat på sin nuvarande arbetsplats varierar från några månader till 4 år, varav de flesta 

har arbetat 1 eller 2 år.  

Tillsammans representerar lärarna i urvalet samtliga studievägar. Fyra lärare arbetar med 

studieväg 1och har kurserna 1A3, som utgör den sista delen av A-kursen, 1B, som utgör början 

av B-kursen, 1BC och 1BC2, som är parallellklasser med olika undervisningstid och nivåmässigt 

ligger mellan kurs B och C, samt 1C, som är en C-kurs för elever på studieväg 1 som vill studera 

mer svenska efter avslutad B-kurs. Två lärare arbetar på studieväg 2 och undervisar klass 2B, 

som är den klass dit elever på studieväg 2 kommer efter att de avslutat den tre veckor långa 

nybörjarkursen. Två lärare arbetar med studieväg 3 och undervisar klass 3C, som är den klass dit 

elever på studieväg 3 kommer efter att de avslutat nybörjarkursen och där de sedan fortsätter tills 

de nått målen för C-kursen. En lärare arbetar med nybörjarkursen som är gemensam för elever på 

alla studievägar.     

4.2 Metod för bearbetning och analys 

Jag valde att använda mig av ljudinspelning efter muntligt samtycke från intervjupersonerna. Jag 

valde denna metod för att kunna fokusera på samtalet under intervjun utan att vara tvungen att 

anteckna. Genom ljudinspelningarna fick jag möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun 

igen efteråt. Jag har följt Esaiassons (Esaiasson m.fl. 2007:271) metod för bearbetning och 

sammanfattat intervjun i ett memos för varje tema och undertema. Jag har på Esaiassons 

rekommendation endast transkriberat de citat som jag ansåg var belysande för temat. 

När jag har analyserat materialet har jag utgått från studiens frågeställningar. Jag har gjort en 

kvalitativ innehållsanalys. Enligt Esaiasson brukar innehållsanalyser framförallt användas i 

kvantitativa studier, dock menar Bergström & Boréus att de även kan vara användbara i 

kvalitativa studier (Bergström & Boréus 2000). Jag har därför valt att följa Bergström &Boréus 

råd inom detta.  

De analysverktyg jag har använt mig av består av sociokulturell teoribildning. Då begreppen 

används olika av olika forskare har jag valt att utgå från Säljös (2000) definitioner. Eftersom 
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begreppen hänger ihop i ett system har jag valt att använda mig av Säljös definitioner för 

samtliga begrepp, då det skulle kunna innebära att jag förlorade någon del av begreppens 

innebörd om jag plockade begrepp från skilda teoretiker. De begrepp jag har använt mig av finns 

definierade under teoriavsnittet.   

4.3 Diskussion av metodvalet 

För datainsamlingen valde jag att använda mig av kvalitativa, individuella samtalsintervjuer som 

metod för att datainsamlingen eftersom det är lämpligt då man vill utforska nya 

kunskapsområden. Att jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer berodde på att dessa är 

lämpliga då man kan ha behov av att ställa följdfrågor. (Esaiasson m.fl. 2007: 285). Valet av 

individuell intervju eller fokusgrupp var svårast. Enligt sociokulturell teoribildning når man 

oftast längre i sina tankar då man samtalar (Lindberg 2004), detta skulle tala för att använda sig 

av fokusgrupp som metod. Dock finns det flera svårigheter förknippade med denna metod, jag 

skulle t.ex. inte kunna generalisera innehållet på samma sätt som det är möjligt vid individuella 

intervjuer då endast fokusgrupper visar hur gruppen tänker tillsammans kring ämnet (Esaiasson 

m.fl. 2007:362). Det sociala samspelet skulle visserligen kunna hjälpa deltagarna att nå längre än 

de gjort på egenhand, men det skulle också kunna få till följd att deltagarna anpassade sina svar 

efter varandra (Bergström 2014). Jag tror att en fokusgrupp skulle ha varit ett intressant 

komplement till en annan studie, såsom även Esaiasson rekommenderar (Esaiasson m.fl. 

2007:364), men då jag endast hade möjlighet att genomföra en studie inom ramen för denna 

uppsats föll valet på den individuella samtalsintervjun som ger en god inblick i respondentens 

erfarenheter och tankar (Bergström 2014). Jag valde att använda mig av en halvstrukturerad 

intervjuguide för att få flexibilitet i samtalet. Nackdelen med den individuella samtalsintervjun är 

att den är en konstruerad situation där det finns ett maktförhållande mellan intervjuaren och 

respondenten som medför en risk för konstruerade svar, något som bör beaktas i analysen (ibid).    

I urvalet av respondenter försökte jag få ett så representativt urval som möjligt sett till 

arbetsplatsen. Därför valde jag att intervjua lärare från samtliga studievägar. Detta var även 

viktigt för att jag skulle kunna uttala mig om sfi-lärares tal om sina erfarenheter, hade jag endast 

intervjuat lärare på en studieväg hade jag endast kunnat uttala mig om denna studieväg. Dock 

blev det en övervikt av lärare som undervisar inom studieväg 1, vilket berodde på att dessa lärare 

var mest intresserade av att delta i kursen och studien.     
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För bearbearbetningen valde jag att endast sammanfatta innehållet i ett memos med citat. Det 

hade varit möjligt att transkribera intervjuerna, men då jag gjorde en kvalitativ innehållsanalys 

fann jag inte att det var nödvändigt (Esaiasson m.fl. 2007:271)  

I analysen av resultaten har jag använt mig av sociokulturell teoribildning. Då det inom denna 

förekommer att teoretiker lägger olika innebörd i begreppen valde jag att utgå från en teoretikers 

begrepp som analysverktyg. Valet föll på professor Roger Säljö som har skrivit många böcker 

inom sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling och är en flitigt använd författare inom 

lärarutbildningen vid Uppsala universitet.    

4.4 Etiska aspekter 

Under planeringen och genomförandet av studien har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

integritetsskyddskrav som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011).  

Inför studien skrev jag ett brev till lärarna på skolan där jag tog hänsyn till informationskravet. 

Jag informerade om studien syfte och metod samt att man när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. De som valde att delta gav sitt samtycke direkt till mig, antingen muntligen via 

telefon eller skriftligen via mail. Efter kursen skrev jag ett nytt mail till de lärare som deltagit och 

frågade om de fortfarande var intresserade av att delta undersökningen. Bland dem som svarade 

att de var det valde jag ut 6 respondenter. Ingen otillbörlig påverkan har förekommit. 

Arabiskakursen genomfördes i skolans lokaler på arbetstid, något som jag fått rektorernas 

godkännande för. Då detta skulle kunna påverka samtyckskravet, då det är möjligt att lärarna 

skulle kunna känna sig tvingade att delta på grund av beroendeförhållandet till deras 

arbetsgivare, var jag extra noga med att betona att skolan inte var huvudman för studien och att 

deltagande var frivilligt. Detta poänterades även av rektorerna på ett personalmöte.   

För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet och förhindra att enskilda lärare ska kunna 

identifieras har jag avkodat allt material innan publicering.  

Jag har även tagit hänsyn till nyttjandekravet och det insamlade materialet har endast använts för 

vetenskapliga syften. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna under rubriker som relaterar till 

forskningsfrågorna. Under rubriken ”Lärarnas beskrivning av sin upplevelse av att vara elev 

under kursen” presenteras svaren på de intervjufrågor som belyser frågeställningen ”Hur talar 

sfi-lärare om sina erfarenheter av att studera under liknande former som sina elever?”. Under 

rubriken ”Mötet med de egna eleverna” presenteras lärarnas svar på de frågor som belyser 

frågeställningen ”Hur talar de om sina erfarenheter av att möta sina elever sedan de börjat 

studera på kursen?” . Under rubriken ”Insikter om sfi-lärarrollen” presenteras slutligen svaren på 

de intervjufrågor som belyser frågeställningen ”Vilka insikter uttrycker lärarna att kursen har gett 

om deras roll som sfi-lärare?”. För att få en nära koppling mellan belägg och analys har jag valt 

att presentera dem tillsammans. Då citat från intervjuerna förekommer har de kursiverats.  

För att undvika att blanda ihop sfi-lärarna som deltog i studien med läraren i arabiska refereras 

de förra till som ”lärarna” medan den senare refereras till som ”läraren i arabiska”.  

5.1 Lärarnas beskrivning av sin upplevelse av att vara elev under kursen 

Då detta delkapitel innefattar flera olika aspekter, har jag valt att presentera lärarnas svar under 

underrubriker som berör en aspekt vardera av erfarenheten av att vara elev.  

5.1.1 Att studera på målspråket 

I intervjun ställde jag frågan hur de tyckt att det var att gå kursen. Svaren varierade från 

ångestfullt till spännande. Ofta uttryckte samma lärare att det både hade varit jobbigt och roligt. 

En lärare berättar att  Det var roligt och lärorikt. Men man kände sig dum på ett helt annat sätt 

än man gör som lärare eller universitetsstudent. En annan lärare uttrycker att han kände sig 

oduglig då han inte lärde sig lika snabbt som de andra, något som han tror att hans ålder bidrog 

till.  

Under kursen blir lärarna del av en ny social praktik, de blir elever som ska lära sig ett nytt språk 

på målspråket. I svaren ovan kan vi se att sättet lärarna talar om sin upplevelse av att försöka bli 

en del av den gemensamma praktiken skiftade. Att samma lärare kunde tala om sin upplevelse 

som både positiv och negativ tyder på att upplevelsen inte var konstant positiv eller negativ. Det 
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är rimligt att anta att de upplevde det positivt då de lyckades bli en del av praktiken, men 

negativt när de upplevde att de misslyckades och distanserades från praktiken.     

Nästan alla lärare uppgav att de hade förväntat sig att det skulle vara svårt att studera på 

målspråket, men samtidigt lärorikt i deras roll som sfi-lärare. En lärare berättar om sina 

förväntningar att hon trodde att det skulle vara Katastrof, men samtidigt nyttigt. Av dem som 

hade förväntat sig att det skulle vara svårt upplevde alla utom en att den bilden stämde med hur 

de upplevde det under kursen. En lärare uppger att det var svårt i början, men att det blev bättre 

med tiden. Några lärare uppger att de inte hade några förväntningar innan kursen, de var bara 

nyfikna.  

I sociokulturell teoribildning ses språket som vår viktigaste artefakt. Språket möjliggör för 

människan att ta steget ut ur det kontextuella och tala om det som ligger utanför här och nu. I den 

beskrivna undervisningssituationen kan inte lärarna använda denna sin viktigaste artefakt i 

kommunikationen med läraren i arabiska, utan deras kommunikation begränsas till det som går 

att uttrycka med hjälp av artefakter och kroppsspråk. Visserligen kan de fortfarande använda sitt 

språk för att tala med sina klasskamrater, men då det är läraren i arabiska som är den som 

framförallt ska stötta dem att ta sig till sin nästa utvecklingszon är det en betydande svårighet att 

inte kunna använda det i kommunikationen med honom. 

5.1.2 Att förstå läraren 

De flesta lärarna uppger att de tyckte att det gick bra att hänga med på lektionerna, även om de 

inte förstod allt rent språkligt. Några lärare uttrycker att de blev positivt överraskade över hur bra 

det gick, medan andra uttrycker att det var jättesvårt. Ålder hade ingen betydelse för hur bra det 

gick att hänga med, såväl de äldsta som de yngsta lärarna uttryckte att det var gick bra att förstå 

läraren i arabiska.   

Det är intressant att lärarna talar så olika om sin upplevelse av att förstå läraren i arabiska trots 

att de utgör en relativt homogen grupp, de har samma kulturella bakgrund, de är högutbildade, de 

flesta har samma modersmål och alla är vana språkinlärare. Detta visar på vikten av att se 

eleverna som individer.  
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Lärarna berättar att de upplevde att läraren i arabiska använde sig av olika strategier för att de 

skulle förstå, däribland att prata långsamt, repetera, använda bilder, gester, peka på en man eller 

kvinna för att förklara genus samt att ta pauser för att låta de som förstått mest förklara för de 

andra på svenska. På frågan om vilka av hans strategier som fungerade bäst för att de skulle 

förstå varierar svaren. De mest frekventa svaren är repetition och att låta alla svara på samma 

fråga. En lärare förklarar varför det senare hjälpte henne Det var bra för det gav ofta lite 

betänketid så man kunde komma på vad det betydde innan man var tvungen att svara 

själv. Förutom repetition och att låta alla svara på frågor, var bilder uppskattade för att skapa 

förståelse för ett ord. Flera lärare uttrycker att de gärna hade sett att arabiskläraren använt mer 

bilder, kroppsspråk och konkret material i undervisningen.   

De icke-verbala hjälpmedlen som lärarna nämner utgör, med undantag för kroppsspråk, 

artefakter och medierande redskap. Det konkreta materialet utgör artefakter och bilderna utgör 

medierande redskap.  

De strategier som lärarna själva använde för att förstå var att lyssna uppmärksamt, fråga någon 

som var duktigare än de själva, anteckna med arabiska eller latinska bokstäver och leta i sina 

anteckningar då de inte förstod, slå upp ord samt att studera hemma för att vara så förberedda 

som möjligt. En lärare berättar att det var en stor tillgång att vara med klasskamrater som talade 

samma språk och som man var bekväm med, det hade nog känts jätteläskigt annars.  

I de strategier som lärarna berättar att de använde ser vi att artefakter och medierande redskap är 

frekvent förekommande. Skriftspråket revolutionerar sättet att tänka och arbeta då det möjliggör 

för individen att använda sig av kunskap som den inte har lärt sig utantill. I exemplet med lärarna 

ser vi att de använder detta medierande redskap på detta sätt, de går tillbaka i sina anteckningar 

för att läsa vad de antecknat tidigare. Utan anteckningarna skulle de varit tvungna att förlita sig 

på sitt minne, men med hjälp av dem kan de ”minnas” det de studerade tidigare under kursen.   

Utöver artefakter tar lärarna hjälp av andra i klassen som kommit längre än dem, en form av 

stöttning. Inom sociokulturell teoribildning menar man att stöttning inte enbart ges av en lärare i 

en formell undervisningssituation, utan av vem som helst som kommit längre i sin utveckling. I 

den här situationen ser vi att stöttning framförallt sker muntligt, genom att lärarna förklarar för 
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varandra på sitt språk. På detta sätt stöttar de varandra att komma vidare till nästa 

utvecklingszon.   

På frågan hur det kändes då de inte förstod berättar samtliga lärare att de upplevde det 

frustrerande. Några berättar att de kände panik då de inte lärde sig lika snabbt som de andra, och 

en lärare berättar att hon inte ville vara den som sa att hon inte förstod. En lärare berättar om 

upplevelsen av att inte förstå sin lärare att Jag kände mig utestängd och jag kunde inte komma in 

eftersom svenska, eller nåt annat språk jag kunde sen tidigare, var vägen in och de gick inte att 

använda.En annan lärare berättar att även hon upplevde att det var frustrerande men på nåt sätt 

bra. Jag tror det var nyttigt för mig som lärare att få känna hur det var att inte förstå.Ytterligare 

en annan lärare resonerar kring det faktum att det ju inte var på lika stort allvar som för deras 

elever; hon var ju inte tvungen att lära sig arabiska medan de ofta är tvungna att lära sig svenska. 

Här fördjupar lärarna sitt resonemang om hur det kändes då de inte lyckades bli en del av den 

gemensamma praktiken. Vi kan se att samtliga talar om frustration i någon grad. Huruvida 

graden av frustration sammanfaller med graden av distansering från den gemensamma praktiken 

kan vi inte säkert uttala oss om, det kan finnas andra variablar som t.ex. graden av önskan att bli 

en del av den gemensamma praktiken, som interfererar. En av lärarna anknyter till detta i sina 

reflektioner kring att de ju inte var tvungna att lära sig det studerade språket och att hon därför 

tror att hennes elever upplever det värre än hon gjorde.   

5.1.3 Att göra sig förstådd  

Samtliga lärare upplevde att det var svårt att göra sig förstådda på målspråket, men en uppger att 

hon inte riktigt tog det på allvar att försöka kommunicera på målspråket då hon visste att läraren 

i arabiska förstod svenska.  

Lärarna berättar att de använde olika strategier för att göra sig förstådda. De upprepade ord som 

de inte förstått, läste ur sina anteckningar, försökte plocka ihop ord som de kunde till ett 

meningsfullt yttrande, ritade, använde gester, pekade eller använde kroppsspråk. Några lärare 

berättar att de inte sa så mycket på lektionerna, de använde endast hälsningsfraser och svarade på 

frågor som ställdes till dem. Samtliga lärare uppger att de för det mesta lyckades göra sig 

förstådda. Om läraren i arabiska inte förstod dem uppger de att de gav upp. Några sa istället det 
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de ville fråga på svenska och andra valde att vänta, Om han inte förstod så tänkte jag att jag får 

vänta, han kanske kommer till det sen. 

Bland de strategier som lärarna använde för att göra sig förstådda återfinns flera olika artefakter 

och medierande redskap. Bilder är exempel på ett medierande redskap. I sättet som lärarna 

försöker att kommunicera blir det tydligt att språket har en viktig utpekande funktion. När det 

inte kan användas är lärarna hänvisade till det mycket trubbigare verktyget att peka eller använda 

gester och kroppsspråk.      

5.1.4 Att lära sig ett nytt skriftspråk 

Lärarna upplevde att det var mycket svårt att lära sig ett nytt skriftspråk. Många beskriver mötet 

med det nya alfabetet som något överväldigande. Flera uppger att det fick dem att känna sig vilse 

och några berättar att de fick panik vid tanken på att de skulle lära sig detta. En lärare berättar om 

sin upplevelse att Det var liksom inte rimligt! Det fanns inga vokaler, bara en massa 

konsonanter. De flesta lärare valde att helt ge upp försöken att lära sig skriftspråket. En lärare 

förklarar att hon insåg att det skulle ta för mycket tid att lära sig alfabetet och valde därför att 

fokusera på att lära sig att prata. Flera uppger att de skulle ha behövt en separat kurs för att lära 

sig skriftspråket. En lärare berättar att Jag satt två timmar efter första lektionen och försökte lära 

mig men sedan gav jag upp. Jag hade behövt 100 lektioner. Jag blev bara frustrerad när han 

skrev på arabiska på tavlan och sedan pekade och läste. Av dem som ändå försökte lära sig 

uppgav alla att de endast lärde sig att skilja bokstäverna från varandra då de stod separat. Att 

binda ihop bokstäverna eller att återfinna dem i ett ord var för svårt då arabiska bokstäver antar 

olika utseende beroende på deras placering i ett ord. 

Skriften ses inom sociokulturellt perspektiv som ett viktigt medierande redskap. Utifrån detta 

kan det upplevas som konstigt att lärarna inte var mer måna om att lära sig det arabiska 

skriftspråket. Det är möjligt att det faktum att de redan hade tillgång till ett skriftspråk gjorde att 

deras behov dämpades. Med det skriftspråk de redan behärskade kunde de fylla de behov de hade 

för tillfället, de kunde anteckna och läsa sina anteckningar vid ett senare tillfälle. Eftersom de 

ännu inte kunde så många ord på arabiska hade de ändå inte kunnat läsa och förstå en text på 

arabiska. Det är möjligt att bristen på användningsområden i kombination med arbetsinsatsen det 

skulle kräva att lära sig alfabetet bidrog till att minska deras motivation att lära sig skriftspråket. 
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Alla lärare uppger att de tror att det att hade varit lättare om undervisningen hade varit på ett 

språk som de behärskar sedan tidigare istället för på målspråket. Flera uppger att de hade behövt 

stödet från sitt modersmål eller något språk som de talade sedan tidigare. En lärare förklarar att 

Det var svårt när både talet och skriften var nytt. Nu var man liksom tvungen att förstå på två 

nivåer, både det han skrev och hur han förklarade det och det blev för mycket. En annan lärare 

konstaterar att han hade behövt att läraren i arabiska motiverade varför han skulle lära sig 

skriftspråket, men det gick inte då de saknade ett gemensamt språk.   

Här kan vi se att lärarna upplever att det blir för svårt att förstå och appropriera det avancerade 

medierande redskapet som skriften utgör då de berövats sin viktigaste artefakt, sitt språk. För att 

kunna appropriera det nya skriftspråket hade de behövt kommunikativ stöttning på ett språk de 

behärskade väl.  

5.1.5 Didaktiken och studietakten 

Lärarna upplevde att läraren i arabiskas didaktik liknade den de har erfarenhet av sedan tidigare 

och själva använder när de undervisar. Några uppgav dock att de själva brukar använda mer 

bilder, kroppsspråk och digitala resurser i undervisningen.  

Det är intressant att lärarna uppgav att de själva använder fler artefakter och medierande resurser 

i undervisningen. Det är inte säkert vad detta beror på, men det kan ha att göra med vilka 

pedagogiska teorier man varit influerad av. Det kan även bero på att arabiskläraren inte hade 

tidigare erfarenhet av att undervisa nybörjare på målspråket och därmed kanske inte utvecklat så 

många icke-verbala strategier för kommunikation.   

Studietakten upplevdes av de flesta lärarna som snabb. Studietakten då det gällde att lära sig 

alfabetet upplevdes av samtliga lärare som för snabb. Flera lärare konstaterar att det krävdes att 

man studerade hemma för att hänga med, några påpekar att de själva brukar kräva detta av sina 

elever. Några lärare uppger att de inte hade tid eller motivation att studera hemma och därför 

tyckte att studietakten var för snabb. De flesta lärarna uppger att de lärde sig långsammare än 

vad de hade förväntat sig.    

Det är intressant att de flesta uppgav att det tog längre tid än de hade förväntat sig att lära sig det 

nya språket. Detta kan förstås som att deras tidigare föreställningar, då de var distanserade från 
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den sociala praktiken, var felaktiga. Då de själva blev en del av den fick de bättre förståelse för 

dess förutsättningar.   

5.2 Mötet med de egna eleverna 
Samtliga lärare uttryckte att det var roligt att möta sina elever sedan de börjat på kursen. Ett 

flertal uttrycker att deras elever var imponerade och några berättar att de upplevt att eleverna fått 

större motivation att lära sig svenska. En lärare som arbetar med A-kursen berättar att De är 

imponerade över att jag som är så gammal kan lära mig arabiska, då måste ju de också kunna 

lära sig svenska. Flertalet lärare uttrycker även att deras relation till eleverna har förändrats 

sedan de gått kursen. Många uttrycker att de blivit mer förstående. 

Här kan vi se att lärarna genom sin upplevelse blivit del av en gemensam praktik med sina 

elever, de är nu alla språkinlärare som lär sig på målspråket som nybörjare. Eleverna blir 

imponerade över sina lärares prestation att lära sig arabiska och kopplar den till sin egen 

lärandeprocess i svenska. Då de ser att läraren har lyckats bli en del av den gemensamma sociala 

praktiken motiveras de att själva anstränga för att också de ska bli en del av den gemensamma 

praktiken.  

Flera lärare berättar att stämningen i klassrummet förändrades till det bättre då de började 

använda sina arabiskkunskaper med eleverna. En lärare som hade nybörjare berättar att hon 

upplevde att de arabisktalande eleverna blev tryggare och mer avslappnade. Detta upplevde hon i 

sin tur förbättrade deras lärande. Flertalet upplever att deras relation till eleverna, och i synnerhet 

de elever som talar språket de studerat, förändrats till det bättre. En lärare berättar att han 

upptäckt att det är väldigt kontaktskapande att kunna säga något på elevernas modersmål. Flera 

berättar också om hur deras elever vuxit då de har kommit till dem och velat att de ska lära dem 

sitt språk. En lärare berättar att givetvis förändras relationen när man kommer med ett 

anteckningsblock och vill träna. De växer verkligen.  

Det läraren ovan beskriver är att rollerna blivit ombytta. Från att hon har varit den som kunnat 

mer än dem och stöttat dem för att de ska nå sin nästa utvecklingszon är det nu de som stöttar 

henne så att hon kan nå sin nästa utvecklingszon.  

På frågan om de har upplevt någon skillnad i mötet med de elever som talar språket de studerat 

och de som inte gör det svarar alla att de har märkt att de elever som talar språket har varit mer 
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positiva än de andra.  En lärare berättar Åh, Gud! Med de arabisktalande var det ju ’Halleluja!’ 

De tyckte det var jättecoolt och började diskutera och ville prata med mig direkt. Sen förstod de 

inte riktigt anledningen varför jag gjorde det här. Jag försökte förklara att det är för att jag ska 

förstå er och bli en bättre lärare och så men det var mer som "va?". Men de tyckte att det var 

jättepositivt. De andra var mer som "jaha". Jag tror de tyckte det var positivt också, men det blev 

ju inte alls samma grej för dem. Det är bara en lärare som fått negativa kommentarer, hennes 

elever ansåg att det blev för mycket arabiska. Dock är det flera som resonerar kring att de elever 

som inte talar språket kan ha upplevt att deras kulturella och språkliga bakgrund inte tillmätts 

samma värde som de arabisktalandes. En lärare berättar att  Jag tror de kan uppleva det som lite 

orättvist att läraren inte studerar deras språk, att de arabisktalande får mer uppmärksamhet och 

de känner sig undanskuffade.  

För att förstå dessa skillnader måste man se att lärarna under kursen blev deltagare i flera 

praktiker. Den första är den som har nämnts tidigare, språkinlärare som studerar på målspråket 

som nybörjare. Denna praktik har de gemensam med alla sina elever. Vidare blir de delaktiga i 

den specifika språkpraktik som är kopplad till det språk de studerat, dvs de arabisktalandes 

praktik. Denna delar de endast med de elever som också talar språket de studerat. Det är på den 

här nivån känslan av orättvisa uppstår. Slutligen blir de även del av en tredje praktik, sfi-lärare 

som studerar under liknande förutsättningar som sina elever. Denna har de inte gemensam med 

någon av sina elever och, som vi kan se i citatet från läraren ovan, har eleverna svårt att förstå de 

motiv och lärdomar som sker inom den här praktiken. Det är möjligt att eleverna skulle ha 

reagerat med mindre avundsjuka om den tredje praktiken hade lyfts fram mer, men det är inte 

säkerställt.  

Rättviseaspekten, att läraren ska ge lika mycket uppmärksamhet till alla elever, har lärarna löst 

på olika sätt. Några berättar att de undvikit att tala arabiska under lektionerna och några har 

försökt lära sig lite av de andra elevernas språk också. En lärare berättar att i hennes klass talade 

alla elever utom några arabisktalande engelska. I den klassen fick det därför en utjämnande 

effekt då hon kunde hjälpa dem på arabiska. Hon upplevde inte att de andra eleverna hade något 

emot att hon pratade arabiska med dem. En lärare som lärt sig några ord på ytterligare två av 

språken i sin klass berättar om mötet med dessa elever att Det är en ständig utmaning att lära sig 

lite av sina elevers språk, men jag ser att det verkligen hjälper i mötet med dem. 
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Det är visserligen endast en av lärarna som mottagit negativa kommentarer för valet av språk, 

men det faktum att alla lärare anser att de behövt strategier för att de andra eleverna inte ska 

känna sig undanskuffade visar att den språkgemensamma praktiken är mycket viktig. Att även 

den lärare som lärt sig lite av två andra språk som talas i klassen sett att dessa kunskaper hjälpt i 

mötet i med eleverna stödjer denna tanke.    

5.3 Insikter om sfi-lärarrollen 
I det här delkapitlet presenteras de insikter sfi-lärarna uppgett att kursen gett dem om rollen som 

sfi-lärare. Då det är ett tämligen långt kapitel har det delats in i tre delkapitel som berör olika 

insikter som lärarna uppgett att de fått under kursen.  

5.3.1 Förståelse för eleverna 

Samtliga lärare uttrycker att det har varit givande att få uppleva hur det är att studera på 

målspråket som nybörjare och vuxen. Flera lärare uppger att de fått större förståelse för att det är 

en stor uppgift att lära sig ett nytt språk, och i synnerhet om det inte är besläktat med de språk 

man talar sedan tidigare eller om det har ett annat skriftspråk. Vidare berättar flera att de har fått 

mer förståelse för elevernas livssituation och hur det är att studera som vuxen. En lärare berättar 

att Jag har fått mer förståelse för elevernas situation nu. Jag förstår hur det är att vara vuxen 

och ha barn, vardagsliv och vuxenproblem helt enkelt. Detta har lett till att de som lärare blivit 

mer förstående för elevernas livssituation och att det ibland kan vara svårt att hinna med att 

studera hemma.  

Alla de intervjuade lärarna hade erfarenhet av att studera språk med stöd av modersmålet, men 

genom kursen har de även blivit deltagare i den sociala praktiken språkinlärare som lär på 

målspråket som nybörjare. Detta har lett till att de utvecklat en större förståelse för elevernas 

specifika studiesituation. Några av dem hade inte erfarenhet sedan tidigare av att studera som 

vuxna. Dessa har nu även blivit deltagare i den sociala praktiken vuxenstuderande vilket gett 

dem större förståelse för andra deltagare i denna gemensamma praktik, däribland deras elever.    

5.3.2 Reflektioner kring studieteknik 

Några lärare resonerar kring det faktum att de upplevde att det var så pass svårt att lära sig ett 

nytt språk trots att de är studievana. En lärare förklarar att Jag tänker också att om det var så här 

svårt för mig som tillhör en så hög studieväg, hur är det då för mina elever? Jag har ju 2B och 

de har ju inte så mycket studiebakgrund. Jag har ju en massa strategier för studieteknik men det 
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har ju oftast inte de. Flera lärare resonerar kring att de använde sina anteckningar mycket, men 

att deras elever inte brukar anteckna under lektionerna. En lärare berättar att då han valde att inte 

lära sig skriftspråket blev det talade ordet mycket viktigare. Detta har medfört att han fått större 

förståelse för sina elever inom studieväg 1 som till stor del förlitar sig på det muntliga och sitt 

minne för sina studier. Detta har i sin tur lett till att han nu försöker tänka sig in i hur eleverna 

kommer att gå till väga för att lära sig ett moment och sedan planera upp det efter de strategier 

han tror att de kommer att använda. Han berättar vidare om skrivande, som ofta är svårt för 

eleverna på studieväg 1, att Jag arbetar fortfarande med skrivande men jag använder mer 

muntligt förarbete innan.  

När den första läraren använder begreppet studieteknik bör det förstås ur en svensk skolkontext, 

vilket ofta innefattar användandet av olika artefakter som lexikon och medierande resurser som 

anteckningar. Detta är dock en kulturspecifik kontext där skriftspråket är en förutsättning. I en 

kontext där det talade språket dominerar kan man använda sig av andra tekniker för att lära sig. 

Minnesteknik utvecklas ofta i högre grad i orala  kulturer än i skriftkulturer. I citatet från den 

första läraren kan vi se att hon börjat reflektera kring det faktum att de studietekniker hon och 

hennes elever använder skiljer sig åt, men hon har inte kommit så långt i urskiljandet av 

elevernas studietekniker. Den andra citerade läraren har kommit längre i sin förståelse för 

elevernas studieteknik och försöker implementera sina insikter i undervisningen. Då han valde 

att förlita sig på det talade ordet under kursen berövade han sig själv en viktig medierande resurs, 

men det gav honom samtidigt större förståelse för dem som inte har tillgång till denna resurs. Att 

säga att han blev en del av de orala elevernas praktik är dock att överdriva då skrivkunnighet 

påverkar vårt sätt att tänka även när vi inte skriver. Detta medför att läraren, som faktiskt kan 

läsa och skriva, inte kan bli en del av de orala elevernas praktik. Det är sannolikt att han har 

svårare att lära sig genom att lyssna än sina elever. Hans erfarenheter har dock gjort att han 

närmat sig de orala elevernas praktik.  

5.3.3 Förändringar i undervisningen 

Många berättar att då de själva fick vara elev fick de upp ögonen för vad de behövde för att lära 

sig ett språk. Några berättar att de insett hur beroende de var av att få förklarat för sig på sitt 

språk och att det har gjort dem mer toleranta mot att låta eleverna använda andra språk i 

klassrummet. En lärare berättar att hon nu är mer noga med att kolla att alla förstått och använder 
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digitala lexikon för att översätta åt dem som inte förstått. Flera berättar också att de har börjat 

använda mer bilder i undervisningen, efter att de insett att det var något som betydde mycket för 

dem.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det inte konstigt att förklaringar på sitt modersmålet upplevs 

som viktiga då språket är vår viktigaste artefakt. Hur detta skall kunna tillgodoses i sfi-kontexten 

finns det inga givna svar på och vi kan se att lärarna väljer olika vägar, att med hjälp av 

artefakter försöka se till att alla elever förstått eller att uppmuntra stöttning på modersmålet 

mellan starkare och svagare eleverna som talar samma språk. Vi kan även se en annan metod, att 

använda mer bilder i undervisningen. Även om språket har en exakthet i särklass som utpekare, 

har även bilder en sådan funktion. Denna gäller främst då det rör sig om konkreta ord, då det 

gäller abstrakta ord som t.ex. ”längtan”, är det svårare att med hjälp av bilder förmedla den 

exakta betydelsen.  

Andra berättar att de har fått upp ögonen för hur viktigt det är med repetition. Jag brukar ofta 

känna mig löjlig när jag repeterar uttal, som att det är nån dagisnivå på det hela. Men nu har 

förstått att så känner ju inte de som elever. Jag har börjat repetera mer på lektionen och ta om 

igen nästa dag och nästa. En annan lärare berättar att hon numera försöker sakta ner sitt 

taltempo, då hon märkt hur svårt det kan vara att förstå om man läraren talar snabbt.  

Inom sociokulturell teori talar man om att appropriering ofta sker successivt. Detta har nu lärarna 

fått insikt om och börjat tillämpa i sin egen roll som lärare.  

Flera lärare berättar att de förändrat sitt bemötande gentemot eleverna på lektionerna efter att de 

gått kursen. De berättar att erfarenheten av att vara elev påmint dem om vikten av att 

uppmärksamma alla elever under varje lektion. En lärare berättar att hon insett vikten av att alla 

elever får talutrymme. Ibland kanske man inte har tid att fråga alla om man har stora klasser 

men då får man försöka komma ihåg vilka man frågade förra gången så att alla får utrymme. En 

annan lärare berättar att han nu är mer noga med att hälsa på alla elever, då han själv märkte att 

det betydde mycket för honom att bli sedd av läraren.   

Då lärande är socialt situerat är det inte konstigt att flera lärare upplevt att deras lärande 

påverkats av deras bemötande av och relation till läraren i arabiska. Goda sociala relationer till 

de andra deltagarna i den gemensamma praktiken borde rimligen gynna lärandet.    
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6 Diskussion 

Det finns inget klart belägg i forskningen för vilket språk som är mest lämpligt att använda som 

undervisningsspråk för nybörjare, modersmålet eller målspråket. I den här studien har vi också 

sett att lärarna ger en väldigt skiftande bild av sin upplevelse av att studera på målspråket, några 

uppgav att det gick bra medan andra uppgav att det var mycket svårt. Då lärarna tillhörde en 

tämligen homogen grupp, där alla hade en hög utbildningsbakgrund och ungefär samma 

kulturella bakgrund, är det möjligt att anta att variationerna beror på personlighet och preferenser 

i inlärningen. Det är rimligt att anta att de som gärna ville få en exakt förklaring direkt upplevde 

det som frustrerande att inte kunna få ordet översatt eller förklarat på sitt språk av läraren i 

arabiska. En av de lärare som upplevde att det gick bra att studera på målspråket berättade att då 

hon ville fråga något men inte kunde göra sig förstådd väntade hon och hoppades att läraren i 

arabiska skulle komma till det senare. Man kan anta att tålamod och förmågan att undvika att bli 

stressad i situationer då man inte förstår, är viktiga framgångsfaktorer då man studerar på 

målspråket som nybörjare. Vidare kan kreativitet vara en viktig framgångsfaktor. Flera av lärarna 

berättar att de använde olika icke-verbala strategier för att kommunicera med läraren då de ville 

fråga något. Något som sticker ut mer än annat som viktigt för framgång är dock goda sociala 

relationer med de andra deltagarna i den gemensamma praktiken. Flera av lärarna berättar att 

klasskamraterna betytt mycket för dem under kursen, en lärare går så långt som att säga att det 

hade varit omöjligt utan dem. Detta stämmer väl överens med Lindberg (2004) som menar att 

den sociala interaktionen skapar stödstrukturer som är viktiga både för att väcka och bibehålla 

intresset.    

Flera lärare efterfrågade mer bilder i undervisningen, och berättade att de själva börjat använda 

fler i sin egen undervisning. Bilder är ett kraftfullt medierande redskap, men Frankers (2011) 

studie visar att det går att tolka bilder på olika sätt beroende på ens sociala och kulturella 

bakgrund. Detta kan vara viktigt att ta med sig i valet av bilder inom sfi-undervisningen då 

eleverna ofta har skilda bakgrunder och deras bakgrund ofta skiljer sig från lärarens. På 

nybörjarkursen i arabiska användes främst konkreta ord och uttryck, vilka torde vara tämligen 

lätta att illustrera med hjälpa av artefakter eller medierande redskap som bilder. Detta kan 
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förklara varför många upplevde att de var till så stor hjälp. Att däremot skapa en exakt förståelse 

för abstrakta ord eller uttryck med hjälp av bilder torde dock vara svårare.  

Att modersmålet är det mest lämpliga för alfabetisering råder det stort konsensus kring bland 

forskare. Lärarna i studien var inte analfabeter, men däremot behärskade de inte det nya språkets 

skriftsspråk. Att dessa fann det så svårt att lära sig, trots att de behärskade ett annat skriftspråk, 

tyder på att det även i latiniseringsundervisningen på sfi skulle vara bra att ta hjälp av 

modersmålspedagoger som kan förklara på elevernas språk. 

Tidigare forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan språk och identitet. Utifrån 

vad Lindberg (2004), Granberg (2001) och Carlsson (2002) sett om identitetskonstruktion och 

förlust av delar av identiteten i språkinlärning och användande av det nya språket, är det inte 

konstigt att flera lärare i den här studien berättar att de känt sig dumma då de inte kunde förstå 

läraren i arabiska eller göra sig förstådda. I den här studien kom lärarna aldrig så långt i sin 

språkinlärning. Om de hade fortsatt att studera är det rimligt utifrån Granberg och Hyltenstam att 

anta att känslan av att vara dum skulle ha försvunnit.  

Då det finns ett starkt samband mellan språk och identitet är det inte heller så konstigt att de 

elever som talade det studerade språket reagerade mer positivt än de som inte gjorde det. Man 

kan säga att lärarna genom att studera deras språk visar ett intresse för den del av deras identitet 

som språket representerade. Att flera lärare upplevde att stämningen i klassrummet förbättrades 

kan relateras till erfarenheterna från Hyllie Parks folkhögskola. Där uppgav eleverna att de kände 

sig respekterade då deras modersmål tillmättes ett värde. Resultaten från Hyllie Park visar även 

att eleverna lärde sig snabbare där än på deras tidigare sfi-skolor som varit helt svenskspråkiga. 

Den rimligaste förklaringen till detta är att de blev hjälpta av att få undervisning på sitt 

modersmål. Det är dock intressant att notera att en lärare i den här studien upplevt att hennes 

elever som talade språket de studerat förbättrat sina studieresultat sedan hon börjat studera deras 

språk. Det är visserligen bara en lärare som berättar att hon gjort denna observation, men det 

tyder ändå på att bara det faktum att lärarna intresserar sig för elevernas språk kan ha en positiv 

inverkan på deras studieresultat.  

  



27 
 

7 Konklusion 
I den här studien har vi sett att lärarna tyckte att det var lärorikt att få uppleva hur det var att vara 

elev och att många trott att de skulle ta sig till nästa utvecklingszon snabbare än de gjorde. Under 

kursen blev vikten av stöttning för att ta sig till nästa utvecklingszon tydlig. Både läraren i 

arabiska och lärarna som deltog på kursen använde sig även av en rad artefakter och medierande 

resursen för att stötta, göra sig förstådda, förstå och ta sig till nästa utvecklingsnivå. Av dessa 

artefakter och medierande resurser var anteckningar det som tillmättes störst värde. Under kursen 

visade sig stöttning från klasskamraterna på modersmålet parallellt med stöttning från läraren i 

arabiska på målspråket var viktigt, i synnerhet för de elever som uppgav att de hade svårt att 

förstå undervisningen.  

Samtliga lärare berättade att det var positivt att möta sina elever som talade språket de studerade. 

Flera uppgav att de sett positiva förändringar i dessa elevers studieresultat, men många berättade 

även att de uppfattat att de övriga eleverna inte var lika positivt inställda till att lärarna deltog i 

kursen. De lärare som även lärde sig några ord på de andra elevernas språk uppgav dock att de 

såg samma positiva förändringar hos dessa elever som hos de elever vars språk de studerat på 

kursen. Detta tyder på att den sociala praktiken att tala ett språk har ett starkare värde än den 

sociala praktiken att vara elev som studerar med en särskild didaktisk inriktning. Denna slutsats 

har även stöd i tidigare forskning om språk och identitet, samt erfarenheterna då man började 

uppmärksamma sfi-elevernas modersmål som resurs för lärande på Hyllie Parks folkhögskola. 

Lärarna berättar att de under kursen fått flera insikter vad gäller deras roll som sfi-lärare och 

elevernas situation. Många berättar att de blivit mer förstående för de speciella utmaningar det 

för med sig att studera som vuxen. Genom att de blivit en del av den sociala praktiken 

språkinlärare som lär på målspråket som nybörjare har de även fått ny förståelse för vad som 

krävs för att bedriva framgångsrik undervisning på målspråket för nybörjare. Detta har tagit sig 

skilda uttryck, beroende på vad de enskilda lärarna upplevde som viktigast. De mest frekventa är 

att använda mer bilder, repetera mer och att i större utsträckning använda modermålet som stöd 

för lärande.  

Sammanfattningsvis kan man säga att kursen, och de insikter den gett, bidragit till att lärarna 

kunnat ta sig till sin nästa utvecklingszon som sfi-lärare.    
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Svensk översikt över nybörjarkursen i arabiska  

Nedan återfinns de teman som berördes under varje lektion på nybörjarkursen i arabiska. Utöver 

de nya teman som togs upp gavs det under varje lektion tid för repetition av tidigare teman. 

Lektion 1: 

 Hälsningsfraser  

 Presentation 

 Alfabetet 

Lektion 2: 

 Siffrorna 1-20 

 Frågor till presentation 

Lektion 3: 

 Pronomen: jag, du maskulin, du feminin, han, hon  

 10 verb  

Lektion 4: 

 Pronomen: vi, ni, de 

 Ytterliga 10 verb 

Lektion 5: 

 Kan jag få...?, Vill du ha...?, Tack, Varsågod 

 Skolord 

 Vanliga substantiv 

Lektion 6: 

 Klockan 

9.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

Tema 1 Biografiska bakgrundsfrågor  

 Biologiska faktorer (ålder, kön) 

 Arbetsrelaterad bakgrund (utbildning, erfarenhet) 

 Nuvarande arbete (studieväg och kurser) 
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Tema 2 Tidigare språkstudier 

 Språk 

 Tidsperiod och nivå 

 Metoder, erfarenhet av av studier på målspråket på olika nivåer 

Tema 3 Erfarenheten av att vara elev under kursen   

 Att studera på målspråket.  

- Vad hade du för bild av hur det skulle vara att studera på målspråket som 

nybörjare innan du gick den här kursen?  

o Stämde den med hur du upplevde det under kursen?  

 Att förstå läraren.  

- Hur mycket förstod du av det läraren sa?  

- Vilka strategier använde du för att förstå?  

- Hur kändes det när du inte förstod?  

 Att göra sig förstådd.  

- Hur upplevde du att försöka göra dig förstådd utan att kunna använda ditt språk? 

- Vad använde du för strategier för att göra dig förstådd? 

- Hur ofta lyckades du förmedla det du ville när du inte kunde använda ditt språk? 

 Att lära sig ett nytt skriftspråk.  

- Hur kände du dig när läraren började skriva med ett annat alfabet? 

- Hur svårt tyckte du att det var att lära dig ett nytt skriftspråk?  

- Tror du att undervisningsspråket, dvs att undervisningen var på målspråket, hade 

betydelse för hur snabbt du lärde dig det nya alfabetet? 

Tema 4 Mötet med de egna eleverna efter kursen  

- Mötet med eleverna. Hur var det att möta dina elever efter att du började studera ?  

- Upplever du att din relation till eleverna har förändrats sedan du gick kursen?  

o Om ja, hur? 

 

 Eventuella skillnader i mötet med elever som talar det studerade språket och elever som 

inte talar det studerade språket.  

- Upplevde du några skillnader i mötet med dina elever som talar språket du 

studerat och de som inte talar det? 

o Om ja, vilka? 

Tema 5 Insikter om lärarrollen 

 Reflektioner kring kursen. 
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- Anser du att det har varit givande att gå den här kursen?   

o Om ja, på vilket sätt? 

 
 

 
 


