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Sammandrag  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur språkpraktiken påverkar 

inlärningsmöjligheterna i svenska språket. För att kunna genomföra 

undersökningen har vi delat upp frågeställningarna i tre olika kategorier.  

Dessa är: 

Undervisning: verktyg, hjälpmedel och metoder 

Praktikplatsens insatser  

Elevens upplevelse och dennes studieresultat  

 

Undersökningen genomfördes inom en kommunal vuxenutbildning då vuxna 

elever, som läser svenska som andraspråk, genomför praktik inom en 

kommunal verksamhet. Praktiken varvas med undervisning då eleven är på 

praktikplatsen två veckor och är i skolan två veckor detta varvas under ett helt 

läsår. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med två elever, en 

lärare och en handledare på praktikplatsen.  

 

Undersökningen är baserad på tidigare forskning kring ämnet bland 

annat kommunikation, ordinlärning och även språkpraktik och dess 

påverkan i den sociala språkutvecklingen. 

 

Det som vi har kommit fram till är att språkpraktiken borde vara 

obligatorisk eftersom den bidrar till språkutvecklig samt underlättar 

integrationsprocessen i det svenska samhället.  

 

Sökord 

Språkpraktik, svenska för invandrare, arbetskultur, måluppfyllelse, 

motivation  

 



 
 

Förord  

 

Vi är två lärare som jobbar som praktiksamordnare för 

Vuxenutbildningen i en kommun i Dalarna. Vi arbetar med vuxna 

invandrare som har nått en viss nivå i svenska. Dessa elever varvar 

utbildningen med språkpraktik i olika kommunala verksamheter. 

 

Vi delade uppsatsskrivningen så att det underlättade för vår forskning. 

Vi delade intervjuförfarandet så att Nadia intervjuade eleverna och Lena 

intervjuade lokalvårdaren och läraren.  

Vi fördelade de teoretiska skrifterna så att Nadia skriver om 

språkinlärning och Lena skriver om språkpraktik och de statliga 

skrifterna. Analysen och diskussion samt slutord skrev vi tillsammans 

eftersom det knyter ihop hela vår uppsats.  

 

Vi vill tacka våra elever för det fantastiska arbete de har lagt ner för att 

lära sig svenska. Vi vill tacka dem för den hjälp vi fick för att kunna 

sprida deras åsikter till andra invandrare om språkinlärning och om de 

fördelar som praktiken gav dem.  

 

 

 

Nadia Jansson Abdulkarim och Lena Lindberg Jansson  

Borlänge 9 maj 2011 
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1. Inledning  
 

Vårt val av ämne är språkpraktik och inlärningsmöjligheter som 

innefattar invandrare som läser svenska som andraspråk. Det är en 

aktivitet som många kommuner har som rutin. Elever som behöver träna 

på svenska och elever som vill lära sig om arbetslivet och samhället i 

Sverige får här en chans att genomgå språkpraktik. Eleven får praktisera 

på en riktig arbetsplats och samtidigt använda sig av svenska som 

huvudspråk i all kommunikation på arbetsplatsen.  

 

Den här idén att använda språket utanför skolans gränser har väckt vårt 

intresse, då vi tror att extramuralt lärande och dylikt informellt lärande 

är minst lika viktigt som lektionsbundet.  Vi finner detta mycket 

intressant, eftersom vi jobbar som praktiksamordnare för språkpraktiken 

vid vår skola. I uppsatsen har vi valt att undersöka hur och vad individer 

lär sig när de är ute och arbetar utanför skolvärlden samt vilka fördelar 

som finns med att delta i språkpraktik.  

 

1.2 Syfte   

 

Syftet är att undersöka om språkpraktiken är en bra eller dålig 

språkutvecklingsmöjlighet och på vilket sätt det framkommer. För att 

kunna få tillräckligt material har vi delat upp frågeställningarna i tre 

olika kategorier. Dessa är: 

1)Undervisning: verktyg, hjälpmedel och metoder,  

2) Praktikplatsens insatser  

3) Elevens upplevelse och dennes studieresultat.   
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1.3 Frågeställningar  

 

De frågeställningar som ska hjälpa till att uppfylla syftet är följande:  

 

 Vilka övningar och undervisningsmaterial erhåller eleven för att 

komplettera språkpraktiken? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan personalen på 

praktikplatsen och SFI-eleven? 

 Hur ser studieresultaten ut och finns det en påfallande skillnad 

mellan de som gör språkpraktik och de som studerar utan 

språkpraktik?  

 Hur förbereds eleven inför framtiden vad gäller yrkesval så att de 

kan nå målen i Läroplanen för de frivilliga skolformerna? 

 

1.4 Förväntat resultat 

 

Våra förväntningar är att språkpraktik ger större möjligheter att lära 

känna den svenska arbetsmarknaden, arbetskulturen och att eleverna 

uppskattar den möjligheten.  Språkpraktiken kan introducera eleverna 

till nya idiomatiska uttryck på svenska samt till slangspråket. Vi tror att 

de som genomför en arbetsplatsförlagd period skulle kunna klara nivån 

de befinner sig på idag och gå vidare med sin språkutveckling till nästa 

fas.  

 

1.5 Målgruppen  

 

I detta arbete kommer vi uteslutande att behandla svenska språkets 

utveckling hos vuxna invandrare som utför språkpraktik och studerar 

svenska för invandrare (Sfi) kurs C på studieväg 2 i skolan. 

Undervisningen och praktiken pågår samtidigt.  Då vi började samordna 
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ett nytt projekt har vi valt att inrikta oss på denna målgrupp. Dessa 

elever har redan börjat delta i detta projekt och förhoppningsvis har de 

förstått vad praktiken går ut på.  

 

1.6 Avgränsningar  

 

Vi tänkte avgränsa vårt syfte till att diskutera och analysera resultaten 

ur elevens perspektiv. Anledningen till detta är att vi tänkte fokusera på 

hur eleverna upplever sin språkpraktik  

Elevernas upplevelser hjälper oss som lärare och praktiksamordnare så 

att vi kan motivera nästa grupp av elever som kan tänka sig göra 

språkpraktik under sin utbildning.  
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2. Teoretiskbakgrund och        

   forskningsöversikt  

 
För att kunna få en bra teoretisk bakgrund om språkinlärning och 

koppling mellan språk i klassrum och på praktikplatsen tänkte vi 

genomföra en genomgång inom fyra teoretiska områden;  

 

1. Staten har sina bestämmelser i form av kursplaner och mål som 

avser svenska för invandrare samt strävan efter att kommunerna 

ska erbjuda aktiviteter som t.ex. språkpraktik.  

2. Forskarna och de pedagogiska institutionerna har sin syn på 

språkinlärning, men vi begränsar oss här till den muntliga 

interaktionsdelen. 

3. Klassituationen och lärarens roll spelar en stor roll för elevernas 

språkinlärning och utveckling. Dessa aktiviteter kan variera mellan 

olika teman och material. 

4. Praktikplatserna och de möjligheter som kan erbjudas för att träna 

upp språket. Där lär eleven sig ett mer funktionellt språk.  

 

2.1 Statliga skrifter  

 

Svenska för invandrare har en egen kursplan med egna kursmål. Delvis 

beror dessa på hur länge personen har gått i skolan i sitt hemland och 

hur mycket svenska denne lärt sig innan de börjar på sfi-utbildningen. 

Huvudmålet som eleverna skall nå är att kunna kommunicera 

funktionellt i såväl vardagsliv, samhälle samt i arbetslivet.  

 



5 
 

I Sfi:s kursplaner som finns på Skolverkets hemsida står det bland annat 

att utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och 

dennes intresse, erfarenheter, tidigare studier samt de långsiktiga mål 

som eleven vill åstadkomma i Sverige. Där står även om möjligheter att 

träna språket genom att delta i olika aktiviteter som till exempel praktik. 

Det är även viktigt att ha kännedom om elevens skol- och 

arbetserfarenheter, så att eleven placeras på rätt studieväg och kurs. 

Detta för att eleven ska få den bästa möjlighet att genomföra sina studier 

i individuell studietakt.  

 

Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna 

kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. 

arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. 

Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, 
innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i 

undervisningen. (Kommentar till kursplanen för svensk 

undervisning för invandrare 2009:3)  

 

Svenska för invandrare tillhör läroplanen för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94). Detta innebär att utbildningen ska leda till att eleverna som 

individer ska hitta sin egen väg till arbetslivet och dess rättigheter, 

skyldigheter, arbetskultur och regler samt de svenska normerna och 

värderingarna som till exempel jämställdhet mellan män och kvinnor.  

 

Vuxenutbildningen i komvux ska med elevernas tidigare 

utbildning och livserfarenhet som utgångspunkt, fördjupa och 

utveckla elevernas kunskaper som grund för yrkesverksamhet och 

fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet. (Lpf 1994:8) 

 

 

Det är väldigt klart att de statliga texterna betonar vikten av ett 

funktionellt språk och att det är grunden för att hjälpa invandrare att 

förstå hur de skall integreras i det svenska samhället.  
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2.2 Forskarna och språkinlärning 

 

Många forskare skriver om språkinlärning och dess process och steg. I 

sin bok språkinlärning och språkanvändning skriver Norrby och  

Håkansson att det krävs olika strategier som eleven använder för att 

kunna kommunicera med andra människor på det nya språket.  

Norrby påpekar att det finns två olika viktiga punkter som forskarna 

fokuserar på när det gäller den muntliga interaktionen. Dessa strategier 

är bland annat att lära sig nya ord och att använda sig av olika 

kommunikationsstrategier. (Norrby & Håkansson, 2007:68 f) 

 

2.3 Kommunikation vad innebär det?  

 

Hur kan man kommunicera, trots att man enbart har minimala 

kunskaper i det nya språket? I sin artikel skriver Linnarud att det finns 

många strategier som kan användas för att göra sig förstådd. Man kan 

t.ex. prata generellt, använda kroppsspråk, rita, peka o.s.v. Huvudsaken 

är att man försöker kommunicera och delta för att levandegöra 

språkanvändningen. (Linnarud, 1993:57 ff)  

Det finns både fördelar och nackdelar med sådana strategier. Personen 

kan t.ex. bli uttråkad. Omgivningen orkar inte alltid lyssna på ett dåligt 

utvecklat språk, speciellt inte någon längre tid. Ibland kanske svaret blir 

ett komplicerat svar, som individen inte förstår och då avbryts samtalet.  

Olika strategier ger olika resultat och om individen medvetet väljer 

ändamålsenliga strategier blir resultatet bättre. Eleven, som även lär sig 

att lära, blir medveten om sina val av strategier både vad gäller inlärning 

och kommunikation. Då kan de lättare utvärdera sina val och förändra 

sina strategier.  
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För att kunna använda sig av språket behövs även en förståelse av 

kulturen i vilket språket uppstått. Begreppet kultur har en mycket vid 

betydelse. Det gäller inte bara att den studerande behöver kunskaper om 

kultur i traditionell bemärkelse, t.ex. litteratur, konst och historia. I 

kultur innefattas även kulturtraditioner, värderingar och dylika centrala 

begrepp vilket förekommer i de delar av världen där språket talas. Det 

handlar även om informella regler vid kommunikation och 

språkanvändning. Exempel på detta kan vara att t.ex. i Kina måste vi 

vara medvetna om att de flesta kineser inte tycker om "de vita". Ett annat 

exempel är att när vi i Sverige pratar med varandra och inte vill att någon 

ska stå alltför nära någon annan när man pratar med denna. Det är 

viktigt att lämna utrymme för en personlig frizon, annars tycker 

svenskarna att det känns obehagligt.  

 

För att eleven ska kunna utveckla sina interkulturella kommunikativa 

kompetenser behöver de samtidigt göras medvetna om hur den kulturella 

bakgrunden i deras egen kultur har utvecklats. Eleven bör lära sig förstå 

de krav som interkulturell kommunikation ställer och att kunna 

analysera sin egen roll i samspelet med människor från annan kulturell 

bakgrund. På så vis ser de sina egna värderingar i ljuset av målspråkets 

kulturer och kan börja fundera på vad som är universellt och vad som är 

kulturpessimism. 

 

2.4 Ordinlärning och ordförståelse 

 

Ordinlärning är en lång process. Det tar lång tid samt att individen har 

stort behov av verktyg såsom ett lexikon. När inlärning av ett nytt ord 

sker är det viktigt att lära sig hur ordet ska användas och i vilka 

sammanhang detta ska ske. Betydelsen kan skifta i olika sammanhang 

och det är därför viktigt att förstå hur innebörden kan skifta i olika 

sammanhang. 
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Inger Bergström skriver i Språkboken, bland annat att det är väldigt 

individuellt hur individen lär sig ord och ordanvändning. Med det i 

åtanke, tycker vi att läraren borde lägga tid på att observera såväl varför, 

som hur och när eleverna gör fel. När läraren kartlagt en elevs 

inlärningsstrategi, kan denne tillrättalägga de bitar där det går fel i 

strategin och anpassa elevens undervisning därefter. Allt oftare ligger 

själva ansvaret för ordinlärningsstrategin på eleven. Genom att vara 

uppmärksam och påpasslig på hur eleverna lär sig, kan vi hjälpa dem 

förbi många onödiga hinder (Bergström, 2001; i Ferm och Malmberg:51ff) 

Bergström skriver om hur några elever försökte använda sig av olika 

strategier att förstå ett nytt ord på ett nytt språk. Som vi kan förstå 

utifrån elevernas svar, finns det en rad olika strategier som eleverna kan 

använda sig av för att lära sig nya ord och hur dessa skall användas på 

ett korrekt vis. Ett exempel kan vara att associera till ett ord på sitt 

modersmål, eller översättning eller förklaring med exempel. Dessa 

exempel kan vara en bra hjälp för att lära sig ordens innebörd, att lära 

sig hur orden passar in i olika sammanhang samt hur de bör användas 

är mycket svårare. De exempel som finns i boken är intressanta. 

Författaren försökte att jämföra teorin om inlärningsstrategier med det 

praktiska elevarbetet. Hon kom fram till att; 

 
De ordinlärningsstrategier som eleverna beskriver i sina enkäter stämmer 

inte överens med vad vi vet idag om hur minnet fungerar vid inlärning. 

Varje individ har erfarenheter på olika plan som tillsammans bildar 

individens personliga kod. Den personliga koden är vårt verktyg vid all 

inlärning och förhindrar att det vi lär oss blir mekaniskt utantillplugg. 
Inlärning är en individuellt förankrad dynamisk process som förutsätter 

att vi använder våra mentala resurser effektivt. (Bergström:58)   

 

 

Vårt ordförråd kan delas in i passiva ord och de kallas även receptiva 

ord. De passiva orden är de som vi känner till, men sällan eller aldrig 

använder. De finns i vårt undermedvetna och när vi stöter på dem vet vi 

vad de betyder. Om vi senare skulle upprepa konversationen, skulle vi 

använda oss av andra ord, enklare synonymer, för att berätta samma 

sak. De ord som vi använder oss av brukar kallas aktiva eller produktiva. 

Vi kan och förstår långt många fler ord än vad vi använder oss av i vår 
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dagliga kommunikation. Genom att göra tester kan vi kartlägga elevernas 

ordförråd och utforska vilka ord som hamnar i respektive kategori för 

varje elev. Denna kunskap skulle kunna användas för att träna eleverna 

så att "bra" och användbara ord hamnar i deras aktiva ordförråd.  

(Holmegaard, M. 1999) 

Med andra ord, vi lärare måste tänka mer på hur elevernas inlärningsstrategier 

ser ut och inte enbart koncentrera oss på att sätta fokus på de glosor de kan 

memorera. 

 

Att öka medvetenheten om den egna berättarprofilen är ett led  

i den personlighetsutvecklande verksamhet som läro- och  
kursplaner ålägger skolan. (Bergström:58). 

 

 

2.5 Lärarens medverkan 

 

I sin artikel Muntlig kommunikation skriver Eriksson, Jacobsson om de olika 

metoder en lärare kan använda för att uppmuntra eleverna till att våga tala på 

ett nytt språk. En av lärarens medverkan är att hitta och uppmuntra eleverna 

att kunna kommunicera. De olika sätt som finns för att utveckla elevernas 

förståelse är att göra lektioner och lära ut hur man använder talesätt, termer 

och vissa vanliga uttryck. Detta kan göras genom att titta på tv-program på det 

nya språket och gå igenom en transkription av relevanta programpartier i 

efterhand. Läraren kan även låta eleverna få i hemläxa att se någon TV-serie och 

redovisa några av de uttryck och fraser som de tyckte var intressanta eller 

roliga. Eleverna kan även uppmuntras att använda sin fantasi för att hitta på 

egna lärorika dialoger som kan stärka elevernas språkförståelse. Det första 

sättet kan hjälpa eleverna att öka sitt ordförråd och deras helhetsförståelse. 

Gissningar och andra faktorer som påverkar elevernas ordinlärning, t.ex. 

erfarenheter eller gammal kunskap som utökar eleverna ordförråd. Likaså 

hjälper dialoger eleverna att bevara de nya orden levande och aktuella. 

 

Martin Öman beskriver i sin text att individen behöver utveckla sin förmåga att 

använda språket, att utveckla sin förmåga att delta aktivt i samtal samt 
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uppfatta andras åsikter och erfarenheter. Det har att göra med hörförståelse. 

Eleverna kan träna upp denna förmåga, bl.a. genom att lyssna och sedan 

repetera meningar. (Öman, 1999:132 ff) 

 

2.6 Praktikplatsens inflytande  

 

I sin artikel At blive en del af en arbejdsplads : Om sprog og læring i praksis 

skriver Sørensen om hur kommunikationen sker på en praktikplats. Hon 

beskriver även vad det finns för möjligheter för språkpraktikanterna att utnyttja 

praktikplatsen för att utveckla och använda sitt språk. Forskningen är baserad 

på olika intervjuer med invandrare som kommer från olika delar av världen och 

har bosatt sig i Danmark. Som slutsats skriver Sørensen att praktikplatsen har 

gett språkpraktikanterna många olika tillfällen där de kunde prata om bland 

annat arbetslivet och arbetslivserfarenheter. Praktikanterna hade möjligheter att 

umgås socialt med personalen på rasterna och vid fikapauserna. Det 

praktikanterna upplevde som viktigt var att behärska det sociala språket i 

klassrummet innan de började på praktiken för att undvika missförstånd och 

undvika konstigheter och kulturkrockar på arbetsplatserna.  De tyckte att 

klassrummet och praktiken måste gå hand i hand. Många av 

språkpraktikanterna har motivation för att kunna utveckla sitt språk och nå de 

optimala resultaten på den nivå där eleven befinner sig idag (Sørensen, 2004:9 

ff).  

 

Ordet motivation har en stor betydelse i detta sammanhang. Då 

motivation är en viktig faktor när individer lär sig ett nytt språk för att 

kunna dels klara av språkets måluppfyllelse, dels att kunna hitta rätt 

väg mot att få arbete. I diskussionen angående detta ord framkom många 

liknande faktorer som spelar en viktig roll för inlärning. Motivationen 

betyder för många elever i gruppen att de så småningom kan få ett jobb 

(Sørensen:60). 

 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=11170&pureid=11062&puretype=pub&lang=dan&retur=1
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Enligt Glassers bok Motivation i klassrummet kommer motivationen 

inifrån oss själva. Vi människor väljer det alternativ som för tillfället gör 

oss nöjda så att vi går vidare med livet. (Glasser, 1996:25)  
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3. Metod  

3.1 Val av forskningsmetod 

 

För att finna svar på våra frågor fann vi att intervjumetoden var den lämpligaste 

metoden. Intervjuer ger inte bara svar på huvudfrågorna, utan ger även 

åsiktsnyanser i de tillfrågades svar. Det finns flera typer av intervjuer att välja 

mellan. Vi har valt att genomföra så kallade semistrukturerade intervjuer. I en 

semistrukturerade intervjuer finns väl förberedda grundfrågor (Patel & 

Davidsson, 1991:69ff).  

 

Det är dock inte så noga med att frågorna ställs i en viss ordning, utan man 

anpassar frågorna efter de svar man får. Frågorna hålls mer öppna, vilket 

innebär att den intervjuade kan svara friare och att intervjun kan jämföras vid 

ett samtal (Holme & Solvang, 1991:99ff).  

 

3.2 Reliabilitet och validitet 

 

I och med att vi bara använt oss av en känd mätmetod som i det här fallet är 

semistrukturerade intervjuer, så kan vi inte verifiera den i jämförande syfte med 

någon annan metod.  

 

Det är därför svårt att veta hur sanningsenligt materialet är, så därför måste vi 

vara försiktiga med att dra allt för förhastade slutsatser utifrån det resultat vi 

fått fram. Vid presentationen innan intervjuerna ägde rum så var vi noga med 

att berätta för informanterna om att de skulle ge sanningsenliga svar som de 

själva kunde stå för. Vad vi inte vet är hur sanna deras svar egentligen är. De 

kan kanske i vissa delar ha glorifierat sig själva eller andra som de nämnt under 

intervjuns förlopp. Detta är inget som vi kan veta något om eller ha belägg för. 

Det kan också vara så att informanten vid intervjutillfället kan ha gett svar, så 
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som det kändes just den dagen. Det vill säga om informantens dag varit bra, så 

kan det återspegla sig i det svar som förmedlades vid intervjutillfället. 

 

Vi anser att reliabiliteten hade kunnat vara högre om vi tagit med flera 

informanter i undersökningen. Vi hade även kunnat använda flera mätmetoder, 

som kunnat verifiera varandras reliabilitet. Det kan också förefalla så att något 

av de ord vi använt oss av har kunnat uppfattas fel eller tolkats fel av 

informanterna. 

 

Trots att det finns möjlighet att språkproblematik uppstått och på detta sätt kan 

medföra nackdelar, vad gäller reliabilitet och validitet, tror vi ändå att vi lyckats 

bra med att få fram de uppgifter som behövts för att kunna analysera 

materialet. Detta på grund av att informanternas svar representerade ett 

bredare spektrum av hur olika människor ser på inlärningsmöjligheter.  

 

3.3 Fördelar med intervjumetoden 

 

Jacobsen framhåller att en stor fördel med intervjun som metod är att den är ett 

mycket flexibelt verktyg. Svaren kommer direkt, oftast tillsammans med lite 

extra information som kan utvecklas till ytterligare frågor (Jacobsen 1993:17ff). 

 

3.4 Nackdelar med intervjumetoden 

 

Nackdelar är att intervjuerna kan ta lång tid och att det kan vara svårt att få till 

stånd intervjutillfällen. Intervjuaren måste även vara mycket försiktig i sin 

tolkning av intervjusvaren. Det gäller att inte låta tolkningen färgas av egna 

förutfattade meningar (Jacobsen, 1993:17ff). 
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3.5 Andra metoder 

 

Det finns många andra metoder som skulle passa bra för en studie av den typ vi 

gjort. Till exempel är Patel & Davidssons bok (1991) fylld med intressanta 

metoder. De flesta av dessa är dock mycket tidskrävande. Det fanns till exempel 

inte tid att genomföra etnografiska eller observationsbaserade undersökningar. 

För att nå relevanta resultat med hjälp av dessa metoder skulle det krävas flera 

års arbete. 

 

3.6 Val av intervjufrågor 

 

För att nå vårt syfte kommer vi att ställa diverse frågor kring de tre centrala 

frågeställningar som vi presenterat tidigare, det vill säga inom nedanstående 

kategorier: 

 

1) Undervisning: verktyg, hjälpmedel och metoder 

2) Praktikplatsens insatser  

3) Elevens upplevelse och dennes studieresultat 

 

Genom att ställa upp relativt generella grundfrågor, hoppas vi kunna fånga de 

intressanta och speciella vinklingar som språkpraktiken ger till eleven. I 

följdfrågor, som vi formulerar under intervjun, och den efterföljande 

diskussionen hoppas vi kunna konkretisera dessa vinklingar. 

 

3.7 Val av undersökningsgrupp  

 

Vår intervjugrupp har bestått av fyra personer. För att värna om deras integritet 

har vi inte namngett dem, såsom Patel och Davidsson föreslår i sin bok. 
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För att få ett bredare underlag har vi valt intervjupersoner ur olika områden. 

Intervjupersonerna är inblandade direkt i språkpraktikprojektet och har direkt 

kontakt med eleverna. 

 

De personer som ingått i undersökningen är: 

 

1. Läraren arbetar och undervisar på en kommunal vuxenutbildning och 

undervisar i svenska som andraspråk i en grupp där eleverna varvar praktik 

och skola. Det är hennes första arbete som lärare efter avslutad utbildning.  

Hon är full av energi och har idéer om hur hon vill arbeta. Detta kommer 

antagligen att färga hennes svar i intervjun, eftersom hon inte hunnit komma 

in i något invant mönster som kan hända om personen arbetat en tid inom ett 

yrke.   

 

2. En handledare på en praktikplats som jobbar på en kommunal verksamhet 

och har följt eleven under praktikperioden under nästan ett läsår.  

Handledaren har inte haft kontakt med en språkpraktikant tidigare.  

 

3. En kvinnlig sfi-elev som har gått på praktik i mer än fem månaders tid. 

Eleven kommer från ett utomeuropeiskt land. 

 

4. En manlig sfi-elev som studerar svenska för invandrare på heltid utan att 

delta i språkpraktik. Eleven kommer från ett annat utomeuropeiskt land.  

 

3.8 Etiska frågor 
 

Vi följde de forskningsetiska principerna som gäller individskyddkravet i 

denna undersökning. Här togs hänsyn till alla de fyra huvudkraven som 

är grunden i individskyddkravet och som uppdagades på en föreläsning 

med Michael Toivo (Föreläsning: Forskning och etik, Michael Toivio, 

2003). Innan intervjuerna ägde rum informerades respektive informant i 

enlighet med informationskravet, som i korthet innebär att alla deltagare 
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deltar av fri vilja och har rätt att när som helst avbryta intervjun. Steg 

två är samtyckeskravet som innebär att alla individer över 15 år fritt kan 

välja om de vill medverka eller inte. Barn – ungdomar under 15 år måste 

ha målsmans/vårdnadshavares tillstånd innan de får delta. Steg tre 

konfidentialitetskravet innebär att inga som helst uppgifter får föras 

vidare av någon som är involverad i undersökningen och att alla 

uppgifter stannar mellan informant respektive intervjuare. 

Nyttjandekravet måste också respekteras eftersom uppgifter som lämnas 

bara är ämnade för vetenskaplig forskning samt att dessa regler finns 

nedskrivna i foldern från Vetenskapsrådet. (Vetenskapsrådet, 2003.)   

 

3.9 Intervjuteknik 
 

Innan intervjuerna startade gjordes en presentation av oss själva och det 

berättades att informanternas medverkan var väldigt betydelsefull för 

denna uppsats. Informanterna blev också upplysta om att de när som 

helst kunde hoppa av samarbetet om de inte vill ställa upp på de villkor 

som de informerades om. Vi talade om varför just dessa personer blev 

utvalda. Det nämndes även att det är viktigt att informanterna måste 

vara över 15 år, då de enligt de etiska reglerna har rätt att bestämma 

själva om de vill medverka eller inte. Vi berättade även att varje 

informant skall bli inspelad på band och att vi är de enda som har 

tillgång till dessa band och deras innehåll. I detta fall måste intervjuerna 

ske enskilt.  

 

Orsaken till den enskilda intervjun är att det under intervjuns gång kan 

dyka upp information som kan vara känslig och som informanten vill 

hålla för sig själv. Det kan vara svar som gäller det privata planet, 

hemmaförhållanden eller privata tankar och så vidare. Vi vet att av egen 

erfarenhet att människor vågar prata mera avspänt när ingen annan är 

närvarande och lyssnar. Informanterna informerades även om i vilket 

syfte deras berättelser kommer att användas.   
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Detta möjliggjorde att vi kunde koncentrera oss helhjärtat på att lyssna 

och följa upp svaren med nya, anpassade frågor. I efterhand 

transkriberade vi intervjuerna innan vi påbörjade tolkningen. 

 

Intervjuerna med eleverna och läraren ägde rum i vårt arbetsrum efter 

skoltiden då eleverna hade tid att fundera och reflektera över sina svar 

utan stress. För alla intervjuer använde vi oss av en bandspelare för att 

spela in hela konversationen. Intervjun med handledare ägde rum på 

handledarens arbetsplats där vi kunde låna ett samtalsrum. Här kände 

sig handledaren bekväm och avslappnad eftersom det var en bekant 

miljö.  
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4. Resultat   

I den här sektionen redovisar vi intervjuresultaten. Resultaten från varje 

intervju har inordnats efter de tre grundrubrikerna från våra frågeställningar. 

 

4.1 Intervju 1 

 

Den undervisande läraren har engagerat sig för att nå elevernas behov av 

ordförråd som är associerade med arbetet samt allmän information om 

arbetsplatser, normer, kultur samt rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet.  

 

4.1.1 Undervisning: verktyg, hjälpmedel och metoder 

 

Läraren menar att det inte är en självklarhet att alla på en arbetsplats vet och 

har full förståelse för vad det är för skyldigheter och rättigheter som gäller där. 

En invandrare som aldrig jobbat under sitt vuxna liv har inte så mycket 

kunskaper om Sveriges arbetsrätt och tillhörande lagar. Det finns flera begrepp 

som är självklara för en infödd svensk, men som för invandraren inte har någon 

betydelse alls t.ex. tystnadsplikt eller tjänstledighet.  

 

Läraren ger eleverna dessa begrepp som hemläxa under skolperioden. Eleverna 

tar reda på vad begreppen innebär och ger exempel. De fackliga termerna följs 

sedan upp under nästa lektion. Eleverna diskuterar och ge exempel på hur och i 

vilket sammanhang de använder de orden. Läraren strävar efter att eleverna ska 

jämföra sitt hemland och dess arbetsliv med Sveriges arbetskultur. Enligt 

läraren upplever eleverna vikten av att lära känna de begrepp som förekommer 

på en arbetsplats. De upplever att det underlättar livet när de söker jobb i 

framtiden.  

 

Under praktikperioden får eleverna olika uppgifter att genomföra på 

praktikplatsen till exempel intervjuer med personal eller att samla några nya ord 
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och begrepp eller uttryck som ska tas upp i klassrummet. Förutom ordinlärning 

så utvecklar eleverna sin skriftliga förmåga genom att skriva en dagbok som 

skall lämnas in efter två veckor för kommentarer.  

 

4.1.2 Studieresultat  
 

Den viktigaste faktorn när man ska lära sig ett nytt språk är att använda det 

praktiskt. Eleverna ser fram emot att lära sig att prata flytande. När eleverna gör 

sitt praktikplatsval har de ofta i baktanke att de ska kunna använda språket 

när de t.ex. jobbar, umgås med grannarna eller möter föräldrar till sina barns 

vänner, klasskompisar och så vidare.  

De elever som jobbar bra och gör sitt absolut bästa på både praktikplatsen och i 

skolan är de som går vidare med sina studier. De som inte jobbar med språket 

utan enbart skyller på att språket är för svårt får sämre resultat och stannar 

kvar på den nivån de är på. Dessutom har de eleverna ofta andra sociala 

problem både hemma och i skolan. Läraren tänker fortsätta jobba med liknande 

grupper i framtiden för det gav väldigt positiva resultat. Hon vill helst att det ska 

vara en del av kursmålen.  

 

4.2 Intervju 2 
 

Eftersom det finns engagerade handledare på praktikplatserna som följer 

eleverna under praktikperioden tänkte vi ta upp de frågor som rör sig om hur 

kommunikationen sker på plats samt hur mycket kulturutbyte som sker under 

praktikperioden. 
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4.2.1 Praktikplatsens insatser 

 

Handledaren fick i uppdrag att introducera eleven till arbetsplatsen då eleven 

fick information om vilka regler som gällde på denna arbetsplats. Handledaren 

hade ansvar för att rapportera elevens närvaro under språkpraktiken samt att 

stödja eleven om tillfälle fanns i det dagliga arbetet. Eleven fick arbetsschema då 

det underlättade de dagliga rutinerna för eleven.  

 

4.2.2 Studieresultat 
 

Det var inte så lätt att kommunicera i början av praktiken. Med hjälp av 

repetition och kroppsspråk kunde kommunikation ske. Det som var viktigt var 

att vi fick lov att stämma av om instruktionerna blev rätt uppfattade av 

språkpraktikanten eller inte.  Handledaren föreslog att praktikanten skulle ta 

med sig ett litet lexikon och då blev det ett bra alternativ om det inte gick att 

förstå instruktionerna. Så småningom blev arbetsuppgifterna en välbekant rutin 

och då började kommunikationen utvecklas till vidare samtal.  

 

Handledaren upplevde att språkpraktikanters språk har utvecklats varje gång 

de träffas när eleven kommer tillbaka från att ha varit i skolan. Handledaren 

upplevde att eleven blev mer motiverad när denne visste vilka rutiner som finns 

på arbetsplatsen. 

 

Vad det gäller kulturutbyte så gav praktikanten nya bilder av invandrare. Det 

skapades mer förståelse för traditioner och om religionen. Det som var 

främmande var klädseln och brytningen men det blev vanligt efter ett tag.  

Personalen började våga ställa frågor till praktikanten utan att känna att det 

blev feltolkat. Handledaren tycker att det är väldigt givande att ha människor 

från andra kulturer i sin verksamhet. Att ha språkpraktikanter har personalen 

inte varit vana vid förut men de tycker att språkpraktik borde vara ett 

obligatoriskt inslag som borde vara beslutat på riksnivå.   
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4.3 Intervju 3 
 

En kvinnlig elev i trettioårsåldern som har gått på praktik i drygt fem månader. 

Hon har bott i Sverige i två år och har gått på sfi-undervisningen i mer än ett år 

varav de sista 9 månaderna varvat med praktik.  

4.3.1 Elevens upplevelse  
 

Eleven studerar kurs C på studieväg 2.  Eleven valde själv praktikplatsen och är 

nöjd med praktikperioden. Eleven har kort skolbakgrund från hemlandet. Hon 

har studerat knappt två år i grundskolan. Eleven har sin familj kvar i 

hemlandet. Familjen omfattas av hennes man och barn.  

 

4.3.2 Studieresultat 
 

Att träna på språket utanför skolan är väldigt viktigt för eleven som endast 

träffar sina landsmän på fritiden. Oavsett nationalitet är det lite svårt att umgås 

med människor som talar svenska, så praktikplatsen är en bra möjlighet för 

eleven att prata och lyssna på svenska. Praktikplatsen gav eleven många 

fördelar såsom nya ord, nya bilder på hur det är att jobba självständigt utan att 

någon behöver kontrollera personal i efterhand. Jämfört med hemlandet så har 

en del personal i liknande arbetssituationer kunnat skolka eller lura 

arbetsgivaren på annat sätt.  

 

Genom att sitta tillsammans med personalen i fikarummet kunde eleven lära sig 

vad svenska människor gör på sin fritid under vintern då det är kallt ute. För 

eleven är vintern en tråkig och kall tid då många sitter hemma eller så åker de 

snabbt till affären för att handla mat till hushållet. Svenskarna tycker om snön.  

De är glada när det snöar mycket för då är det möjligt att åka skidor i skogen 

med barnen eller med kompisar. Eleven har även lärt sig lite om vinter-OS.  

 

Eleven har lärt sig att de flesta jobb i Sverige kräver utbildning, erfarenheter och 

referenser. Det är svårt att få jobb om den rätta utbildningen saknas. I hennes 
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hemland är det inget krav på att jobba till exempel på en förskola utan att ha 

varken utbildning eller erfarenhet. Det räcker att ha tålamod och förståelse att 

jobba med små barn.  

 

Eleven tyckte att om hon hade vetat om att praktikplatsen gav så många 

fördelar skulle hon börjat på praktik redan när hon var på tidigare språknivå. 

Hon tänker rekommendera och råda alla sina bekanta och kompisar att tacka ja 

till språkpraktik. Förutom dessa fördelar, trodde eleven att hon tack vare 

språkpraktiken, kommer att bli klar med kursen vid nästa provtillfälle.  

Till slut säger eleven att hon har hittat nya svenska vänner på praktikplatsen 

och att de ska umgås även privat och önskade att hennes familj var med och 

fick dela hennes glädje.  

 

4.4 Intervju 4 
 

En manlig elev i trettioårsåldern som valde att inte gå på praktik. Eleven har 

bott i Sverige i drygt två år och har läst sfi i snart ett och ett halvt år. Eleven har 

kort skolbakgrund. Han har studerat knappt två år i grundskolan. Eleven har 

gått på samma nivå i drygt åtta månader.  

 

4.4.1 Elevens upplevelse  

 

 

Den manliga eleven studerar kurs C på studieväg 2.  Han valde själv att inte 

göra språkpraktik. Mannen är nöjd med sitt val att endast studera i skolan.  

Han har kort skolbakgrund från hemlandet.  
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4.4.2 Studieresultat 

 

Eleven tyckte att praktiken är som att jobba gratis. Arbetsgivaren, till 

exempel kommunen, vill ha kostnadsfri arbetskraft och det är lätt att 

använda invandrare som arbetskraft utan kostnad. Eleven tycker även 

att det inte är svårt att jobba på en förskola bara han får chansen. 

Eleven har inte lång studiebakgrund men det är inte ett hinder för att 

utföra jobbet. 

Han tycker att skolan ger mer språk än praktiken. På jobbet lärs inte 

grammatik ut det görs det i skolan. Denna person tycker inte om mixen 

med att blanda skola med arbete.  Enligt eleven kommer skolan först och 

arbetet kommer sen eftersom det är språk och betyg som är det 

viktigaste kravet och som leder till arbete. 

Det framkom inte någon uppfattning om hur han upplever sina studier. 

Han hade en fast åsikt om att skolan är viktigare för språkutvecklingen 

hos honom. Han kunde inte förklara på vilket sätt som skolan är 

viktigare. Emellertid önskade eleven sig att få kunna byta skola för han 

klarade inte vissa delar i kursmålen. 
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5.Analys och diskussion  

 

Det finns fördelar med att lära sig svenska som andraspråk och det är att 

språket används i landet. Svenska finns överallt. För en invandrare är det 

väldigt viktigt att förstå skillnaden mellan att lära sig ett så kallat andraspråk 

och att lära sig ett främmande språk.  

 

För att kunna träna språket räcker det inte att komma till skolan varje dag, 

memorera ord och träna på grammatik. Det finns andra möjligheter att lära sig 

språket och det är att använda språket med människor utanför skolans väggar. 

Precis som Sørensen beskriver i sin artikel, upplevde den kvinnliga eleven som 

valde att gå på praktik, stor glädje av att lära sig nya ord och uttryck. De orden 

har hon inte lärt sig i skolan utan på praktikplatsen. Den kvinnliga eleven har 

dessutom tillägnat sig många nya uppfattningar om hur en svensk familj 

tillbringar sin fritid. Hon kunde associera fritidsorden med personalens 

berättelser vad det gäller vintersport.  

 

Hon uppfattar sina studier som att hon har nått målen i kursplanen speciellt 

vad det gäller den muntliga delen. Hennes språk har utvecklats genom att hon 

kunde jämföra sitt hemland och Sveriges arbetsliv. Kvinnan ansåg att språket 

och rätt utbildning är nyckeln till arbete.  

 

Vad det gäller kommunikationsstrategier så har både den kvinnliga eleven och 

handledaren kommunicerat på olika sätt genom att ibland använda 

kroppsspråk och repetition och ibland var lexikonet ett stort stöd. De 

strategierna har både handledaren och praktikanten tänkt ut för de ansåg att 

det fann ett stort behov av kommunikation för att kunna genomföra jobbet. 

Linnarud påpekar i det här sammanhanget, vikten av att använda sig av olika 

strategier för att kunna förmedla budskapet och kunna kommunicera med 

varandra. Detta bekräftas även av Bergström.  
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Att varva mellan praktik och undervisning gav även inspiration till den 

undervisande läraren. Hon kunde utveckla elevernas intryck och upplevelser till 

studiematerial att arbeta vidare med i skolan. Dessa material är en mycket bra 

grund att ha nytta av i det verkliga livet såsom en förberedelse inför elevens 

kommande arbetsliv.  

 

Holmegaard och Norrby & Håkansson påpekar att ordinlärning är inte bara att 

träna på glosor. Det finns ett bättre sätt att lära sig nya ord t.ex. när eleven var 

på sin praktikplats, tar eleven med sig nya ord. Genom att ta ord och uttryck 

från praktikplatserna till skolan gör det att eleverna inte glömmer orden. De 

används i olika sammanhang och repeteras i klassrummet samt att orden tas 

upp och förs vidare till de andra kamraterna i gruppen.   

 

Detta sätt att memorera och lära sig nya ord har den manliga eleven missat när 

han valde bort språkpraktiken. Istället hade han negativa uppfattningar om 

praktiken. Vid en jämförelse med den kvinnliga eleven, så missade den manliga 

eleven många viktiga sociala bitar. Utanför skolans värld är det möjligt att lära 

sig hur de flesta svenskar umgås socialt och samtalar och vad de pratar om på 

jobbet, och då blir det lättare att integreras i samhället.  

 

Det är klart att ingen vill jobba gratis, men språkpraktik är inte ett jobb utan ett 

tillfälle där personen lyssnar och tillämpar det språk de kan för att sedan 

utveckla det så att de får ett bättre uttal och större ordförråd samt fler fasta 

fraser.   

 

Den kvinnliga elevens motivation att lära sig svenska har ökat markant eftersom 

hon upptäckte att det förenklat hennes tillvaro i Sverige. Hon verkade trivas här 

i Sverige eftersom hon uttryckte att hon hade bättre förutsättningar att jobba 

bland svenskar och kunde umgås med dem och hade stor förståelse för den 

svenska arbetskulturen. Enligt Öman utvecklar individen sin språkförmåga 

genom att delta aktivt i samtal. Detta leder till att eleven får en förmåga att 

förstå till exempel den svenska arbetskulturen och de oskrivna regler som är 

självklara för en infödd svensk.   
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Denna faktor är också en stor drivkraft som borde spridas bland många elever 

som inte har kommit in i samhället än, som får dem att höja graden av 

motivation så att de lär sig svenska snabbare. Motivationen att lära sig svenska 

drivs också på av att den kvinnliga eleven gärna vill och önskar ta hit sina barn 

från hemlandet.  

 

Motivationen till att lära sig svenska innebär för den manliga eleven att han 

gärna vill få arbeta på en förskola i kommunen och ta hand om barnen där. Det 

som driver honom mest framåt i språket är att han vill kunna få möjlighet att 

klara av målet och söka jobb. Han inser att praktiken bara är ett hinder för att 

nå målet snabbt men hans motivation för att lära sig svenska är stark.  Enligt 

Glasser är det inte alltid rätt att göra ett val. Man måste förstå konsekvenserna. 

Men i det här fallet så har den manliga eleven valt bort språkpraktiken och det 

valet kan vara tillfredställande för honom under sin studieperiod. Eleven vet inte 

att han missar vad jobbet inom förskolan kräver och vilken kompetens som 

krävs för att kunna arbeta på en förskola.  

 

Att få dela med sig av positiva tankar det är det som driver motivationen framåt.  

Praktikplatsen och skolan blir en mötesplats mellan två kulturer. Den kvinnliga 

eleven lär sig om svenska kulturen samt att handledaren och de andra 

arbetskamraterna har lärt sig mycket om kvinnans kultur.  

 

Detta bidrar till att personer lättare ska kunna integreras in i det svenska 

samhället samt att vi kan bidra till att bygga ett multikulturellt samhälle där 

den främmande kulturen inte längre är främmande. Detta innebär att eleven har 

nått ett av kursmålen enligt kursplanen för svenskundervisningen för 

invandrare, och ett av målen enligt Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. 
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6. Slutord 
 

Vi tycker att våra intervjuer har gett oss en klar bild av hur en språkpraktik gav 

nytta och motivation för både eleven, läraren, handledaren på praktikplatsen 

och samhället i stort.  

 

Den kvinnliga eleven lär sig nya saker som hon kan ha nytta av i hela sitt liv, 

läraren blir inspirerad och det ger henne många nya idéer till att utveckla sitt 

undervisningssätt. Handledaren sprider det kulturella utbytet hon lär sig under 

praktikperioden och vill gärna fortsätta med språkpraktik som ett obligatoriskt 

moment i språkundervisningen. 

 

Motivation är något som stimulerar och driver dessa människor till att vilja lära 

sig svenska. Det är inte bara en sak som motiverar dem men viljan att få ett 

bättre liv ekonomiskt finns hos eleverna. Vägen dit är bland annat att lära sig 

det svenska språket som hjälper dem till bättre förutsättningar i det nya livet. 

 

Integrationen borde ske genom att ha en gedigen statlig och kommunal plan. 

Språkpraktik borde vara en obligatorisk aktivitet för alla invandrare i minst tre 

månader för då kan personen lära sig de självklara regler och bestämmelser 

inom arbetslivet i Sverige och inom hela EU.   
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Bilaga 1 

 

Intervjuns upplägg 

 

 

Problemformulering:  Om språkpraktik hjälper den SFI- 

studerande med utvecklingen av sitt 

språk. 

 

Intervjuform: Semistrukturerad kvalitativ intervju 

 

 

Tidsomfång:  15-20 minuter 

 

Presentation:  Vi/jag presenterar vad vår uppsats    

                                                   handlar om. 

 

Intervju/syfte:  Att få klarhet i hur språkpraktik hjälper 

Sfi-studerande med att utveckla sitt 

språk. 

 

Etiska aspekter:    Anonymitet 

 

Användning av resultat: Redovisas i uppsatsen 

 

Återkoppling: De intervjuade får ta del av det färdiga 

arbetet.  

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Grundläggande intervjufrågor 

1. Undervisning: verktyg, hjälpmedel och metoder 

 Vilken extra uppgifter ges till sfi-elever under praktik veckorna? 

 Vilka nya idéer och uppfattningar om arbetslivet får eleverna ifrån 

sin praktikplats? 

 Vilka ord behöver eleverna för att kunna kommunicera på sin 

praktikplats.  

 Märker du skillnaden mellan eleverna som gör praktik och de som 

inte deltar i praktik? 

2. Språkpraktiks medverkan  

 Hur fungerar kommunikationen mellan personalen och 

språkpraktikanten? 

 Vilka språksvårigheter upplevdes? 

 Hur upplevs arbetskulturen och normer? 

 Vad gav språkpraktikanten arbetsplatsen? 

 Vad gav praktikplatsen till språkpraktikanten? 

3. Studieresultat 

 Har eleverna nått målet på den kursen de studerar på? 

 Uppfattar eleven själv att hans/hennes språk har utvecklats? 

 Har eleven fått tillräckligt med information om hur en svensk 

arbetsplats ser ut? 

 

 

 


