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Sammandrag 
 

Syftet med arbetet är att undersöka vilken eller vilka undervisningsmetoder som passar 

elever inom SFI, svenskundervisning för invandrare, kurs B bäst så att de kan lära sig 

svenska bättre och fortare. 

 

Metoder är att undersöka och intervjua två sfi lärare och sex elever inom SFI kurs B för 

att få svar på hur sfi lärare undervisar svenska och vad vuxna invandrare vill att sfi 

lärare gör för att hjälpa dem lära sig svenska bättre. Jag använder jämförande analys för 

att jämföra elevers åsikter om lärarens undervisning och diskutera vilka 

undervisningsmetoder som är bättre. 

 

Resultatet har överensstämmelse med tidigare forskning. Tidigare forskning visar att 

undervisning borde planeras och utformas tillsammans med vuxna invandrare och 

anpassas till deras intresse, erfarenheter, kunskaper och långsiktiga mål. Skolans 

arbetssätt måste anpassas till elevernas ålder, mognad och innehållet. Den visar också 

att klassundervisning är bra.  

 

Slutsatsen är att klassundervisning är bättre till början inom SFI kurs B. Lärare kan 

justera arbetssätt enligt elevers krav. Lärare och vuxna invandrare bör respekteras 

varandra. Lärare ber alltid elever att göra sitt bästa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: svenskundervisning, undervisningsmetod, vuxna invandrare, 

klassundervisning 
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1.Inledning 

Som vi alla vet, påverkar många faktorer invandrarens språkinlärning, t ex ålder, 

kulturbakgrund, modersmål, psykologi etc. Somliga lär sig svenska så fort, somliga lär 

sig långsamt. Men påverkas de bara av sina egna faktorer när de lär sig svenska? Nej, 

det gör inte det. Jag anser att lärare har stor betydelse för hur man lär sig och har stor 

påverkan på undervisningen. Det finns en klar överensstämmelse mellan vissa metoder 

(plus en viss undervisningsorganisation) och elevers goda skolresultat. ( Arfwedson 

1998, s 22). 

 

Bra metodik är de arbetssätt som främjar målen. Att välja lämpliga 

undervisningsmetoder är fokus i undervisningen. Undervisningsmetoder ingår lärarens 

undervisning och elevernas lärande. Om undervisningsmetoder inte anpassas till 

eleverna skall de inte tillägna sig kunskaper och förmågor bättre fram till målet. Det 

finns många undervisningsmetoder. Undervisningen skall anpassas till elevernas behov 

samt anknyta till deras situationer och erfarenheter, speciellt till flyktingars behov. 

Därför att flyktingar har omskakande upplevelser bakom sig och har mycket stora 

koncentrationssvårigheter. Man måste avgöra vilken eller vilka undervisningsmetoder 

som passar eleverna bäst så att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen bäst. 

 

Jag har valt att intervjua och undersöka två sfi lärare som lär invandrare av kurs B 

svenska och jämförde deras undervisningsmetoder och deras elevers åsikter om 

undervisningen. Samtidigt har jag också valt att intervjua invandraren som lärde sig 

svenska inom SFI kurs B och visste vad de ville att sfi läraren ska göra för att hjälpa 

dem lära sig svenska bättre. 

 

1.1Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vilken eller vilka undervisningsmetoder som passar 

elever inom SFI kurs B bäst så att de kan lära sig svenska bättre och fortare. Hoppas att 

detta kan hjälpa dem nå alla kursers mål. Sedan finns det en möjlighet att de kan få ett 

jobb och börja ett bra liv i Sverige. Därför att ”arbetsförmedlingen har använt ’sfi-

nivån’ för utestängning av invandrare, som inte uppnått denna, men man kan numera 

ändå bli inskriven som arbetssökande ’men det är inte säkert att de får någon service’ ” 

(AF) (Carlson 2003, s 101). En skolledare som Marie Carlson intervjuade sa att ” jag 

menar inte att de(invandrare) inte ska få anmäla sig, men att många måste ju få veta det 

att det är kört (sfi-betyget) alltså – de kommer ju aldrig att få något jobb – inte via 

arbetsförmedlingen(SL3).” (Carlson 2003, s 102).  
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1.2 Frågeställningar 

 För att nå syftet ställer jag mig följande frågeställningar: 

1. Hur undervisar sfi lärare?  

2. Vad vill invandraren att sfi läraren ska göra för att hjälpa dem lära sig svenska bättre?  

3. Jämföra de två lärares elevers åsikter om undervisningen och diskutera vilka 

undervisningsmetoder som är bättre att använda för att hjälpa invandrare nå kurs Bs mål 

och kan förstå vad de andra människorna pratar på svenska så att de kan börja ett bra liv 

i Sverige så fort som möjligt? 
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2.Tidigare forskning 

Det finns inte så mycket forskning kring vuxna invandrare inom SFI, speciellt om 

undervisningsmetoder inom SFI.   

 

I kapitel 6 av boken Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Syn på kunskap och 

lärande inom SFI – undervisningen intervjuade författare Marie Carlson läraren och 

eleverna inom SFI om arbetsformer i Göteborgs kommuns. En lärare säger att eleverna 

inte vill ha grupparbete. ”Det kan vara ganska besvärligt att genomföra grupparbete, när 

kursdeltagarna tycks inställda på ett annat arbetssätt” (Carlson 2003, s 156). I kapitlet 

berättar författaren att läraren(L3) menar att hon inte kan bedriva en undervisning ”som 

är helt väsenskild från det som kursdeltagaren förväntar sig”( Carlson 2003, s 156). Hon 

strävar efter ett varierat arbetssätt, men just när hon håller föreläsningar för hela 

gruppen har hon mött mycket positiva reaktioner från kursdeltagare på olika nivåer: 

”föreläsningar är så himla bra – kan vi inte ha litet mer föreläsningar?”(Carlson 2003, s 

156). 

 

Med grupparbete talar eleverna om såväl fördelar som nackdelar beroende på själva 

situationen. De vill ha mer grammatik och gärna har fler talövningar under lektionstid. 

 

En elev som heter Gülay som författaren intervjuade menar att ” det är bättre att 

konversera och prata än att bara skriva som de gör nu. Vi gör så mycket självständigt 

arbete, läraren bara sätter där.” (Carlson 2003, s 165). Så klassrumsundervisning är 

också vad eleverna vill ha. 

 

Om metoder och arbetsformer beskriver Skolöverstyrelsen Läroplan för grund läggande 

svenskundervisning för vuxna invandrare Lgrund-sfi-86 att ett gott samarbete och en 

god atmosfär inom studiegruppen är avgörande för en framgångsrik inlärning. 

Arbetsformerna skall vara sådana att deltagarna får många tillfällen att arbeta 

tillsammans och lära av varandra. Deltagarna skall ha möjlighet att aktivt öva att 

kommunicera på svenska i en otvungen och trygg atmosfär.(Lgrund-sfi-86, s 18). Den 

läroplanen föreslår att alla kurser skall börja med en introduktionsperiod, som skall vara 

väl planerad av lärare. En mångsidig undervisning är stimulerade och ger kursdeltagarna 

talrika möjligheter att förstå och lära sig. Därför skall arbetsformerna varieras. Olika 

arbetsformer lämpar sig olika väl beroende på innehåll, syfte, arbetsmaterial, gruppens 

sammansättning etc. Ett och samma arbetssätt passar inte heller alltid alla deltagare. 

(Lgrund-sfi-86, s 20). ”Den vanliga ’klassrumsundervisningen’ som består i att läraren 

håller lektion med deltagarna i form av frågor och svar har liten plats inom grund-sfi. 
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Deltagarna bör arbeta i större och mindre grupper, i par och individuellt” (Lgrund-sfi-

86, s 21). Hemarbete självstudier är en viktig del av arbetssätt inom grund-sfi, eftersom 

den lärarledda undervisningen är begränsad. Så undervisningen måste kompletteras med 

hemarbete. 

 

I boken Svenskundervisning i grundskolan(1996) berättar författare Lars-Göran 

Malmgren att individualisering som undervisningsmetod var en viktig del av den nya 

grundskoleideologin(Malmgren 1996, s 95). Han säger att i ett mellanstadiefall är 

undervisningen enligt lärarintervjun till 90 % individualiserad i den nya arbetsformen. 

Teorier om en funktionaliserad modersmålsundervisning växte fram i olika länder i 

opposition mot formaliseringen. Han också säger att kommunikation i äkta 

språkhandlingssituationer blev ett nyckelord i samband med språkundervisning och 

språkutveckling. Vi lär oss de flesta ord i kommunikativa sammanhang genom 

användning, inte genom att t ex slå upp dem i en ordlista(Malmgren 1996, s 63). 

 

I boken Undervisnings teorier och praktiker(1998) skriver författare Gerd B Arfwedson 

att ”undervisningsmetoder är de former, förfaringssätt och strategier, som syftar till 

elevens tillägnan av kunskaper och förmågor fram till målet, dvs. varje elevs 

självständiga hantering av innehåll och självständiga utövande av viktiga kompetenser. 

Läraren har huvudansvaret för denna process, men den iscensätts alltid tillsammans med 

eleverna. Dessutom är undervisningsmetoder – liksom allt annat i skolan – inneslutna i 

en institutionaliserad ram, vilken i sig starkt begränsar rörelseutrymmet för lärare och 

elever.”( Arfwedson 1998, s 130).  Han säger att ”det är självklart att skolans innehåll 

och arbetssätt måste anpassas till elevernas ålder och mognad. Det är lika självklart att 

metoder i undervisningen måste anpassas både till innehållet och till den elevgrupp 

läraren har ansvar för.”( Arfwedson 1998, s 130) 

 

Författare Gerd B Arfwedson introducerar två undervisningsmetoder: klassundervisning 

(eller katederundervisning) och grupp- och individorienterad undervisning. 

Klassundervisning är den som kännetecknas av att alla elever sysslar med samma sak – 

vare sig det gäller att lyssna på läraren, kamrater eller andra personer, se film eller delta 

i diskussioner. Läraren har vanligen den styrande och kontrollerande rollen (Arfwedson 

1998, s 132). Han konstaterar att många elevenkäter bekräftar en upplevd långtråkighet 

och bristande motivation, och många forskningsresultat från hela västvärlden 

understryker klassundervisningens dominerande ställning. Men ”för att motivera 

eleverna och hålla tråkigheten stången krävs således engagerade och fantasifulla lärare, 

som behärskar en stor metodrepertoar, vari också kompetent klassundervisning ingår 
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som ett ofrånkomligt inslag”( Arfwedson 1998, s 139). Han berättar också att 

klassundervisning idag är ett önskvärt och nödvändigt inslag i den totala undervisningen 

(Arfwedson 1998, s 156).  

 

Som en intervjuad svensk högstadielärare säger att grupparbete är ” en oerhört krävande 

och svår arbetsform, som för motsägelserna i förhållande till skolans institutionaliserade 

lärande mycket tydliga”(Meyer 1993b, s.238) (Arfwedson 1998, s 140). Författaren 

berättar att grupparbete är ”nämligen en arbetsform som oftare rekommenderas av 

administratörer och ideologer än av utövande lärare, och som enligt tämligen 

samstämmiga vittnesmål från länder i västvärlden praktiseras under fem till tio procent 

av undervisningstiden”(Arfwedson 1998, s 141). 

 

I kapitlet De moderna språkens didaktik berättar författaren grammatik- och 

översättningsmetoden och den audiolinguala metoden. Grammatik- och 

översättningsmetoden hade vuxit fram i en elitskola, där klassisk bildning hade varit ett 

av målen, utvecklades den audiolinguala metoden ur ett praktiskt behov av 

massutbildning. Grammatik- och översättningsmetoden byggde i stor utsträckning på 

analys som krävde intellektuella insatser av de studerande. Man trodde att 

grammatikstudier skulle bidra till att utveckla det logiska tänkande i stort. Men de 

audiolingualt skolade språkmetodikerna hävdade att språkinlärning är en mekanisk 

process som utvecklas genom imitation och upprepning, att språkinlärning sker genom 

analogi – inte genom analys – och att modersmålet är en störande faktor vid inlärningen 

av ett nytt språk (Arfwedson 1998, s 224). ”Den ursprungligen amerikanska 

audiolinguala metoden passade således ihop med den nya svenska skolans mål och 

syften och de metodiska anvisningar som fanns både i Lgr 62 och i Lgy 65 uppfattades 

av många lärare som ensidigt audiolingualt-direktmetodiskt orienterade (Malmberg 

1993)” (Arfwedson 1998, s 225). Efteråt bildades ett nytt begrepp – kommunikativ 

kompetens – som från början fick flera dimensioner; en språkvetenskapligt funktionell, 

en sociolingvistisk och en pedagogisk-emancipatorisk dimension. Den kommunikativt 

inriktade språkundervisningen är en internationell företeelse. 

 

Tomas Kroksmark och Göran Strömqvist skrev en bok som heter Undervisningsmetodik 

(1992). Bokens fokus ligger i den konkreta undervisningsmetoden. ”Det innebär inte att 

de saknar teoretiska antagande”(Kroksmark & Strömqvist 1992, s.7). Boken är ett 

försök att avgränsa och belysa ämnet undervisningsmetodik på en allmän nivå. Den 

berättar att intresse och motivation är viktiga förutsättningar för lärandet, så lärare måste 

ha beredskap för att välja olika metoder för olika elever. 
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Bokens kapitel 2 och 3 behandlar undervisningsmetodikens innehållsliga bestämning. 

Boken beskriver också hur lärarna lär eleverna läsa, skriva etc. Det visar att 

undervisningsmetoderna kompletterar varandra och utifrån elevernas behov av 

omväxling. 
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3. Metod 

För att kunna få svar på mina två första frågeställningar som handlar om hur sfi lärare 

undervisar svenska som andra språk och vad invandraren vill att sfi läraren ska göra för 

att hjälpa dem lära sig svenska bättre, använde jag intervjumetod. Jag undersökte och 

intervjuade eleverna och läraren inom SFI kurs B  i en kommun i Sverige. Jag gick till 

två skolor och följde lektioner. Jag jobbade som volontär inom SFI kurs B i en skola 

från mars 2012 för att jag skulle kunna undersöka och intervjua de eleverna. 

  

Alla intervjupersoner är anonyma och de namn som används är fingerade. Lärarna 

kallas L1 och L2. Eleverna kallas E1,E2,E3 och så vidare. De intervjuade 

kursdeltagarna är fyra kvinnor och två män mellan 25 och 51 år och ursprungligen från 

Kanada, Uganda, Nigeria, Iran och Pakistan. Utom en intervjuad kursdeltagare kan de 

andra prata engelska, så vi pratade varandra med hjälp av lite engelska. Jag pratade 

svenska så långsamt som möjligt med dem och ibland förklarade jag frågorna på 

engelska. Med den som inte kan engelska intervjuade jag sist. Därför att hon har varit 

fyra år i Sverige och kan förstå mycket, men hon kan inte tala så mycket svenska och 

hennes uttal är inte bra.  

 

Om den sista frågeställningen som behandlade att jämföra de två lärarnas elevers åsikter 

om undervisningen och diskutera vilka undervisningsmetoder som är bättre att hjälpa 

invandrare nå kurs Bs mål, använde jag jämförande analys. 
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4. Resultat 

4.1 Delresultat 1 

Hur undervisar sfi lärare? 

L1 jobbade i skola1 i en kommun i Sverige. Hon var sfi lärare och historia lärare. Hon 

var snäll, tillgänglig, hjälpsam och har tålamod med sina elever. Hon pratade lagom 

snabbt. Eleverna tyckte att hennes tempo var väl acceptabel.  

 

L1 ansåg att föreläsningar(det kallas också klassundervisning eller katederundervisning) 

var bättre för dem nybörjaren. Hon brukade använda den undervisningsmetoden. Hon 

menade att klassrumdiskussion var bättre än att eleverna jobbade ensamt, därför att 

eleverna inom kurs B var bara nybörjare och de kunde inte mycket svenska. Det var 

svårt för dem att prata och diskutera varandra själva på svenska. Hon ansåg också att 

kommunikation var viktigast. Men om någon elev krävde att hon eller han ville läsa 

själv, försökte L1 tillgodose hennes eller hans behov enligt situationen.  

 

Kursplan för svenskundervisning för invandrare(sfi) skriver att ”undervisningen får ske 

på elevens modersmål eller annat språk och bör även då kunna ske parallellt med 

undervisning i svenska” (SKOLFS, 2009:2). Jag frågade L1 om eleverna förstod 

engelska, ville hon tala engelska och hjälpa dem förstå svenska. Hon påstod att hon inte 

skulle förklara hela meningen på engelska och hon bara kunde förklara något ord. Hon 

skulle inte förklara något ord inför hela klassen heller.  

 

L1 berättade till mig om hon startade en ny SFI grupp så det var den muntliga som hon 

började med. Det var enkla fraser som ”Jag heter… Vad heter du? Jag kommer från… 

Varifrån kommer du?”  Därför att hon ville att ”de ska tala mycket med varandra så att 

de får träna och känna sig allt säkrare på språket”. I början av B-kursen så var det också 

nya ord, alla ord var ju nya för eleverna och då började hon med det som var nära, vad 

sakerna som fanns runt omkring personen och i rummet hette. Sedan gick hon igenom 

veckodagarna den första veckan också. Under den första lektionen brukade L1 göra så: 

Eleverna fick öva på fraserna. Hon skrev upp alfabetet på tavlan och demonstrerade de 

svenska ljuden, vilka ljud som var lätta och vilka som var svåra. Kanske visade hon 

också siffror, 1-10. Hon ville att först gången skulle vara enkel så att eleverna kände att 

de lärde sig något, att det inte var jättesvårt och att de inte glömde bort dem direkt när 

de gick ut genom dörren. Hon tyckte att det gav en positiv känsla i början av kursen. 

Om grammatik, t ex substantivet om ett ord har en eller ett i singular. Hon sa att ” jag 

har ingen grammatikgenomgång i början utan säger hur det ska sägas så det blir en kort 
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fras istället”. Därför att hon ville att eleverna skulle ha ett bra ordförråd innan hon 

började gå igenom varför de böjdes olika i olika situationer. 

 

Under kurs B började L1 också lite med skrivandet. Det var korta meddelande eller 

vykort, kanske en presentation av sig själva eller någon person som betydde mycket för 

dem. Ibland fick eleverna skriva en jämförelse mellan Sverige och sitt hemland, t ex om 

en helg, en tradition eller mat. Ofta ville hon att eleverna skulle få bearbeta ämnet 

muntligt först så att de hade tänkt omkring orden först innan de skulle skriva. 

 

L1 använde en bok som heter +46. Hon tyckte att ”den är ok, och den följer kursmålen 

bra.” Hon sa att ”det ser ju olika ut i olika grupper så böcker passar bättre till vissa och 

sämre till andra.” 

 

L2 jobbade i skola2 i en kommun i Sverige. Hon jobbade bara som sfi lärare. Hon var 

endast lärare i den lila skolan. Så det innebar att alla elever(ungefär 23 stycken) satt i 

samma klassrum oavsett de tillhörde kurs B, kurs C eller kurs D. Alla elever från olika 

nivå blandades. Hennes talhastighet var normalt. Hon verkade glömma att det fanns 

nybörjare i klassen. Hon var lite godtycklig. De eleverna som tillhörde kurs B menade 

att hon var lite hård och tyckte inte om henne. Eleverna ansåg också att hon inte var 

tillgänglig och hjälpsam. De sa att de inte förstod vad läraren menade i klassen. 

 

L2 gillade också klassrumsundervisning, därför att hon tänkte att eleverna inte förstod 

någonting. Hon behövde ta hand om lektionen och gav uppgifter till eleverna. I så fall 

visste eleverna vad de skulle göra. När eleverna av kurs B startade på den skolan, 

introducerade de sig själva först inför de andra eleverna. Sedan fick de inte så mycket 

chanser att träna sin muntliga färdighet.  

 

Hennes tillvägagångssätt var enligt följande: när klass började varje morgon, samlades 

eleverna tillsammans. Sedan delade läraren ut papper till eleverna. Ibland var det 

nyheter. Då började eleverna läsa själva med hjälp av ordböcker och svarade på 

frågorna. De jobbade ensamt. Efteråt kollade läraren och eleverna uppgifterna 

tillsammans. Nyheterna och uppgifterna var för svårt för eleverna av kurs B. Även om 

läraren förklarade ord som andra elever inte fattade, förstod eleverna av kurs B 

fortfarande inte. Ibland var det grammatik. Alla eleverna lärde sig samma grammatik på 

samma sätt. Då lärare kopierade grammatiks regler och delade ut till eleverna. Hon 

visade grammatiks regler på tavlan, därför att det är lätt att undervisa. Sedan förklarade 

hon regler och gav några exempel. Till sist gav hon uppgifter till eleverna och de gjorde 
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uppgifterna själva. De jobbade också ensamt. Sedan kollade läraren och eleverna svar 

tillsammans. Denna metod som L2 använde sig av kallas traditionella 

språkundervisning, där grammatiken styr innehållet. Hon ansåg att detta var en bra 

metod att lära sig svenska på, så hade hon lärt sig svenska.  

 

Lärare tränade aldrig kurs Bs elever individuellt, utom när de andra eleverna hade prov 

eller gjorde någonting annat så fick kurs Bs elever komma ut till annat klassrum. Då 

pratade läraren med dem, men på normalt talhastighet. De tränade inte de enkla fraser t 

ex vad heter du, varifrån kommer du etc. De fick också en chans att skriva något ämne 

som passade kurs Bs elever.  

 

L2 ville inte att eleverna talade engelska och ville inte höra engelska hellre i skolan. 

Även om kurs Bs elever inte förstod någonting och frågade henne på engelska, svarade 

L2 bara på svenska. Eleverna sa till mig att de inte förstod fortfarande vad L2 menade. 

Eleverna fick en bok som heter Framåt(Textbok B, Thyra Brusewitz och Bodil 

Renlund, Natur & Kultur). Läraren ville att de läste boken hemma. Hon använde inte 

boken. Hon tyckte att boken inte var bra och var för lätt. Men eleverna tyckte att boken 

var jätte bra och nyttigt. De lärde sig mycket från boken, t ex om hälsa och vård, sa E2 

att ” nu vet jag vad jag ska säga till läkare. Tidigare visste jag inte och förstod inte vad 

läkare hade sagt.”  

 

4.2 Delresultat 2 

Vad vill invandraren att sfi läraren ska göra för att hjälpa dem lära 

sig svenska bättre? 

I skola1 var eleverna nöjda med lärares undervisning, utom de ville ha mer grammatik 

uppgifter. De fick många chanser att prata på svenska. Lärarens förklaringar var tydligt, 

så de förstod vad läraren pratade. Läraren var snäll och hjälpsam. Det viktigast var att 

läraren var tillgänglig och hade tålamod med dem. Så de vågade och ville fråga vad de 

inte förstod.  

 

I skola2 tyckte nästan alla kurs Bs elever inte om läraren och de ville ha mer grammatik 

uppgifter utom E4. L2 sa till mig att två av de eleverna inte ville tala svenska med 

henne. De pratade bara på engelska. Hon sa att hon inte visste orsaken. Sedan frågade 

jag henne om hon hade frågat eleverna vad de ville att hon skulle göra för att hjälpa dem 

lära sig svenska. Hon svarade att ”de förstår ingenting”! 
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När jag frågade eleverna vad de ville att läraren skulle göra för att hjälpa dem lära sig 

svenska bättre och fortare, svarade alla kurs Bs elever att de ville ha en lärare som bara 

undervisade kurs B. E1 ville läsa, prata, lyssna och skriva mer. Hon är från Kanada och 

var sjuksköterska i sitt hemland(hon lärde sig bra och har flyttat till kurs C nu). E2 ville 

prata, läsa och lyssna mer. Hon är från Uganda och jobbade inte i sitt hemland. Hon 

tänkte att det var svårast att prata, men att lyssna var lite lättare.  E3 och E4 ville att 

lärare kunde tala lite långsamt. E3 är från Nigeria och har universitets utbildnings 

bakgrund. Hon hoppades att L2 kunde förklara något ord som hon inte förstod på 

engelska, men L2 svarade alltid på svenska. Hon sa att hon inte förstod vad läraren 

pratade i klassen. Hon tyckte att det var tråkig i skolan.  Så E3 hade inte intresse för 

studie och ville inte studera i den lila skolan. Hon ville flytta till skola1, men L2 ville 

inte lyssna på henne. E3 sa till mig att ”läraren är inte bra.”  Så E3 kom inte ofta till 

skolan. E4 är från Iran och läste bara sex månader i grundskolan i sitt hemland. Hon 

förstod inte engelska hellre. Hon var lite blyg och vågade inte prata. Hon sa att de 

uppgifterna som läraren gav till henne var jättesvårt. Hon förstod ingenting. Hon tänkte 

att det var svårt att lyssna, läsa och skriva på svenska. Hon hoppades att hon kunde få 

uppgifter som passade hennes nivå.  E5 och E6 är från Pakistan. De är elever i en 

högskola. De är upptagna med sina studier i högskolan, så de ville få mer hemma 

uppgifter så att de kunde öva själva hemma. De hoppades att de fick träna muntlig 

färdighet i den lila skolan och fick mer chanser att prata svenska. 

 

4.3 Delresultat 3 

Vilka undervisningsmetoder som är bättre? 

Jämföra resultaten ovan är det inte svårt att se vilka undervisningsmetoder som passar 

vuxna invandrare inom kurs B att lära sig svenska. 

  

I boken Lärare med kvalitet berättar författare Dr Willian Glasser att ”dina elever 

behöver känna dig och tycka om dig” och ”ju bättre vi känner någon och ju mer vi 

tycker om den vi lär känna, ju hårdare kommer vi att arbeta för den personen”( Glasser 

1996, s 28). Fast eleverna som författaren menade här är från grundskola eller 

gymnasiet skola, är detta en allmän psykologi för studenter oavsett de är vuxna eller 

inte. Ju mer de tycker om lärare, ju större de har intresse för studie.  

 

Vi vet att vuxna invandrare har olika erfarenheter(speciellt flyktingar som har 

omskakande upplevelser bakom sig), livssituation, kunskaper och studiemål. Under 

undervisningen är det viktigast att vi bör respektera varandra mellan lärare och elever. 
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Utbildningen anpassas till elevens intresse, erfarenheter, allsidiga kunskaper och 

långsiktiga mål. De flesta av eleverna tycker om L1. Jag tycker att det är därför att hon 

alltid har snäll leende inför eleverna. Hon lyssnar alltid på eleverna. Om det går bra, 

utför hon omedelbart. Om det inte går, förklarar hon orsaken på ett lämpligt sätt. 

Eleverna känner sig respekteras. Läraren är tillgänglig och förståelse. När elever inte 

kan svara frågor, uppmuntrar hon dem att försöka lösa med hennes hjälp. Hon tänker 

aldrig att vuxna invandrare förstår ingenting om undervisning.  

 

Som lärare bör vi inte ha fördomar mot elever. Alla är lika värde i världen. Då kan vi 

väcka elevers stora entusiasm för att lära sig. 

 

Båda två lärare väljer främst föreläsningar/klassundervisning/katederundervisning.  

Eleverna gillar också denna metod. De är nybörjare och kan inte prata så mycket 

svenska. Så det är bättre för dem att följa med lärare till början så att de kan lyssna på 

och kommunicera med lärare mycket. Det är bra för deras hörförståelse och muntlig 

språkfärdighet. Enligt olika tema får eleverna grupparbete eller individuellt arbete.  

 

Det är lika bra att lärare kan hjälpa eleverna på deras modersmål eller annat språk för att 

de kan förstå vad lärare prata. Det kan hjälpa dem känna att lärandet inte är svårt. Så de 

har intresse att fortsätta lära sig svenska. Detta kan hjälpa de flyktingar som har 

omskakande upplevelser bakom sig glömma sina sorger så fort som möjligt. Hoppas att 

de kan börja ett nytt, lyckligt liv i Sverige så fort som möjligt.   
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5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Diskussion 

Det finns inte så mycket forskning kring vuxna invandrare och sfi undervisning. Men vi 

vet att undervisning borde planeras och utformas tillsammans med vuxna invandrare, 

och anpassas till deras intresse, erfarenheter, kunskaper och långsiktiga mål. Det krävs 

av Skolverket också. Tidigare forskning visar att skolans arbetssätt måste anpassas till 

elevernas ålder, mognad och innehållet.  Från Marie Carlsons intervju och undersökning 

kan vi se att ”klassrumsundervisning är vad elever vill ha”(Carlson 2003, s156).  

Oavsett de är lärare eller elever, gillar de den undervisningsmetoden. Elever vill 

konversera och prata på svenska. Tidigare forskning också påpekar att den 

kommunikativt inriktade språkundervisningen är en internationell företeelse. Elever av 

kurs B är nybörjare och de behöver öva att kommunicera på svenska mer. Men det bör 

hända i en otvungen och trygg atmosfär som Skolverket säger. 

 

Tidigare forskning visar också att elever ibland känner sig att klassundervisning är 

tråkig och detta krävs engagerade och fantasifulla lärare. Så lärare behöver väcka 

elevers intresse för studie, därför att intresse och motivation är viktiga förutsättningar 

för lärandet. I så fall bör lärare ha beredskap för att välja olika metoder för olika 

elever(Arfwedson 1998,s 130 och s 139). 

 

Undervisningsmetoder kompletterar varandra och är utifrån elevers behov av 

omväxling. Vi kan komplettera undervisning med hemarbete för att elever skall uppnå 

de kunskaper och färdigheter som sfi syftar till. (Kroksmark & Strömqvist 1992, Kapitel 

2 och 3). Många elever som jag intervjuade vill också ha lite hemarbete. 

 

Grammatik – och översättningsmetoden kan användas lämpligt, därför att ”man trodde 

att grammatikstudier skulle bidra till att utveckla det logiska tänkande i stort” 

(Arfwedson 1998, s 224). Elever vill veta hur svenska språk byggas. De tänker om de 

lär sig svensk grammatik, kan de tala svenska.  

 

På Skolverket finns det att ”undervisningen får ske på elevens modersmål eller annat 

språk och bör även då kunna ske parallellt med undervisning i svenska ” (SKOLFS, 

2009:2 ). Elever som jag intervjuade hoppas också att läraren kan hjälpa dem på deras 

moderspråk eller engelska. Vi måste ge elever talrika möjligheter att förstå och lära sig.  
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5.2 Slutsatser 

Genom att undersöka och diskutera tidigare forskningarna, intervjua eleverna, och 

jämföra resultat drar jag följande slutsatser:  

 

Inom SFI kurs B är föreläsningar/klassundervisning bra undervisningsmetod till 

början(detta passar den tidigare forskningsöversikten)(Carlson 2003), därför att elever 

inom kurs B nyss har kommit till Sverige och behöver anpassa sig till den nya miljön 

och ett nytt liv, så de behöver mer hjälp. Men lärare bör välja olika metoder för olika 

elever och för olika tema. Undervisningsmetod är inte alltid oförändrad.  Skolans 

innehåll och arbetssätt måste anpassas till elevernas ålder och mognad. För att låta 

elever kommunicera på svenska i en otvungen och trygg atmosfär bör lärare försöka 

hjälpa dem förstå och lära sig på elevers modersmål eller annat språk.  

 

Efter att elever har lärt sig lite mer svenska, kan lärare välja grupparbetet eller 

individuell jobb, etc., enligt konkreta undervisningsmål. Lärare kan också fråga elever 

vilket arbetssätt de vill ha, o.s.v. Intresse är en av de viktiga förutsättningarna för 

lärandet. Eleven har rätt att välja vilken undervisningsmetod som anpassas dem. Därför 

att undervisning består av två delar: lärare lär ut och elever lär in.  

 

Lärares grundläggande kvalitet är också viktig. Läraren som elever tycker om är bra 

lärare. Lärararbete kräver mycket tålamod från lärarens sida att sätta igång processen, 

speciellt våra elever är vuxna invandrare och många av dem har bara mycket kort 

studiebakgrund. Det innebär att lärare och elever bör respekteras varandra.    

 

5.3 Slutord 

I korthet kan sägas att val av undervisningsmetod bestäms av elevens särskilda 

omständigheter. Undervisningsmetoder bör komplettera varandra och skall inte alltid 

vara oförändrad. Med språkmetod är den kommunikativa språkundervisningen bättre. 

Kursplan för svenskundervisning för invandrare(sfi) inom Skolverket framställer att ”en 

elev med ett annat modersmål än svenska ska inom sfi få lära sig och utveckla ett 

funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och 

aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv” (SKOLFS, 2009:2).  

I Sverige, den nya miljön, om invandrare kan förstå vad de andra prata, finns det 

möjlighet för dem att börja ett bra liv. Så sfi lärare bär stort ansvar för vuxna invandrare.    
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 Bilagor 

 Intervjufrågor: 

Varifrån kommer du? 

Hur länge har du varit i Sverige? 

När börjar du läsa svenska? 

Har du någon utbildning bakgrund i ditt hemland?( t ex högskola, universitet, 

folkhögskola, gymnasium, grundskola) 

Vad gör du i ditt hemland? / Vad jabbar du med i ditt hemland? 

Vad är det svårast med svenska? (t ex skriva, uttala, läsa, prata)  

Vad vill du att läraren gör för att hjälpa dig läsa svenska bättre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


