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Sammanfattning 
 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka av Skolverkets olika aspekter 

(hörförståelse, läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, muntlig produktion och 

skriftlig färdighet) eleverna tycker ger mest och varför. Eleverna möter dessa olika 

aspekter dagligen. På sfi (svenska för invandrare) i en kommun i Dalarna arbetar lärarna 

på ett speciellt sätt. Varje lärare har en eller två aspekter de ansvarar för. En lärare är 

ansvarig för läsförståelse, en annan lärare är ansvarig för skrivförståelsen, en tredje för 

hörförståelsen och en fjärde för muntlig produktion samt samtal och muntligt 

interaktion. För att få svar på mina frågeställningar genomförde jag undersökningen på 

en kommunal vuxenutbildning för elever som läser svenska för invandare. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av inspelade intervjuer. Förutom att ge svar på 

mitt syfte gav intervjuerna även svar på hur informanterna ser på den kontakt som finns 

mellan infödda svenskar, svensktalande personer och nysvenskar. Slutsatsen blev den 

att informanterna svarar att både det muntliga språket och läsförståelsen är viktig. De 

faktorer som bidrar till svaren är informanternas erfarenheter av olika språkmöten samt 

deras egna erfarenheter av språkinlärning från hemlandet. Förutom de svaren önskade 

informanterna, att möjlighet gavs utanför skoltid till språkträning. Att läsa och skriva 

klarar informanterna på egen hand men att träna det muntliga språket klarade 

informanterna inte lika lätt på egen hand. 
 
 
 
 

Sökord: svenska som andraspråk, Skolverkets fem aspekter, kontakt med infödda 

talare  
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1.  Inledning  

I och med kriget i Somalia är det många somalier som flyttar till Sverige. Kan den 

nyanlände inte komma direkt ut i arbetslivet får denne ingå i arbetsförmedlingens 

etableringsplan (se Källförteckning). Etableringsplanen ska stödja den nyanlände på väg 

mot arbetsmarknaden och sfi (svenska för invandare) är en utav aktiviteterna. Det 

betyder att nyanlända måste gå på sfi för att få försörjningsstöd. På sfi får de nyanlända 

grundläggande kunskaper i svenska språket och en möjlighet att utveckla kunskaper så 

de kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls- och 

arbetslivet (SKOFS:2). Sfi delas in i tre studievägar och elevens studiebakgrund 

bestämmer vilken studieväg eleven får gå på. När en elev börjar på en viss studieväg 

kommer varje elev dit med olika skolerfarenheter och en kulturell bakgrund och detta 

menar Duvhammar (1999:7) spelar roll för vad eleverna tar till sig i undervisningen och 

omgivningen. Utifrån sina erfarenheter har eleverna också olika krav på hur 

språkinlärning ska gå till. Enligt Duvhammar (1999:1) så är det flera faktorer som 

påverkar språkinlärningen till exempel utbildningsbakgrunden, åldern och individens 

psykosociala situation. När eleven har kartlagts (Skolverket:12) av pedagogerna på 

skolan och hamnat på rätt studieväg (se utbildningens uppbyggnad i SKOLFS, 2009:2) 

får eleven möta svensktalande lärare som ska lära ut svenska. I den undersökande 

kommunen arbetar lärarna på ett speciellt sätt. Varje arbetslag består av fyra lärare som 

var och en är ansvariga för en av Skolverkets aspekter (hörförståelse, läsförståelse, 

samtal och muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig färdighet (SKOFS:2)). 

Eleverna roterar bland fyra lärare och får på så sätt en möjlighet att på ett tydligt sätt 

dagligen komma i kontakt med Skolverkets fem aspekter. Undersökningen går ut på att 

via intervjuer fråga eleverna vilka utav Skolverkets aspekter som de värdesätter högst 

och varför. 

   1.1   Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka av Skolverket aspekter av hörförståelse, 

läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet 

som eleverna anser är viktiga för deras språkinlärning och varför. Frågeställningar som 

ska hjälpa till att uppnå syftet är: 

         Föredrar eleverna en aspekt mer än en annan samt varför. 

         Färgas elevernas kulturella och sociala bakgrunder deras val av aspekter.   

          1.2   Förväntade resultat och avgränsning  

Mina förväntningar av undersökningen är att informanterna prioriterar läsning och 

recitering då detta är bekant för eleverna eftersom många läser och reciterar Koranen på 

arabiska. För att kunna ge svar på mina frågor kommer jag att avgränsa mitt syfte med 

att intervjua tre elever som läser C-kursen (se utbildningens uppbyggnad i SKOLFS, 

2009:2). Att uttrycka sig på språket hanterar informanterna tillräckligt bra och därför 

uteslöts tolkar i intervjuerna.   
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2.  Teoretisk bakgrund och forskningsöversikt  
 

  2.1 Kursplan för svenskundervisning för invandrare  

Staten har en kursplan (SKOLFS 2009:2) för svenska för invandare med olika kursmål. 

Beroende på vilken studiebakgrund och de språkkunskaper eleven har hamnar den i en 

utav tre möjliga studievägar (se utbildningens uppbyggnad i SKOLFS, 2009:2). Syftet 

är att eleven ska hamna på rätt nivå och klara av sin studieväg och om förutsättningar 

finns fortsätta vidare på nästa studieväg. Målet med sfi är att ge vuxna andraspråkstalare 

en möjlighet till grundläggande kunskaper i det svenska språket. Eleven bedöms i fem 

olika aspekter: hörförståelse, läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, muntlig 

produktion och skriftlig färdighet. Eleven bedöms i sin helhet och inte i de olika 

aspekterna var för sig. Varje delkurs har specifika mål som avser den delkurs och den 

studieväg som eleven går i (SKOLFS 2009:2). Huvudmålet med sfi är att eleven ska 

kunna införskaffa sig en funktionell språklig kommunikation så att eleven klarar såväl 

vardags-, samhälls- som arbetsliv. Förutom det ska Skolverket ge eleverna en 

kommunikativ språkförmåga så eleven klarar både aktiviteter muntligt och språkligt. 

Inom den muntliga delen ska eleverna lära sig fraser, grammatiska strukturer, uttal och 

ord. I skriftspråket anses kunskap att kunna skriva olika typer av genrer beroende på 

mottagare och syfte. Även i Lpf 94 (läroplan för de frivilliga skolformerna) betonar man 

vikten av att eleven ska kunna göra sig förstådda både skriftligt och muntligt efter sina 

SFI-studier. Ser man till målen så är kraven höga på sfi-studerande att klara av sina 

studier. 

  

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt 

eller specialutformat program eller sådant individuellt program som 

är förenat med yrkesutbildning under anställning, s.k. 

lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller gymnasial 

vuxenutbildning 
• kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i 

samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier, 
• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud 

som en källa till kunskap, självinsikt och glädje, 
• har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i 

samhälls- och arbetsliv,                                          (Lpf 1994:10) 

  

  

Förutom detta ska eleven även vara medveten om det egna lärandet och hur det sker. 

Medvetenheten om språkinlärningen hos eleven själv ger större chanser för snabbare 

utveckling i den egna språkutvecklingen (SKOLFS 2009:2).  

 
 



Sida | 6  
 

2.2 De fyra aspekternas betydelse  

Enligt Gibbons (2006:25) måste eleverna klara av det språk som talas av 

majoritetsbefolkningen om de ska kunna vara delaktiga i samhället. Det finns fyra 

aspekter som Gibbons skriver om i sin bok nämligen det talade språket, skrivförståelse, 

läsförståelse och hörförståelse. Enligt Gibbons (2006:37) spelar interaktionen i 

klassrummet en viktig roll för hur andraspråkselever på ett framgångsrikt sätt ska kunna 

utvecklas och tillägna sig språket. Holmegaard och Wikström (2004:561) anser att 

elever via samtal i smågrupper utvecklar språket och får kunskap om språket. I 

Løkengaard (2009:73) står det att både forskningens och elevens egna erfarenheter visar 

att språket lärs in genom att det förklaras och då fungerar språket som stöd för tanken. 

För att förklara för andra personer krävs det att den som förklarar hanterar kunskapen 

och kan formulera sig på flera olika sätt för att göra sig förstådd (Lokengaard, 2009:80). 

Det är när vi har gett ord på våra känslor och tankar som vi också blir mer medvetna om 

dem. Genom att samarbeta i grupper och låta eleverna hjälpa varandra eller få rätt 

handledning av läraren, instruktioner eller andra former av stöd lär vi oss språket 

(Lokengaard 2009:88). Detta kallar Vygotskij för den närmsta utvecklingszonen. 

Begreppet är känt inom det pedagogiska forumet och syftar på avståndet mellan det en 

elev klarar av själv och det eleven kan göra tillsammans med en mer erfaren person 

(Gibbons 2006:26).  

Förutom talspråket menar Gibbons (2006:30) att samhället även ställer krav på att 

andraspråkstalare kan hantera skriftspråket för att kunna vara delaktiga i samhället. 

Enligt Gibbons halkar andraspråkstalare efter i skriftspråket om de inte kan hantera 

skriftspråket på sitt eget modersmål (Gibbons, 2006:81). Sådana skribenter lägger fokus 

på själva skrivandet så som stavning och att det ska bli rätt. Vilket leder till att de 

hindras från att testa språket, vilket i sin tur leder till att de blir mindre skickliga 

skribenter. De har svårt att redigera sina texter och förstår inte skillnaden mellan 

talspråk och skriftspråk (Gibbons, 2006:82). En skicklig skribent däremot är van att 

arbeta med texter och kan under skrivprocessens gång redigera texten samt skilja 

skriftspråk från talspråk o.s.v. (ibid.). Ska en elev utvecklas till en skicklig skribent 

måste eleven få hjälp att lära sig hur en text byggs upp och få kunskap om de olika 

genrerna både i tal som skrift (Gibbons, 2006:84). Genom att arbeta med det talade och 

det skrivna språket ihop blir eleverna tvungna att reflektera, uttrycka sig konstruktivt, 

förklara och motivera sina åsikter på ett begripligt sätt (Løkengaard, 2009:139). 

Förutom svårigheter i skriftspråket kan andraspråkstalare även ha svårt med 

läsförståelsen eftersom det kräver att personen hanterar den grafematiska delen, 

syntaktiska delen samt den semantiska delen för att förstå en text (Gibbons, 2006:112). 

Textens förförståelse förenklas ytterligare om personen är bekant med de olika genrer 

som finns (Gibbons, 2006:114). En van läsare tycker även om att läsa på många olika 

språk (Gibbons, 2006:118). Till och med en van läsare måste ibland få hjälp av lärare 

med texter eftersom våra olika förkunskaper skiljs åt.  

Den sista aspekten som Gibbons (2006:141) skriver om är hörförståelsen. Hon menar att 

hörförståelsen är nyckeln till språkutveckling för andraspråkselever. För att kunna vara 

med i en dialog måste personen förstå vad kommunikationen handlar om. Ju fler ord 

och sammanhang en person känner igen desto lättare är det att förstå, men är 

sammanhanget otydligt kräver det mer av lyssnaren (Gibbons, 2006:142). Att arbeta 
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med dessa olika aspekter menar Gibbons skiljer sig från det sätt skolor arbetade förr. Då 

låg fokus på grammatiken och för eleverna gällde det att nöta in mönster och 

sammanhang som inte var aktuella för eleverna (Gibbons, 2006:162). I dagens skola 

undervisar många lärare om meningsfulla kunskaper i ett naturligt sammanhang. Även 

om lärare i dag undervisar på detta sätt finns det enligt Gibbons (2006:185) faktorer 

som påverkar språkinlärningen, faktorer som språk, kultur, förståelse och erfarenheter. 

 

   2.3 Betydelsen av kontakt med infödda talare 

För att en nyinflyttad individ ska lära sig språket och använda det i det nya landet anser 

Börestam (2001:33) att det behövs samhälleliga insatser. Även Duvhammar 

m.fl.(1999:11) tycker att språkaktiviteter för nyinflyttade borde finnas efter skoltid. Om 

läraren är den enda svensktalande person eleven är i kontakt med blir eleven beroende 

av lärarens bekräftelse vilket eleven söker via test och respons av läraren (ibid.). 

Responsen blir då viktig för eleven eftersom det är en mätsticka på hur väl eleven 

behärskar språket (Duvhammar m.fl., 1999:6). Likaså skriver Lindberg (2004:461) i sin 

artikel att andraspråkinlärare utvecklas i samtal med infödda talare. I samtalet kan den 

infödda talaren hjälpa andraspråkstalaren genom att svara, stötta, komplettera eller fylla 

ut den icke-infödda talarens ofullständiga meningar. Ju bättre andraspråkstalarens språk 

blir genom att lära sig att sätta ord på tankar och känslor desto mer ökas elevens 

språkliga medvetenhet (Wellros:663). Enligt Wellros (2004:671) bidrar 

språkutvecklingen hos andraspråkstalare i samband med svensktalande för förståelse för 

det nya samhället man har flyttat till. Hon lyfter fram ett exempel från sidan 671 (2004) 

om en familjefar som berättar hur tryggt det var när han kunde göra sig förstådd och 

förstå det som sades i det nya landet. Dock anser inte Wellros (2004) att det bara är så 

enkelt som att prata med svensktalande infödda. Enligt henne (2004:647f) så måste 

andraspråksinlärare även behärska de oskrivna regler som finns i det svenska samhället.  

För att förstå vardagslivets olika funktioner måste andraspråkstalare ha ett stort 

ordförråd av bland annat fraser för att kunna delta. Det kräver ett kognitivt tänkande då 

de olika synsätten, språkuttrycken och andra kulturella tankemönstren kan skilja mellan 

det nya landet och hemlandet. Därför är det viktigt med nyttig språkinlärning i 

klassrummet där andraspråkstalare lär sig uttrycka sina känslor, tankar och värderingar 

genom det nya språket. De elever som kan uttrycka sig och göra sig förstådda på 

svenska är enligt Duvhammar m.fl. (1999:5) de elever som har en klar uppfattning av 

sina inlärningsstrategier. Hur mycket en elev vill lära sig i det nya landet beror på 

elevens tidigare erfarenheter och kulturella bakgrund. Dessa kan fungera som ett filter 

för vad eleven anser är väsentligt att ta till sig i undervisningen och omgivningen 

(Duvhammar m.fl., 1999:7f). För de elever som är motiverade och ställer frågor som 

hur, vad och varför och sedan bearbetar den nya informationen i flera steg lär sig 

språket fortare än de om inte tar eget initiativ. Det är viktigt att eleven tar ansvar för sin 

egen språkinlärning (Duvhammar m.fl.,1999:11). Att andraspråkstalare tidigt i sin 

språkinlärning hanterar samtal inom områden som till exempel presentation, intressen, 

kunna förstå och svara på frågor i olika samtalsämnen är viktigt i samtal med infödda 

och andra svensktalande. För att uppnå detta måste eleven även kommunicera med 

andra svensktalande än enbart lärare (Linberg, 2004:463). 
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3. Metod  
   
  3.1 Val av forskningsmetod  

För att få svar på uppsatsens frågor användes den kvalitativa intervjumetoden. Den ger 

möjlighet till flexibilitet och intervjuaren kan lättare följa upp med följdfrågor samt läsa 

av informanterna, vilket inte kan göras om skribenten använder sig av skriftliga enkäter. 

En nackdel är dock att det kan ta lång tid att intervjua men samtidigt får skribenten ett 

fylligare material att arbeta med (Bell, 2006:158). Intervjuerna spelades in vilket ger ett 

mer pålitligt material och blir tydligare att analysera för skribenten. Analysen av 

transkriberingarna ger möjlighet att finna likheter och skillnader. 

  3.2  Informanter  

Undersökningsgruppen kommer att bestå utav tre vuxna somaliska kvinnor. Att det blev 

denna målgrupp beror på att det i den sfi-verksamhet som undersöks bor många 

somalier. Under mina yrkesverksamma år på SFI har jag förstått att den somaliska 

kunskapssynen på språkinlärning skiljer sig från den svenska synen på språkinlärning. 

  3.3 Reliabilitet och validitet  

Enligt Bell (2006:117) är det viktigt att skribenten kritiskt granskar sitt val av metod 

genom att se hur tillförlitlig och giltig informationen skribenten har samlat in är, men 

enligt Bell (2006:117) är det svårt. En faktor som enligt Bell (2006:117) ska kritiskt 

granskas är metoden i uppsatsen och i denna undersökning har intervjuer som spelats in 

används. Utifrån inspelningen har skribenten djupare kunnat analysera intervjusvaren 

och tydligare få fram det viktigaste. Dock kan intervjufrågorna ha olika innebörd för de 

olika informanterna och enligt Bell (2006:117) finns det faktorer som kan påverka 

informanternas svar. Skribenten får därför inte dra allt för hastiga slutsatser och 

generalisera utifrån undersökningen i sin uppsats. Reliabiliteten hade kunnat vara större 

om skribenten hade använt sig av det Bell (2006:117) kallar för ”test-retest”. Det 

innebär att skribenten efter en period ger eleverna samma frågor för att sedan jämföra 

svaren och se om de svarar likadant igen. För att öka validiteten i uppsatsen hade 

skribenten kunnat använd sig utav olika mätmetoder. På så sätt hade reliabiliteten blivit 

högre. Även om det finns olika faktorer som kan påverka reliabiliteten och validiteten i 

uppsatsen har skribenten fått svar på sina frågor. 

   3.4 Intervjufrågor  

För att få svar på frågeställningen Vilka av Skolverkets aspekter tycker du är viktigast i 

din språkinlärning? användes 7 frågor (se bilaga 1). Frågorna tillåter respondenten att 

motivera och förklara och på så sätt blir det ett utförligare material att använda och 

analysera för skribenten.  
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  3.5 Undersökningsgruppen   

Undersökningsgruppen bestod av tre unga somaliska kvinnor. För att informanterna 

skulle få maximal anonymitet kommer deras namn att fingeras. Informanterna får 

namnen Zeynab, Amina och Hawa. Utifrån intervjufrågan 1 har skribenten fått 

information att informanterna hittills har varit bosatta i Sverige mellan 2 och 2,5 år. 

Intervjufråga 2 gav svaret att informanterna har alla gått på sfi mellan 1, 2 och 2,5 år 

samt att alla tre studerar sfi på heltid. Dessutom fick skribent utifrån intervjufråga 3 

svaret att Hawa inte har studerat något i sitt hemland, men både Zeynab och Amina har 

en låg skolbakgrund. Alla tre talar även arabiska.  

  3.6  Etiska frågor  

Som skribent och undersökningsledare ingår det att meddela informanterna om vilka 

rättigheter de har i en intervjusituation. Speciellt viktig är det, som i detta fall, att vara 

extra tydlig mot informanterna eftersom de inte är från Sverige. De kan därför ha 

mindre kunskaper om vad en intervju innebär. För att göra detta på bästa sätt används 

Bells (2006:54) råd. Hon anser att informanterna ska: 

1. Känna till informationskravet. Det betyder att intervjun är frivillig och att 

informanten inte behöver svara på alla frågor samt att respondenten kan avsluta 

intervjun närsomhelst. 

2. Känna till samtyckeskravet och vad det innebär. Samtyckeskravet innebär att 

informanten fritt väljer om den vill vara med på intervjun eller inte. 

3. Rättigheten till konfidentialitet och anonymitet. Tydliggöra hur informantens svar 

kommer att användas i uppsatsen samt om informanten vill vara anonym eller inte. 

Ska informanten vara anonym måste undersökningsledare förklara vad det innebär. 

4. Berätta att information som skribenten erhåller är till för att enbart användas i 

undersökningen. 

  3.7 Intervjuteknik 

Eftersom skribenten är känd för informanterna behövs ingen presentation. Intervjun 

startade med att skribenten förklarar vilka rättigheter informanterna har (se 2.5) och hur 

intervjun skulle gå till. Informanterna introducerades kort om undersökningen och vad 

som skulle undersökas. Kvinnorna fick även muntligt godkänna om inspelningen var 

tillåten under intervjuns gång. Innan inspelningen startade gjordes det klart för 

kvinnorna att intervjumaterialet makuleras efter att uppsatsen färdigställts. Varje 

informant intervjuades enskilt i ett rum som respondenterna kände igen för att 

därigenom skapa en trygghetskänsla. Intervjuerna spelades in enskilt av två anledningar. 

Den första anledningen var att skribenten inte ville att informanterna vid gemensam 

intervju skulle påverkas av varandras svar och svara likadant. Den andra anledningen 

var att undvika att känslig information kunde spridas till andra elever. Det är även 

lättare att få en öppnare intervjusituation vid enskilda intervjuer. 
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4. Resultat 

Här redovisas resultatdelen av de intervjuer som har gjorts. Texten är skriven utifrån 

respondenternas åsikter. Efter alla analyserade transkriberingar skapades följande 

underrubriker: det talade språket, kontak med infödda svenskar och tidigare 

studiebakgrund. Underrubriken det talade språket har skapats utifrån intervjufrågorna 4 

och 5. Underrubriken kontakt med infödda har skapats utifrån intervjufrågorna 6 och 7. 

Den sista underrubriken har skapats utifrån intervjufrågan 3.  

4.1 Det talade språket 
 

Både Zeynab och Hawa ansåg att det talade språket var viktigaste, Zeynab tyckte det 

var lite viktigare än vad Hawa tyckte, men båda var överens om att det allra viktigaste 

var att kunna kommunicera med andra som talar majoritetsspråket. Informanterna 

menade att det talade språket alltid behövs, till exempel när man handlar i mataffärer 

och pratar med sin handläggare. Det är genom att tala med andra som språket 

utvecklas.  Även Amina tycker att det talade språket var viktigt eftersom språkmöten 

uppstår i vardagen tillexempel hos läkaren, barnmorskan eller i en mataffär, men det var 

inte det allra viktigaste i en språkinlärning. Amina anser att språk lärs in när 

andraspråkstalare hantera grammatiken i andraspråket. Hanterar andraspråkstalaren den 

grammatiska delen av ett språk sker inlärningen av de andra aspekterna fortare. Då talas 

det muntliga språket felfritt och alla svensktalande förstår det andraspråkstalaren säger. 

Hanteras inte grammatiken är risken stor, enligt Amina, att situationer uppstår där 

andraspråkstalaren blir missförstådda och uttrycker sig fel, detta kan bli pinsamt tycker 

Amina. Däremot var alla tre överens om att det näst viktigaste i en språkinlärning var 

läsförståelsen. De förklarade att muslimer i Somalia läste mycket i Koranen. Läsning 

var något som alla tre informanter talade väl om och de berättade hur de läste Koranen 

dagligen antigen hemma eller i skolan och ju fortare en person läser ju duktigare är 

personen enligt informanterna. En person som läser snabbt på sitt andraspråk är också 

duktig i sitt andraspråk. Läsningen ger möjlighet att öka ordförrådet och lära in nya 

uttryck och begrepp samtidigt som det ger möjlighet att lära sig fakta utantill. Ju mer 

fakta en person kan recitera desto duktigare är personen.  
 

 4.2 Kontakten med infödda svenskar 

Något som alla tre lyfte fram var kontakten med svensktalande eller infödda personer. 

Enligt informanterna är det svårt att träna på det muntliga språket när ingen de känner 

talar svenska bra. Ingen av informanterna känner någon som talar bra svenska eller 

någon infödd svensk. De tycker också att det är svårt att ta kontakt med svensktalande 

människor. Informanterna tror att ingen svensktalande vill prata med dem, varför det är 

så förstår ingen av informanterna. Hawa beskriver sig som blyg och förklarar att det då 

är extra svårt att ta kontakt med någon svensktalande. Alla tre tycker att svenskar har en 

konstig kultur där ingen vill lära känna andraspråkstalare utan svenskar tycker istället 

om att vara ensamma. Den enda kontakt Hawa har med svenskar är när någon svensk 

säger hej eller hejdå på gatan. Zeynab säger att hon ibland talar med en äldre svensk 

dam och då kan hon träna på språket, men hon vill hellre ha kontakt med yngre 

svensktalande i Sverige, men hon vet inte hur hon ska göra. Alla tre tycker att den 
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dåliga kontakten med svensktalande är ett problem. Detta förekommer inte i Somalia 

menar dem. I Somalia skulle alla vilja prata och kommunicera somaliska med den som 

har ett annat modersmål. I Somalia är människor mer öppna och pratar med utländska 

människor och dessutom hade andraspråkstalare i Somalia fått gå i en riktig somalisk 

skola. Här går andraspråkstalare inte i en riktig skola eftersom det inte fanns några 

svenska elever förklarade alla tre.  Zeynab tror att hon hade lärt sig det svenska språket 

på tre månader om hon hade fått gå i en riktig svensk skola med svenska elever, men nu 

måste hon istället gå flera år på sfi och det är inte roligt menar hon. Språkutvecklingen 

hade gått fortare än vad den gör nu, anser hon. Förutom att det enligt Zeynab tar lång tid 

att lära sig svenska på sfi är majoriteten av eleverna från Somalia. Hon berättar hur 

andra somaliska elever svarar på frågor eller säger svaret på somaliska om läraren 

ställer en fråga till en somalisk elev. Zeynab och även de andra informanterna menar att 

eleven inte själv får möjlighet att fundera på frågan som läraren ställer. När skolan är 

slut går informanterna hem och gör läxan och det är den enda gången som 

respondenterna är i kontakt med det svenska språket utanför skoltid, sen blir det 

somaliska resten av dagen. Samtidigt tyckte alla tre att det är bra med lektioner där 

eleverna får öva på muntlig produktion samt samtal och muntlig interaktion. Enligt 

Zeynab så hade eleverna inte kunnat lära sig svenska om de bara fick läsa för de hade 

inte kunnat träna på uttal. Hawa höll med, men ansåg att läsningen ändå var nästan lika 

viktig medan Amina höll fast vid att grammatiken var absolut det viktigaste. 

4.2 Tidigare studiebakgrund  
 

Alla tre informanter har låg eller ingen studiebakgrund.  Zeynab och Amina har gått i 

Somalisk skolan men Hawa har fått hemundervisning av en farbror på arabiska. 

Informanterna ser även på arabisk tv och språket har en hög status i hemlandet. Enligt 

informanterna måste alla unga personer i Somalia lära sig arabiska för att klara av att 

läsa och förstå Koranen. Alla tre informanter läste mycket i Koranen. Hawa förklarade 

hur hennes farbror kom hem till dem och undervisade henne och syskonen på arabiska. 

Genom att läsa lärde hon sig både att tala och skriva på arabiska samtidigt som hon 

lärde sig Koranen, därför menade informanter att läsningen var viktigast. Att kunna läsa 

och recitera Koranen tycker Amina är viktigt. Detta gör elever i Koranskolan och kan en 

person recitera Koranen då är personen duktig. Zeynab höll inte med, hon tycker att en 

elev som är duktig är en elev som kan kommunicera på arabiska eller engelska. 

 Förutom somaliska och arabiska hanterar Zeynab också det engelska språket på en låg 

nivå. Hon berättade att elever i skolan tränade på uttal och att samtala i klassen på 

engelska. Efter talet kommer, enligt Zeynab, läsningen, skrivningen och sist 

hörförståelsen. Amina som också hade gått i somalisk skola tyckte däremot att 

grammatiken var viktigare. Hon berättar hur fascinerad hon är av skriftspråket och hur 

viktigt det är när en person ska lära sig ett nytt språk. I hennes tyckte är skriftspråket det 

allra viktigaste, sen kom läsförståelsen eftersom hon läste Koranen mycket i hemlandet. 

Att recitera var ungefär lika viktigt som både att kunna skriva och läsa. Därefter kom 

det muntliga och sist hörförståelsen. Hawa föredrog läsförståelsen och tyckte att den 

aspekten var viktigast. Hon förklarade att hon dessutom brukade prata om Koranen med 

sin farbror och därför tyckte hon också att det talade språket var viktig. Sen kom 

skrivförståelsen och sist hörförståelsen.  
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5.  Diskussion och slutsats  

 Resultaten i undersökningen visar att alla tre informanter har olika åsikter angående 

Skolverkets fem aspekter. Resultaten visar även inslag av gemensamma åsikter från 

informanterna som baseras på erfarenhet ifrån hemlandet och Sverige. Två av 

informanterna, Zeynab och Hawa, värdesätter det talade språket mer än vad Amina gör, 

fastän även Amina har förståelse för det talade språkets betydelsefullhet, ser hon inte det 

som den viktigaste aspekten i en språkinlärning. Fördelarna med att hantera det 

muntliga språket hade sina fördelar enligt informanterna. En sådan fördel var friheten 

att göra sig förstådda under olika språkmöten. Detta är precis vad Skolverket och Lpf 94 

menar och därför vill Skolverket och Lpf 94 att alla elever som går ut sfi ska ha 

tillräckligt mycket kunskap så de kan klara av såväl vardags-, samhälls- som arbetsliv i 

Sverige (SKOLFS 2009:2). För precis som Gibbons (2006:25) anser så måste eleverna 

klara av det språk som talas av majoritetsbefolkningen om de ska kunna vara delaktiga i 

samhället. Brister dessa kunskaper hos eleven kan det innebära att eleven hamnar i ett 

utanförskap i samhället. Läggs fokus på den grammatiska delen av språket som Amina 

anser är viktigt, riskerar hon att hennes språkutveckling hindras då fokus läggs på 

stavning vilket i sin tur innebär att personen inte vågar testa språket. Att dock fokusera 

på grammatiken var något som också förr var vanligt i den svenska skolan, vilket även 

Gibbons (2006:162) påpekar. Då låg fokus på att nöta in mönster och sammanhang och 

det är precis vad Amina anser är viktigt. Vidare anser Amina att en person som kan 

recitera Koranen utantill är duktig. Denna kunskap är något som enligt respondenterna 

värdesätts i Somalia. Gibbons (2006:185) anser att sådana faktorer från 

andraspråkstalarens kulturer och erfarenheter kan påverka elevens syn på språkinlärning 

i nuläget eftersom det skiljer sig från den svenska synen på språkinlärning. Ett sådant 

synsätt kan i förlängningen påverka Aminas språkutveckling i Sverige eftersom 

recitering inte är en aspekt som har lika hög status här som i Somalia. I Sverige 

värdesätts andra aspekter (se Skolverket). Utifrån resultatet av intervjuerna framgår det 

även att Amina inte vill skapa situationer där hon blir missförstådd och uttrycker sig fel 

eftersom hon upplever det som pinsamt. Även denna faktor kan bidra till att Amina 

värdesätter den grammatiska delen av språket eftersom hennes mål är att tala felfritt. En 

aspekt som däremot alla tre ansåg vara viktig var läsförståelsen. Att eleverna föredrar 

läsförståelsen som en viktig aspekt i sin språkinlärning kan utifrån Gibbons (2006:114) 

förklaras med att de är vana läsare. Vana läsare tycker om att läsa effektiv och även på 

andra språk. Enligt Duvhammar m.fl. (1999:73) kan de tidigare erfarenheterna fungera 

som ett filter för vad en elev anser är viktigt att lära sig i det nya landet och detta 

förklarar varför eleverna väljer läsning som en viktig aspekt i skolan. 

 Utöver det som har diskuterar ovan visade resultaten även att informanterna efterlyser 

bättre kontakt med infödda svenskar eller svensktalande för att ha en möjlighet till 

språkträning. I nuläget anser informanterna att denna kontakt är minimal. Enligt 

respondenterna är det svårt att ta kontakt med svensktalande och infödda svenskar i 

kommunen. Betydelsen av kontakt med infödda talare är något som både Løkengaard 

(2009:73) och Wellros (2004:663) lyfter fram. De menar att andraspråkstalare lär sig ett 

nytt språk genom att förklara och på så sätt få en möjlighet att sätta ord på känslor och 

tankar. För att en nyinflyttad individ ska lära sig språket och få användning för det i det 

nya landet anser både Börestam (2001:33) och Duvhammar m.fl. (1999:11) att det 
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behövs samhälleliga insatser och språkaktiviteter efter skoltid. Det är i kontakten med 

infödda talare som andraspråkstalare utvecklar ett svenskt språk via stöttning och 

komplettering av svensktalande, förklarar Lindberg (2005:461). Detta kallar Vygotskij 

för den närmsta utvecklingszonen. Man utvecklas i det svenska språket i samband med 

någon som talar språket bättre, något som även informanterna håller med om. Det 

respondenterna däremot inte förstår är varför det i Sverige är så svårt att få kontakt med 

svensktalande personer och infödda svenskar. Enligt Wellros (62004:47f) måste en som 

är nyinflyttad klara av vissa oskrivna regler som finns i vårt svenska samhälle eftersom 

de olika synsätten, språkuttrycken och andra kulturella tankemönstren kan skilja sig från 

det egna hemlandet. Detta kan vara en förklaring till varför det är svårt för 

respondenterna att ta kontakt med infödda svenskar och personer som har bott länge i 

Sverige och talar språket flytande. Förutom besvikelsen av den dåliga kontakten med 

svensktalande lyfte informanterna även upp sin skolsituation och missnöjet över det. 

Enligt Zeynab skulle hennes språkutveckling gå snabbare om hon hade fått gå i en riktig 

svensk skola med svenska elever. Hon menar att kontakten med andra unga svenskar 

skulle ge henne fler möjligheter att utvecklas i språket. Elever på sfi där flertalet är 

somalier hindrar henne från denna språkliga utveckling eftersom hon inte får en 

möjlighet att till exempel själv tänka ut svar på lärarens frågor utan att andra elever 

redan har svaret åt henne. Att Zeynab inte visar förståelse för hur det svenska 

skolsystemet fungerar och varför det finns olika system, kan bero på att hon antigen har 

svårt att förstå systemet eller så har ingen förklarat för henne hur det fungerar. Samtidigt 

är det bra att Zeynab är medveten om det egna lärandet (SKOLFS 2009:2) men hon 

måste även förstå syftet med sfi. 

 En aspekt som informanterna däremot inte värdesätter högt är hörförståelsen. En 

förklaring till det är att hörförståelsen är för kognitivt krävande som Gibbons 

(2006:142) skriver om. Precis som Gibbons menar så måste en andraspråkstalare som 

kommunikationspartner förstå vad den andra personen säger för att kunna delta i en 

kommunikation. Är språket däremot bristfälligt och ordförrådet är litet kräver det 

mycket av en andraspråkstalare om den ska kunna följa med i en diskussion och ställa 

frågor. På grund av detta kan andraspråkstalare ha svårt att förstå fördelarna med 

hörförståelseaspekten eftersom det är för kognitivt krävande. Därför väljer eleverna att 

istället lägga fokus på andra delar i språket som är mer hanterliga. 
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6. Slutord  

Informanterna har alla låg eller ingen studiebakgrund. De har antigen gått i genomsnitt 2 

år i somalisk skola eller fått hemundervisning av släkt. Resultatet visar även att 

informanternas tidigare skolsituation och erfarenhet ifrån hemlandet påverkar deras syn 

på språkinlärning i Sverige. Informanterna var på olika sätt ense att det talade språket på 

var viktigt i det svenska samhället, men de var inte ense om utifall det var den allra 

viktigaste aspekten. De förstod utifrån dessa möten att man måste hantera det muntliga 

språket för att klara sig i Sverige. Däremot var alla ense att läsförståelsen kom på andra 

plats eftersom informanterna läste mycket i Somalia. Det som ansågs som det minst 

viktigaste av alla informanter var hörförståelsen.  

 

En faktor som jag inte tänkte så mycket på innan själva undersökningen var den 

minimala kontakt informanterna hade med svensktalande personer och infödda svenskar 

och elevernas önskan att ha en sådan kontakt. Det är spännande att se att de själva 

förstår hur viktigt det är att träna på språket efter skoltid. Även litteraturen påpekar att 

en språkutveckling sker då andraspråksinlärare får komma i kontakt med infödda eller 

svensktalande personer. För att ge andraspråkstalare en möjlighet till denna kontakt 

tyckte bland annat Börestam att kommuner måste ha olika språkaktiviteter efter skoltid. 

Detta är något som jag håller med om och som även kan vara en idé att i framtiden 

undersöka. Undersöka vilka språkliga aktiviteter kommuer erbjuder andraspråkstalare.    
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Bilaga 1  

 

Intervjufrågor 

1.      Hur länge har du bott i Sverige? 

  

2.      Hur länge har du gått på sfi? 

  

3.      Har du gått i en somalisk skola? I så fall hur många år har du gått i en somalisk skola? 

  

4.      Vad tycker du om de olika aspekterna? 

  

5.      Tycker du att någon aspekt är viktigare än de andra? Varför? 

  

6.      Hur tycker du att man lär sig ett andraspråk på bästa sätt? 

 

7.      Är det någonting mer du vill berätta om 

 
 


