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Sammandrag 

    

Syftet med arbetet är att ta reda på  hur de  svårigheter som  förekommer inom   SFI     

yttrar sig, enligt tre lärare som arbetar i en kommun i Sverige och vilka metoder som  

används, för att motverka de svårigheter som förekommer. 

     

Metoden är att intervjua tre lärare och sedan göra en tematisk analys, där fem teman 

bildats, som står för de största svårigheterna. Dessa är resursproblematik,  

metod och anpassningsproblematik, kulturell/religiös problematik, psykisk  

problematik och bristande metakognitiv insikt. Metod och didaktik är ytterligare ett  

tema  som  bildats och  som   står för de metoder som  används för att   motverka  de  

svårigheter  som  förekommer.  

     

Resultatet överensstämmer med tidigare forskning vad gäller de svårigheter som   

förekommer. Dock visar forskningen på fler metoder som visat sig effektiva för att   

motverka svårigheterna, än vad respondenterna nämner. 

     

 Slutsatsen är att det råder brist på metoder som krävs för att kunna anpassa  

 undervisningen efter varje individs behov, både vad  det gäller  språkinlärningen, men  

 också metoder för att höja elevernas motivation. 
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1.  Inledning 

      

1.1 Bakgrund 

 

Forskning som bedrivs inom svenska som andraspråk visar att det råder en mängd 

svårigheter inom SFI–undervisningen (Svenska för invandrare), både för lärare och för 

elever som ska tillägna sig kunskaper i svenska språket. Jag blev intresserad av att ta 

reda på vilka svårigheter som förekommer och hur de yttrar sig, enligt tre lärare som 

arbetar inom SFI.  Under förra delkursen fick vi ta del av kunskap om olika metoder 

som visat sig gynna andraspråksinlärares språkutveckling, däribland genrepedagogiken 

som visat sig effektiv för att utveckla insikt i hur, vad och varför vi lär oss något, det vill 

säga metakognitiv insikt. Därför vill jag också undersöka vilka metoder lärarna 

använder och hur resultat ser ut i jämförelse med tidigare forskning. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur de svårigheter som förekommer inom SFI,                

yttrar sig och vilka metoder som används för att motverka dessa svårigheter, enligt tre 

lärare som arbetar inom SFI, i en kommun i Sverige. De frågeställningar som ställs är: 

 

Vilka svårigheter förekommer inom SFI-undervisningen?  

Vad beror dessa svårigheter på? 

Hur yttrar sig dessa svårigheter i det dagliga arbetet? 

Används några särskilda metoder för att motverka dessa svårigheter och iså fall vilka? 

                                                                                                                                                      

2. Tidigare forskning 

      

2.1 Brist på modersmålsundervisning 

 

Forskning visar att andraspråkselever lär sig svenska bättre om de samtidigt får 

utveckla sina kunskaper i modersmålet (Bjar, 2006 s 60). Forskning visar dock att 

många elever inte får den möjligheten i skolan (Sellgren, 2005 s 43). Detta 

framkommer också av Skolinspektionens granskning, som visar att 



 

2 
 

modersmålsundervisning inte ges stöd i alla kommuner (Skolinspektionens granskning, 

2010 s 7).  

Det är enligt skolinspektionen särskilt viktigt att ge de studerande inom SFI stöd på 

modersmålet, vilket har skett i vissa kommuner och som visat sig ge bra resultat. I en 

rapport presenteras elevers syn på modersmålets roll för det egna lärandet av svenska 

språket både muntligt och skriftligt. En studerande beskriver att när hon lärde sig läsa 

och skriva på modersmålet, blev det också lättare att förstå svenska (Skolinspektionens 

granskning, 2010 s 13). 

 

2.2  Monokulturell pedagogik 

 

Ytterligare forskning visar att lärare och elever ofta talar förbi varandra, då lärare inte 

relaterar undervisningen till elevernas erfarenheter utanför skolan (Sellgren, 2005 s 

41). Kulturella skillnader medför ytterligare svårigheter för andraspråkselever, då vi har 

olika förväntningar på vad som är bra rent kulturellt. Elever som har en annan kulturell 

bakgrund än den svenska har inte endast det rent språkliga att lära utan också vilka 

normer som är gällande (Hyltenstam, 2004 s  524). Den interkulturella kompetensen 

ska enligt kursplanen utvecklas genom att de studerande får reflektera över egna 

kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i samhället i Sverige. 

Skolinspektionens granskning visar dock att det interkulturella perspektivet ofta får stå 

tillbaka för att få eleverna att nå en ökad förståelse för det svenska kulturarvet och de 

svenska normerna (Skolinspektionens granskning, 2010 s 18). 

Forskare talar om ett interkulturellt perspektiv i undervisningen som en metod, där  

man utgår från elevernas erfarenheter, upplevelser och kunskaper, för att också  

skapa möjlighet till inlevelse i de andras  situation. Detta kan man göra till exempel 

med hjälp av rollspel. Denna metod kan också motverka kulturella och religiösa 

konflikter (Lahdenperä, 2004 s 32 - 34). 

 

2.3 Bristande elevautonomi och metakognitiv insikt 

 

Att kunna analysera och kritiskt granska kunskap, är också en svårighet för 

andraspråksinlärare, då det krävs en god kontroll inte bara över kunskap utan också 

över det språk genom vilket det konstrueras (Sellgren, 2005 s 87).  
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En annan svårighet är det som berör metakognitiv insikt, vilket innebär en 

medvetenhet om hur, vad och varför man lär sig något. Forskning visar att 

andraspråkselever ofta inte utvecklat en metakognitiv insikt, vilket också påverkar 

deras studieresultat negativt (Duvhammar m .fl., 2000 s 5).  

 

Även annan forskning visar att det endast är ett fåtal, som när de kommer till en 

inlärningssituation, har de kunskaper och färdigheter som krävs för att vara delaktiga i 

det pedagogiska samspelet och utveckla den självständighet som krävs. 

För att eleverna ska utveckla elevautonomi och metakognitiv insikt framhäver forskare 

vikten av att lärare i sin undervisning inkluderar målen för inlärningsprocessen och 

målen för det språkliga innehållet. 

 Forskaren David Nunan har utvecklat en metod som innehåller olika steg i 

utvecklingen från ett totalt beroende av läraren till självständighet. Steg ett innebär att 

tydliggöra målen för eleverna. I steg två får eleverna formulera sina egna mål och sitt 

eget kursinnehåll. Steg tre innebär att uppmuntra eleverna att använda sitt andraspråk 

utanför klassrummet. Steg fyra innebär att höja medvetenheten om 

inlärningsprocessen, vilket handlar om att ge dem kunskap om hur de ska lära sig . Steg 

fem innebär att träna eleverna i att upptäcka de inlärningsmetoder som de själva 

föredra. Nunan talar också om att uppmuntra eleverna att välja mellan olika uppgifter, 

att låta eleverna skapa sina egna arbetsuppgifter och att hjälpas åt att skriva frågor till 

texter i grupp (Nunan, 2004 s  136 -  144). 

 

En annan metod som visat sig effektiv för att eleverna ska utveckla metakognitivinsikt 

är genrepedagogiken. Denna metod handlar om att tillämpa en explicit undervisning, 

det vill säga att lärare ger tydliga anvisningar om och beskrivningar hur språket i ett 

visst ämne och en viss genre är uppbyggt och vilka valmöjligheter språket i en viss 

kultur eller situation erbjuder. Genom metoden genrepedagogiken avmystifieras 

problem kring att skriva texter i olika genrer och syftet med texterna tydliggörs. 

Genom denna metod utvecklar eleverna metakognitiv insikt till en högre grad enligt 

forskning (Sellgren, 2005, s 7). 
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2.4 Individanpassningsproblematik på grund av socioekonomiska skillnader 

 

Forskning visar även att en stor svårighet är elevers olika bakgrunder, som ekonomisk 

situation, social bakgrund och skolkunskaper. Miguel Benito, lärare inom svenska för 

invandrare hävdar således att gruppindelningen är ett av huvudproblemen med SFI – 

undervisningen, då högutbildade och lågutbildade buntas ihop in samma grupp 

eftersom det är svårt att göra för små grupper (Benito, 2007, s 1). En annan svårighet 

som främst berör äldre inlärare är att de äldre ofta har ett sämre socialt nätverk än de 

yngre, vilket medför en sämre språklig stimulans och att de äldre ofta värnar mer om 

sitt ursprung, och kan ha svårare att ta till sig kunskaper som berör det nya landet med 

dess normer för att de ser det som ett hot mot deras identitet (Bjar, 2006, s 63).  

 

Således framhåller skolinspektionen att individuell kartläggning och studieplanering 

ska påverka utbildningens innehåll. En granskning av 25 kommuner visade att 

individanpassningen inte fungerade bra och att utbildningen ofta var ensidigt 

utformad. Granskningen visade också att de studerande inte gavs möjlighet till 

inflytande på innehåll och arbetsformer. Vidare framhåller skolinspektionen att det 

ännu inte är ett lagstadgat krav om att upprätta individuella studieplaner och att de 

skolor som gjort det ofta inte använder dem sen. Vidare visar granskningen att lärarna 

inom SFI i de flesta fall vet vad som krävs av dem för att genomföra en individuell 

undervisning, men istället för att bejaka olikheterna verkar det som om de försöker att 

hitta en minsta gemensam nämnare för planeringen av undervisningen. 

Skolinspektionen  framhåller  att individuell kartläggning   och  studieplanering   ska                                                                                                                                                

påverka utbildningens innehåll, vilket innebär att man gör en genomgång av  

personens  tidigare utbildning och yrkeserfarenhet och andra behov och intressen. 

Vidare framhävs att ta tillvara på kompetensen hos var och en tidigt i undervisningen 

och använda detta i undervisningen. För att kommunerna ska lyckas skapa en mer 

individanpassad undervisning krävs det således ett bättre samarbete mellan SFI, 

arbetsförmedlingen och socialtjänsten (Skolinspektionens granskning, 2010 s 10 - 13). 
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2.5 Svårigheter relaterat till statiska organisationer 

 

Vidare visar skolinspektionen att det finns variationer i hur väl införstådda lärare och 

rektorer är med vad uppdraget att arbeta med SFI innebär. Tydliga ramar och 

förutsättningar för SFI finns bara i ett fåtal kommuner. Där uppmuntras förändringar 

och de studerandes behov, bakgrund och erfarenheter ligger till grund för hur 

utbildningen utformas. I andra kommuner är innehållet mer förutbestämt och 

organisationen mer statisk och de ser elevernas olika förutsättningar som en svårighet 

och inte som en tillgång (Skolinspektionens granskning, 2010 s 14). 

 

2.6  Brister relaterat till teknik och läromedel 

 

Vidare visar skolinspektionen att endast ett fåtal kommuner har insett behovet av att 

ta hjälp av modern teknik i undervisningen och att flertalet av de granskade 

kommunerna är präglade av arbetssätt som används i undervisningen av barn och 

ungdomar (Skolinspektionens granskning, 2010 s 7). Enligt kursplanen ska eleverna 

inte endast bearbeta texter med hjälp av läsning utan också genom avlyssning, bild och 

filmstudium. Enligt granskningen är dock de studerande mest aktiva genom skriftliga 

övningar. Det är också vanligt att de studerande har samma läroböcker trots att de 

befinner sig på olika nivåer och många arbetsblad är mer anpassade efter barn än efter 

vuxna (Skolinspektionens granskning, 2010 s 17). 

 

2.7 Traumarelaterad problematik 

 

Således hävdar Roger Nyborn, som har 40 års erfarenhet av undervisning inom svenska 

för invandrare, att trauman och psykiska blockeringar utgör en svårighet, då deras 

inlärningsförmåga hämmas. ( Nyborn, 2007, s 1). 

I en rapport framhålls att PTSD, Post Traumatic Stress Disorder förekommer hos ca 30 

procent av alla nyanlända flyktingar. Enligt en enkätundersökning som gjordes anser 

de allra flesta SFI – ansvariga att lärarna inte har tillräckligt med kompetens för 

undervisning av elever med PTSD. Det visade sig också att lärare ofta inte får 

information om elevernas behov av särskilt stöd i tillräckligt god tid (Persson,  2009 , s 

3 - 7). 
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Enligt skolinspektionen krävs det att skolan och lärarna får information om elevernas 

behov av särskilt stöd och även ett bra samarbete mellan skolan och myndigheter, för 

att kunna förbereda en anpassad undervisning för elever med särskilda behov 

(Skolinspektionens granskning, 2010 s 6).  

Det är således viktigt för lärarna att ha specialpedagogisk kunskap så att man kan 

upptäcka och förstå orsaken om eleverna visar ett beteende som är typiskt för till 

exempel PTSD. Om man sovit dåligt som är ett typiskt symptom, så får man inte tro att 

det handlar om ointresse. Lärare bör också kunna förmedla kontakt med lämpliga 

instanser (Persson, 2009 s 11). 

PTSD kan orsaka koncentration, inlärningssvårigheter och problem med minnet. 

Metoder som visat sig effektiva är att hålla workshops, där man informerar om 

inlärningsstrategier, minnesträning för och stresshantering. Man bör också som lärare 

synliggöra mål, planer och schema för eleverna, vilket också stödjer koncentrationen 

och minnet. Att växla aktiviteter och att använda sig av minnesstrategier som att sätta 

upp minneslappar på väggarna har också visat sig effektiva. Utvärdering av 

undervisningen, repetition och att använda sig av kroppsliga övningar är andra bra 

metoder (Persson, 2009  s 6 - 10). 

                                                                                                                                   

I Kanada betonar man empowerment inom undervisningen, vilket också  innebär    att         

förutom  förmågan att klara sig på det nya språket så är det också viktigt att vara aktiv, 

ta ansvar och att klara sig på längre sikt som en hel människa, i förhållande till de olika 

upplevelser och psykiska och eller fysiska sår som man haft med sig. Ett  exempel     på 

hur man kan arbeta med det i språkundervisningen är att fokusera på dialoger som kan 

vara till nytta i verkligheten, som till exempel dialoger kring sjukhusbesök. (Persson, 

2009 s 17). 

 

2.8 Brister i kompetensutveckling och dåligt samarbete med myndigheter 

 

Skolinspektionens granskning visar också att rekryteringen av lärare till SFI inte är 

föremål för så stora satsningar hos huvudmännen. Inte heller är kompetensutveckling 

av lärare inom SFI något prioriterat område utan snarare är det oftast lärarnas eget 

ansvar att finna tillfällen till utveckling (Skolinspektionens granskning, 2010, s 17). 
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Således uppger många lärare att de pratar mer om organisation och fördelning än vad 

de diskuterar pedagogiska frågor (Skolinspektionens granskning, 2010 s 15).  

Vidare visade granskningen att samverkan mellan SFI, arbetsförmedlingen och 

socialtjänsten inte fungerar bra, vilket medför att det är svårare för kommunerna att 

lyckas skapa en individanpassad undervisning. 

Således krävs det ett bra samarbete mellan SFI och andra myndigheter samt att 

skolorna satsar på kompetensutveckling (Skolinspektionens granskning, 2010 s 13).                                                                                                                             

 

3. Metod  

 

3.1 Metodval 

 

Metoden har varit att göra en kvalitativ intervjuundersökning, där lärare som arbetar 

på Komvux/svenska för invandrare (SFI), valts ut och intervjuats. Undersökningen har 

gjorts enligt en induktiv ansats, vilket innebär att frågeställningen är öppen och där 

man inte utgår från redan befintliga teorier. Intervjun är halvstrukturerad, då det finns 

ett visst utrymme för respondenten att svara fritt, men det finns ändå en begränsning i 

och med att det ställs fyra specifika frågor, till skillnad från om man bara hade ställt en 

fråga, för att sedan se vad som kommer ur intervjun under intervjuns gång (Kvale, 

2009 s 96 ). 

 

3.2 Material och urval 

 

Tre lärare på SFI, med olika bakgrund, ålder, kön och arbetsnivå har valts ut, utefter 

vilka som var tillgängliga på skolan. Jag hade tidigare haft praktik på denna skola, vilket 

också gjorde att jag valde just denna skola. SFI består av fyra delkurser från A – D.  

En av respondenterna var kvinna och 32 år. Hon har arbetat på SFI i 2 år. Hon arbetar 

nu på SFI B men har tidigare också arbetat på C – nivån. Har avlagd lärarexamen med 

inriktning mot SFI. En av respondenterna var man och 63 år. Han har arbetat på SFI i 15 

år. Han arbetar nu på C och D – nivån. Har avlagd lärarexamen men utan särskilda 

poäng eller inriktning mot SFI. En av respondenterna var kvinna och 55 år. Hon har 

arbetat inom SFI i 25 år med nivå A - B. Hon är inte längre yrkesverksam inom SFI. Hon 

har avlagd lärarexamen mot grundskolans tidigare år samt kompetens inom 
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specialpedagogik. 

                                                                                                                               

3.3 Genomförande/materialbearbetning 

 

Materialet har spelats in på band och sedan skrivits ner. Därefter har en tematisk 

analys gjorts, där syftet är att beskriva den information som framkommit och att bilda 

tema som står för de punkter som sammanfattar det viktigaste i materialet. Materialet 

har lästs igenom noggrant och därefter har det som verkat viktigt antecknats och 

delats in i olika kategorier som sen bildat prototeman. Därefter har materialet lästs 

igenom igen och de prototeman som verkat höra ihop har sen bildat teman, som sedan 

har fått passande namn (Hayes, 2000 s 420). Under resultat – delen har samtliga 

teman med tillhörande prototeman skrivits ned och exemplifierats med tillhörande 

citat från intervjuerna. Jag har valt de citat som jag tyckte bäst visade innebörden av 

prototemana. Svårigheten med denna analys var att det var svårt och reda ut vilka 

prototeman som skulle höra till vilka teman, då till exempel prototemat stress – 

relaterad problematik skulle kunna passa in under flera teman. Det hade troligtvis varit 

enklare om fler intervjuer hade gjorts, då jag hade haft mer material att arbeta med. 

Detta gjordes inte på grund av tidsbegränsningen. 

 

3.4 Metodkritik 

 

Eftersom syftet med arbetet är att ta reda på hur de svårigheter som förekommer 

inom SFI yttrar sig och om det används några särskilda metoder för att motverka dessa 

svårigheter, enligt lärare, så föreföll det naturligt att välja intervjun som metod, 

eftersom den skapar en närhet och en djuphet i undersökningen, vilket är lämpligt i 

detta fall, då syftet är att försöka sätta sig in i den undersöktes situation. Det är också 

ett synsätt som går ut på att det finns saker och ting som man som samhällsforskaren 

inte kan förstå om man inte sätter sig in i situationen och ser den ur de undersöktas 

situation (Holme, 1997 s 92). Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att den liknar 

mer ett vardagligt samtal, vilket också innebär att det är den intervjuform där 

forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna. I den 

kvalitativa metoden har respondenterna möjligheten att påverka och intervjuaren har 

således möjligheten att ställa följdfrågor om så krävs, vilket inte är möjligt i den 
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kvantitativa metoden (Holme, 1997 s 99). Flexibiliteten hos den kvalitativa metoden 

kan dock ge problem, då mycket material kan framkomma som inte är relevant för 

syftet. Dessutom kan ledande frågor påverka resultatet, vilket innebär att hade samma 

frågor ställts i en annan undersökning så kunde resultatet ha blivit annorlunda, det vill 

säga att reliabiliteten är låg (Kvale, 2009 s 263).  

 

I denna undersökning har ett antal följdfrågor ställts under intervjun, vilket kan 

innebära att de varit ledande och således påverkat resultatet och reliabiliteten. Dock 

kan ledande frågor också berika och fördjupa svaren och resultatet om frågorna ställts 

under kontrollerade former (Kvale, 2009, s, 187). Validitet berör giltigheten i 

undersökningen och en vanlig fråga vad gäller validitet är om man mäter det som var 

avsett att mätas. (Kvale, 2009 s 264) Validitet kan handla om hur väl de teoretiska 

antagandena hör samman med forskningsfrågorna. Det kan också handla om hur väl 

intervjufrågorna hänger samman med undersökningens syfte och ämne. Det kan 

således handla om huruvida logiken i de gjorda tolkningarna av resultatet är hållbara. 

(Kvale, 2009 , s 267).  

I denna undersökning har försök gjorts att välja ut teorier och annan forskning som 

endast berör syftet med undersökningen, det vill säga svårigheter och metoder inom 

SFI. De följdfrågor som ställts under intervjun har ställts endast i enlighet med 

föregående fråga, för att fördjupa svaret. Det är möjligt att en tydligare avgränsning i 

arbetet hade medfört högre reliabilitet och validitet, då begreppet svårigheter och 

begreppet metoder är vida begrepp som kan rymma många olika svar. Dock är syftet 

med den tematiska analysen, att få fram så många teman som möjligt, vilket kanske 

hade varit svårt med ett mer begränsat ämne och syfte. Samma frågor har ställts i 

intervjuerna som de frågor som framgår under syfte och frågeställningar i uppsatsen, 

varför jag inte tog med frågorna till respondenterna i en bilaga. 

Jag tror att det hade gett ett bättre resultat om jag tagit en svårighet åt gången och 

fördjupat mig i vilka metoder som används för just den specifika svårigheten och sedan 

nästa svårighet och så vidare. 
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3.5 Etiska aspekter 

 

Samtliga respondenter har informerats om syftet med uppsatsen, dess frågeställningar 

samt om att de deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst, det vill säga 

informerat samtycke. Vad det gäller konfidentialitet, har samtliga respondenter fått 

information om vilka som kommer att få tillgång till intervjun och hur den kommer att 

analyseras. De har också informerats om anonymitet, vilket innebär att ingen av deras 

namn eller namnet på skolan där de arbetar nämns i undersökningen (Holme, 1997, s 

87 -  89). 

 

4. Resultat 

 

4.1 Tema 1: Resursproblematik 

 

Detta tema innefattar faktorer som alla påverkar kvalitén i undervisningen negativt. 

Det är faktorer som grundar sig i skolan och dess brister. Det handlar också om 

lärarnas upplevda konsekvenser av dessa brister. De prototeman som framkommit är 

resursbrist och informationsbrist. Med resurser menar jag dels ekonomiska resurser 

men även modersmålsundervisning, tolkhjälp, tid, teknisk utrustning, information och 

läromedel ses här som resurser. 

Respontenterna talar om hresursbrist : ” Dels kan det vara att man saknar bra material. 

Många böcker när det handlar om vuxna är lite för barnsliga”,  

 

” Datan används för lite i undervisningen och för mig är det viktigt att komma ifrån det 

här med lexikon lexikon som vi kanske köpte in på nittiotalet och som kanske inte är 

helt dagsaktuella”, 

 

”Det finns ju mycket bra tekniska hjälpmedel, men de kostar pengar och det är ju inte 

alltid något som finns i överflöd”,  

 

”Men vi undervisar 24 timmar och har en del att rätta så man hinner inte alltid 

förbereda så mycket som man skulle vilja”,  
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”Det vi också har svårt med det ä ju att vi inte alltid har tolkhjälp”,  

 

”Ja det ä en svårighet, för vuxenstuderande erbjuds ju inte alls modersmål och från 

gymnasiet så är det väldigt begränsat vilka som erbjuds det överhuvudtaget”. 

 

Respondenterna talar om informationsbrist: ”Sen är det svårt att se om till exempel 

någon elev har dyslexi eller ADHD. För man får ingen direkt information om sådant”. 

 

4.2 Tema 2: Metod och anpassningsproblematik 

 

Detta tema innefattar faktorer som gör att lärarna upplever att det är svårt att anpassa 

undervisningen och möta varje elev. Det är faktorer som berör elevernas olika 

bakgrunder och förkunskaper. De prototeman som framkommit är socioekonomisk 

statusproblematik och otillräcklighetsproblematik. 

Respondenterna talar om socioekonomisk statusproblematik: ”Sen är det ju en del 

som ä mer välutbildade än andra och då kan det vara så att de som ä mer välutbildade 

söker säj till varandra”,  

 

”Men framförallt är det svårt om det sitter analfabeter i klassen för då tar ju de all tid i 

anspråk”,  

 

”Och så märker man lite på de som kommer från Europa, de har ju lättare att lära sig 

för att våra språk är mer lika”,  

 

”Det är svårt för förmågan att inhämta kunskap skiljer sig så mycket åt, så det blir en 

svår avvägning om man ska se till individen eller den stora gruppen”, 

 

Respondenterna talar om otillräcklighetsproblematik: ” Som lärare är det ju att det är 

svårt att ge eleverna det de behöver och det dom vill ha”,  

 

”Personligen kan ja väl säga att det är att man många gånger känner sig otillräcklig”.         
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4.3. Tema 3: Kulturell/religiös problematik 

 

Detta tema berör de svårigheter som berör dels normrelaterade konflikter mellan 

inlärarna och den svenska skolkulturen och dels svårigheter som berör konflikter 

mellan eleverna som är av religiös/kulturell karaktär. De prototeman som framkommit 

är normrelaterad skolproblematik och religiösa/kulturella konflikter 

Respondenterna talar om normrelaterad skolproblematik: ”Svårigheter kan ju också 

vara kulturella skillnader”,  

 

”Vi är så olika, de kommer från en helt annan miljö”, 

 

”Det var en polska som tyckte vårt utbildningssystem var löjligt, men nu tycker hon det 

ä bra dock”.  

 

Respondenterna talar om religiösa/kulturella konflikter: ”Det finns ju länder där man 

kanske inte varit överens. Då kanske man respekterar varandra men man kanske ändå 

inte hjälper varandra och sådana saker”,  

 

”Det är ju en del etniska problem mellan olika religiösa grupper. Det har varit en del 

konflikter mellan muslimer och andra till exempel”. 

 

4.4 Tema 4: Psykisk problematik 

 

Detta tema innefattar faktorer som på olika sätt skapar psykiska hinder och försvårar 

inlärningen för inlärarna. Temat berör också den psykiska problematik som upplevs av 

lärarna. De prototeman som framkommit är traumarelaterad problematik, 

motivationsbrist och stressrelaterad problematik. 

Respondenterna talar om traumarelaterad problematik: ”Deras mottaglighet påverkas 

ju såklart, alltså mottagligheten för att ta till sig information”,  

 

”Dom ha ju mycket psykiska blockeringar som sagt och en del kanske till och med har 

blivit torterade”,  
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”De har ju mycket rädslor som de bär på från sina hemländer, för där har de kanske 

bestraffningssystem, ja i vissa länder”. 

 

Respondenterna talar om motivationsbrist: ”Så denna väntan, först så får man 

uppehållstillstånd och livet leker.  Men sen vänder det och då blir det ofta problem 

med motivationen också”,  

 

”Så dom kanske nästan hamnar i nån slags, en del är tvingade att vara här och dom 

tappar motivationen”,  

 

”Konsekvenserna kan också vara att har man bristande motivation då struntar man i 

att läsa på hemma och läsa sina läxor”. 

 

Respondenterna talar om stressrelaterad problematik: ”Så det blir alltid en frustration 

om man inte kan uttrycka vad man vill och saknar medel att faktiskt kunna uttrycka det 

man vill”,  

 

”Så blir man ju också frustrerad, man känner en stress. Man vill ju gärna förbereda 

allting så bra som möjligt för att få ut så mycket som möjligt av varje lektion 

egentligen”. 

      

4.5 Tema 5: Bristande metakognitiv insikt 

 

Detta tema innefattar faktorer som alla berör metakognitiv insikt, vilket innebär 

förmågan att analysera och ta ansvar över sin egen inlärning. De prototeman som 

framkommit är ansvarsproblematik, studietekniksproblematik och bristande 

analyseringsförmåga och abstrakt tänkande. 

Respondenterna talar om ansvarsproblematik: ”Vi har ju lite friare och vill att de ska ta 

eget ansvar”,  

 

”Dom inte vana vid, många ä ju vana vid att det har styrts väldigt hårt”,  

 

”Sen är det att de ä vana vid ett helt annat skolsystem. Många i deras hemländer vill 
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att läraren ska bestämma”. 

 

Respondenterna talar om studietekniksrelaterad problematik: ”Så lär man sig ett visst 

antal ord i en ordning. Så kan man orden i den ordningen men har man bilder till orden 

och flyttar bilderna då kommer orden på fel plats”,  

 

”Så det vittnar om att man har lärt säj att rabbla men man har inte förstått 

innebörden. Men i grunden handlar det om en annorlunda pedagogik. Dom har lärt säj 

att rabbla information och kunna det utantill, därför ä provet så viktigt”. 

 

Respondenterna talar om bristande analyseringsförmåga och abstrakt tänkande: ”Så 

de har på ytan att de fixar ett språk men dom kan inte tänka, analysera och dra egna 

slutsatser”,  

 

”Om dom läser en dikt då ser dom det som står men de kan inte tänka säj att det finns 

symboler eller metaforer, utan det som står det står och att kunna komma på något 

eget det blir jättesvårt”,  

 

”Ja just den här förmågan att analysera och förstå sin egen inlärning blir ganska viktig. 

Men den saknas ofta”. 

 

4.6 Tema 6: Metod och didaktik 

 

Detta tema innefattar de metoder som lärarna använder för att motverka eller 

underlätta förekommande svårigheter inom SFI–undervisningen. De teman som 

framkommit är smågruppsmetoden, testskrivning, datorn som verktyg, flexibelt 

tänkande, medveten och målinriktad undervisning och uppmuntran och 

likabehandling. 

Respondenterna talar om smågruppsmetoden: ”Om man upptäcker att någon har 

svårt för att prata och kanske också har svårt att prata i grupp  så försöker man ju att 

samla dom i en mindre grupp”,  

 

”Och ADHD det ä ju bara att försöka skapa lugn och studiero. Då kanske att man får ta 
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ut dom i något annat rum, något angränsande rum som är lite mindre”. 

 

Respondenterna talar om testskrivning: ” Dyslexin då får man försöka att utreda lite 

med dem tester som man har för svenskar. Man får börja med det iallafall, alltså inga 

riktiga test men be dem skriva en text och så kan man se där förhoppningsvis”. 

 

Respondenterna talar om datorn som verktyg: ”Så för min del tycker ja det är bra att 

försöka använda Google översätt å sådana program”,  

 

”När jag har tid så försöker jag göra powerpointpresentationer. Jag försöker ge dem 

uppgifter som passar dem individuellt just på data, för det finns ju mycket hörövningar 

som passar bra å saker”. 

 

Respondenterna talar om flexibelt tänkande: ”Ja försöker att blanda material. 

Grammatiskt en timme, en timme läsning och det sista kan de få arbeta i böckerna till 

exempel”, 

 

 ”Om ja planerat och det dyker upp något spontant, någon som frågar någonting till 

exempel, så försöker ja vara lyhörd och ta fram nya övningar för att svara på deras 

behov”. 

 

Respondenterna talar om medveten och målinriktad undervisning: ”Det enda man kan 

göra det är att försöka få dem att förstå att det blir fel, så att man kanske lurar dem att 

göra felen för att sedan kunna peka på felen”,  

 

”Men måluppfyllelsen ä ju viktig. Det ä ju viktigt att se till. Och dem har man ju att gå 

efter”. 

 

Respondenterna talar om uppmuntran och likabehandling: ”Att respektera dem som 

människor och behandla dem lika fast att det kanske alltid är så att vissa får man 

lättare kontakt med än andra”,  

 

”Annars får man bara försöka uppmuntra dem att komma på handledningstid när man 
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har lite tid över att sitta med dem”. 

 

5. Diskussion/Slutsatser 

 

De svårigheter som förekommer inom SFI–undervisningen är resursbrist i form av brist 

på tekniska hjälpmedel, brist på tolkhjälp, modersmålsbrist, brist på bra läromedel, 

tidsbrist, informationsbrist och ekonomiska svårigheter. Andra svårigheter är metod 

och anpassningsproblematik, där elevernas olika socioekonomiska status utgör en stor 

orsak, kulturell/religiös problematik, i form av konflikter gällande olika normer, psykisk 

problematik i forma av trauman som skapar psykiska blockeringar, stress och brist på 

motivation. Till sist ses metakognitiv insikt som en svårighet, vilket innefattar bristande 

förmåga att förstå hur, vad och varför man lär sig och en brist i att kunna analysera och 

tänka abstrakt. 

 

Respondenterna nämner faktorer som brist på resurser och bra material som orsaker 

till att det är svårare att ha en bra undervisning. De nämner också att elevernas 

socioekonomiska status är en stor orsak till varför det är svårt för lärare att anpassa 

undervisningen efter varje individs behov. Att eleverna kommer från en annan 

skolkultur sägs vara en orsak, då eleverna inte är vana vid att ta ansvar. 

  

Svårigheterna yttrar sig i form av att receptiviteten blir lägre, då eleverna ofta bär på 

traumatiska upplevelser, vilket gör att det blir svårare att ta till sig information. 

Bristande motivation ses som en konsekvens av förekommande svårigheter, då 

eleverna ofta struntar i att komma på handledningsmöten. Stress ses också som en 

konsekvens, som finns hos både lärare och elever, då eleverna blir frustrerade över att 

de inte lär sig som de önskar och att lärarna känner att tiden inte räcker till och att de 

inte räcker till för att möta varje elev utefter deras förutsättningar. 

 

De metoder som används för att motverka dessa svårigheter är att arbeta i 

smågrupper, att göra testskrivningar för att upptäcka eventuella funktionshinder, att 

använda datorn i undervisningen, att tänka flexibelt och variera materialet, att 

behandla alla lika och att uppmuntra eleverna till att komma på handledningsmötena. 
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Att många elever inte erbjuds modersmåls – undervisning överensstämmer med annan 

forskning, som också framhäver att elever många gånger inte erbjuds modersmåls – 

undervisning. Om det råder brist på ekonomiska resurser så orsakar det självfallet brist 

på tolkhjälp och modersmålsundervisning.  

Men forskning visar också att det finns en kunskapssyn på språkinlärning, som handlar 

om ett rent överförande av kunskap, där modersmålet inte har någon större betydelse. 

Denna kunskapssyn försvårar således inlärningen då forskning visar att om eleverna får 

fortsätta sin kunskapsutveckling via modersmålet och samtidigt utveckla andraspråket, 

så lär de sig svenska språket bättre. Dessutom har det visat sig att modersmålet är en 

kreativ process och inte endast ett rent överförande av kunskap. Endast en av 

respondenterna nämnde bristen på modersmål som en svårighet.  

 

En fråga jag ställer mig är om bristen på modersmål endast grundar sig i bristen på 

ekonomiska resurser, eller om bristen på kunskap om vikten av 

modersmålsundervisning kan spela en roll? Den respondenten som nämnde 

modersmålsbristen som en svårighet var den yngsta respondenten, vilket gör att jag 

ställer mig frågan om den summativa respektive den formativa kunskapssynen kan 

spela en roll här, det vill säga att beroende på när lärarna utbildade sig så har de olika 

kompetenser och syn på vad som är viktigt. Det faktum att två av lärarna inte hade 

någon utbildning inom svenska som andraspråk kan också ha ett samband med att 

lärare kan ha olika syn på vad som är viktigt för att elever ska tillägna sig kunskaper i 

svenska språket på ett bra sätt. Inom den formativa kunskapssynen, som växte fram 

senare poängteras vikten av modersmålet till större grad.  Om då organisationen 

dessutom är statisk, så kanske modersmål inte heller är någon prioritet. Det är dock 

svårt att dra den slutsatsen, då jag endast intervjuade tre personer och det beror 

således på hur mycket verksamheten satsar på kompetensutveckling. 

 

En av respondenterna nämnde informations – brist som ett problem, vad gäller elever 

med olika funktionsnedsättningar som ADHD och Asbergers syndrom. Att det framkom 

av just denna respondent är intressant, då hon var den enda med specialpedagogisk 

kunskap. Respondenten talar om att det är svårt att upptäcka eftersom man sällan får 

någon information om dessa problem. Detta medför självfallet problem med 

inlärningen för de elever som behöver hjälp och som kanske inte får den hjälp de 
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behöver. Det blir också svårare för lärare att anpassa undervisningen och möta varje 

individ så som respondenterna också menar. 

 

Följdaktligen, är ett bra samarbete med socialtjänsten och arbetsförmedlingen och SFI 

av stor vikt för att lärarna ska få den information som krävs, för att bättre 

individanpassa undervisningen. Ett bra samarbete mellan lärare och specialpedagog är 

också av stor vikt, men således bör också alla lärare inneha en viss specialpedagogisk 

kompetens. Brister i kompetensutveckling och dåligt samarbete mellan SFI och 

arbetsförmedlingen och socialtjänsten var således en svårighet som framkom i tidigare 

forskning men som inte nämndes av respondenterna som en svårighet. 

 

En av respondenterna talar om att data används för lite i undervisningen och att de 

läromedel som används är opedagogiska. Även här kan ekonomiska resurser vara 

orsaken, men endast en av respondenterna nämner dessa faktorer som problem, vilket 

gör att jag ställer mig frågan om hur diskussionen och samarbetet kring didaktiska 

metoder ser ut. Ett bra samarbete kring olika didaktiska metoder och en pågående 

diskussion kring vilket typ av material som bör användas, är en bra förutsättning för att 

utveckla det pedagogiska arbetet. 

 

Tidigare forskning visar således att många lärare upplever att de talar mer om 

organisatoriska frågor än pedagogiska på möten. Då jag ställde frågan om vilka 

metoder som används för att motverka dessa svårigheter så nämner respondenterna 

faktorer som att variera material och att låta eleverna få arbeta i små grupper, vilket 

också tidigare forskning nämner som metoder. Men de nämner också faktorer som att 

behandla alla lika, att uppmuntra och att tänka flexibelt som metoder. Frågan är om 

dessa faktorer verkligen bör ses som riktiga metoder för att motverka svårigheter eller 

om de kanske bör ses som självklara inslag i det pedagogiska arbetet.   

 

Bristande metakognitiv insikt ses som en svårighet både i denna undersökning och i 

tidigare forskning. Orsaken till detta är enligt respondenterna elevernas olika 

socioekonomiska status. Respondenterna verkar se dessa nivåskillnader som ett 

problem snarare än en tillgång och det verkar inte finnas några särskilda metoder för 

att motverka denna svårighet eller för att underlätta inlärningen. I tidigare forskning 
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framhävs vikten av att se elevernas olikheter som en tillgång och att ta tillvara på 

elevernas erfarenheter och bakgrunder så tidigt som möjligt i undervisningen. Dessa 

faktorer nämns inte av respondenterna som metoder för att motverka dessa 

svårigheter. 

Forskare talar således om ett interkulturellt perspektiv i undervisningen, som en 

metod för att motverka konflikter gällande normer eller andra konflikter av 

religiös/kulturell karaktär. I undersökningen nämner respondenterna att en svårighet 

är kulturella och religiösa konflikter. Men de nämner dock inte att de tillämpar några 

särskilda metoder för att motverka dessa svårigheter. 

 

Det går att finna en röd tråd, där den ena svårigheten ger upphov till andra 

svårigheter. Om det råder brist på resurser, vilket är fallet i denna verksamhet i form 

av modersmålsundervisning, bra läromedel och teknisk utrustning, så medför det att 

kvalitén i undervisningen försämras. Detta skapar en stress hos både elever och lärare 

som förvärras om det inte satsas på kompetensutbildning och om det dessutom råder 

brist på bra metoder för att anpassa undervisningen efter varje individs behov.  

 

Slutsatsen är att den största svårigheten i denna verksamhet, är att det saknas bra 

metoder för att kunna anpassa undervisningen till varje individ. Detta handlar inte 

endast om metoder för att främja språkinlärningen utan också metoder för att höja 

elevernas motivation. För att kunna göra det krävs en bra kompetens i psykiska hinder 

och trauman som PTSD och krisprocessen som invandrare går igenom när de kommer 

till Sverige.  

Kanske kan det vara bra att använda sig av metoder där eleverna får uttrycka känslor 

på olika vis, till exempel genom rollspel. Detta är en metod som använts i Australien 

och som visat sig effektiv, som tidigare nämnts i uppsatsen. Brist på metakognitiv insikt 

var det största temat med flest prototema i uppsatsen och därför verkar det viktigt att 

utveckla metoder för att stärka elevers inflytande i undervisningen och att medvetet 

lära ut olika inlärningsstrategier så att eleverna blir medvetna om hur, vad och varför 

de lär sig. Genrepedagogiken verkar vara en bra metod för detta syfte. 

Råder  det   brist på metoder   så betyder det  självfallet att   det  grundar  sig i brist på    

kompetens. Kanske beror det på att kompetensutveckling inte är någon prioritet i 

denna verksamhet, men det kan också vara så att det faktiskt satsas på 
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kompetensutveckling men att det är själva uppföljningen av hur pedagogiken sedan 

bedrivs som brister, då skolinspektionens granskning också visar att personalen i 

många verksamheter är dåliga på uppföljning av det pedagogiska arbetet. 

  

Det är också möjligt att  begreppet metod  kan tolkas på olika  sätt och att svaren    

yttrat sig annorlunda om jag preciserat mig bättre kring frågan om metoder.  Jag var 

egentligen ute efter  metoder som beprövats vetenskapligt som till exempel    genre 

pedagogiken.  Det är också möjligt  att jag fått ett helt annat  resultat om  fler  lärare      

intervjuats. Det är  också möjligt att jag    hade fått ett annat resultat om jag valt  att 

intervjua eleverna om vilka svårigheter de upplever inom SFI. 

För vidare forskning kan det vara intressant att gå djupare in på just metoder inom SFI, 

som genrepedagogiken eller metoden kring empowerment. 
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