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Sammandrag 
Den här studien baseras på en teori och metod som kallas fenomenologi. Syftet med metoden 
är att beskriva människors upplevelser av ett fenomen. Dessa upplevelser kan studeras genom 
intervjuer med individer som har erfarenhet av fenomenet. I denna studie intervjuas fyra 
somaliska individer, som alla är vuxna och studerar svenska som andraspråk. De har inte bott 
i Sverige mer än i fyra år. Studien undersöker vilka upplevelser de somaliska informanterna 
har vid mötet med det svenska språket. Genom kvalitativa intervjuer framkom att dessa 
informanter har många positiva upplevelser i mötet med det svenska språket. Informanterna 
menade att vid ankomsten till Sverige var språket svårt, men efter en tid gick det bra att lära 
sig svenska. Naturligtvis återfanns även negativa upplevelser. Det var svårt att använda det 
svenska språket i andra sammanhang än i studierna inom Svenska för invandrare (Sfi). 
Informanterna försöker närma sig det svenska språket, eftersom det är i Sverige man ska 
bosätta sig, säger de somaliska informanterna. De menar att integration är viktig. Att lära sig 
svenska genom Sfi-studier är helt nödvändigt tycker informanterna. Det är viktigt att lära sig 
svenska för att kunna studera vidare och för att kunna få arbete i Sverige, anser informanterna. 
De somaliska informanterna förstår att språket är nyckeln till det svenska samhället (Sjögren, 
1996) och det är de själva som har ansvar för sina liv i Sverige, menar de somaliska 
informanterna. 
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1. Inledning 
I mitt arbete som lärare i svenska för invandrare (Sfi) möter jag många vuxna elever. Elever 
med skiftande bakgrund, väldigt olika utbildningsnivå och som också har många personliga 
erfarenheter av traumatiska upplevelser. Många av mina nuvarande elever kommer från 
Somalia och de är flyktingar. De har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse pga. deras 
ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning. De befinner sig på flykt från sitt hemland. 
Människor som är på flykt enligt denna definition är konventionsflyktingar, vilkas status 
återfinns i Förenta Nationernas (FN:s) flyktingkonvention från 1951. På hemsidan 
(www.manskligarattigheter.gov.se) kan man läsa om detta. Jag inser att flyktingar befinner sig 
i en pressad situation och att flytten till Sverige innebär ytterligare svårigheter. Jag vill med 
min uppsats försöka belysa upplevelser, som de somaliska flyktingarna är med om vid mötet 
med det svenska språket. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur somaliska flyktingar upplever mötet med det svenska 
språket och vad som kan göras för att underlätta inlärningen av språket. För att uppnå syftet 
ställs följande frågor: 

• Hur upplever en grupp somaliska flyktingar mötet med det svenska språket? 
• Vilka åtgärder anser informanterna kan underlätta mötet med det svenska språket? 

2. Bakgrund 
Befolkningen i vår värld förflyttar sig och Sverige har under flera decennier fått ta emot ett 
stort antal invandrare och flyktingar. Många människor är flyktingar och det land som ett stort 
antal flyr ifrån är Somalia. Somalia är ett land på Afrikas horn, som har haft många krig sedan 
1800-talet. 1960 utropades Somalia som självständig republik, men det var trots det svårt att 
komma överens mellan olika delar i Somalia och även med grannländer som Etiopien och 
Kenya. Somalia är fortfarande ett av världens politiskt mest instabila länder. Det är ett av 
världens fattigaste länder. Hungersnöden är stor och vattnet är ofta förorenat. Barn svälter och 
dör av sjukdomar och bara var 3:e invånare kan få tag i rent vatten. Kriget har gjort att många 
barn inte får någon utbildning alls.  
Ett stort antal av de flyktingar som kommer till Sverige har mycket dålig skolbakgrund. Att 
komma till ett land med ett helt annat språk, annan religion innebär många svårigheter.  
Många flyktingar har en dröm att kunna skapa sig ett bättre liv i Sverige. Den första tiden i 
Sverige kan kännas både overklig och spännande. Man lägger märke till likheter och 
skillnader och mycket är annorlunda mot det man är van vid. Efter en tid börjar dock 
verkligheten komma ikapp, svårigheterna ökar och känslan av otillräcklighet infinner sig. 
Man upplever att en motgång ytterligare klarar man inte. Det handlar om många förluster i 
livet. Flyktingarna har egentligen inte valt att resa till något utan de har rest från sina 
hemländer (Franzén, 2001). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Språket som kommunikationsmedel 
Wellros (1998) skriver om hur språket påverkar människans identitet. Ett litet barn blir präglat 
av modersmålets ljudmönster. Barnets förmåga att artikulera vilka ljud som helst är 
obegränsad. Barnet kan bli två- eller flerspråkigt om det får möjligheter att använda flera 
språk. Språket är viktigt för människan. Vi kan genom kommunikativ språkfunktion överföra 
budskap mellan människor. Vi kan nå varandra. Att förstå ett språk och att kunna läsa på 
språket kallas receptiv förmåga (Börenstam & Huss, 2001). Konsten att tala och skriva 
betecknas som produktiv förmåga. Individen är med sina olika språkliga kompetenser ständigt 
under utveckling. Förmågan att kommunicera i olika situationer leder till språklig utveckling. 
Kommunikativ kompetens är att veta vad som ska sägas, men också när, var och hur 
(Cederberg, 2006). Språkkunskaper utvecklas i möten tillsammans med andra människor. 
Språkets användning i konkreta situationer har betydelse för språkutvecklingen. En god 
flerspråkighet är idag en tillgång både i det privata livet och på arbetsmarknaden.  Den ökar 
också möjligheterna till en positiv identifikation med andra etniska grupper (Wellros, 1998). 

3.2 Språkets betydelse för identiteten 
En människas förstaspråk är en stor del av hennes identitet. Språket har lett till vår 
kulturutveckling (Einarsson, 2009). Att tala sitt förstaspråk är ett viktigt sätt att markera sitt 
ursprung. Wellros (1998) skriver om varför etniciteten har en så stor genomslagskraft i det 
sociala samspelet. Det kan bero på att etniciteten är så sammanvävd med språket. För varje 
individ har modersmålet en existentiell betydelse. Det första språket är mitt språk. Jag lever i 
det språket. Det uttrycker mitt vara i världen, skriver Wellros (1998). Människan överger inte 
sitt modersmål i första taget. Samhörigheter med dem som har samma förstaspråk blir därför 
viktig. Att som invandrare uppleva att inte kunna uttrycka sig som man gjort tidigare, att ens 
identitet tagits ifrån en och att känna sig som ett litet barn är frustrerande. När man börjar ett 
nytt arbete eller blir medlem i en grupp eller flyttar kan känslan av ett kognitivt kaos infinna 
sig. Den som flyttar till ett annat land kan uppleva chocken att bli ”dövstum” när man inte 
förstår språket eller när man inte kan göra sig förstådd. En kulturchock är inte bara kognitiv 
utan även en emotionell och traumatisk upplevelse (Franzén, 2001). 

3.3 Faktorer som påverkar språkinlärning 

3.3.1 Språkligt avstånd 

Franzén (2001) skriver om några faktorer som påverkar språkinlärning. Med språkligt avstånd 
menas hur långt ifrån varandra språken ligger ur typologisk synvinkel. Inom språktypologin 
grupperas enskilda språk efter språkets uppbyggnad. Med morfologisk typologi menas att 
enskilda ord i ett språk antar olika form för att visa ordens grammatiska relation till andra ord 
i satsen. Utifrån fonologiska aspekter kan man dela in språk i tonspråk, ordaccentspråk m.m. 
När det gäller ordföljdstypologi är en given ordföljd i en grammatisk struktur ofta åtföljd av 
en motsvarande i andra strukturer. Språken delas in i vilken grundordföljd de har. Svenska, 
norska och danska är besläktade och ligger därför nära varandra. Att lära sig finska eller 
kinesiska är svårt för de som har svenska som modersmål. Man talar om lätta och svåra språk. 
Det finns undersökningar som tyder på att låg utbildning, högre ålder på inläraren och 
modersmålets avstånd från målspråket försvårar inlärningen av ett andraspråk. En orsak kan 
vara bristande kontakt med talare av målspråket.  
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3.3.2 Uttal 

Att uttalet på ett nytt språk kan vara mycket svårt beroende på vilket språk som är 
modersmålet är känt. Uttalet är det mest karaktäristiska för andraspråksinlärningen (Kjellin, 
2002). Det kan hänga samman med att det är genom uttalet som man i många fall kan höra 
vilket modersmål andraspråksinläraren har. Att uttala ljud som är snarlika i de båda språken 
kan vara väldigt svårt därför att då hörs för liten skillnad ljudmässigt och inläraren väljer 
uttalet för modersmålet. Det finns också nya ljud, dvs. ljud som helt saknar motsvarighet i 
modersmålet. För somalier är många vokaler speciellt svåra och skillnaden mellan v/f och b/p 
är också svår. Barn som kommer till Sverige före puberteten lär sig ofta ett perfekt uttal på 
svenska, vilket kan bero på att förstaspråket inte är lika etablerat som hos den vuxne (Cerú 
1993). När barnet nått vuxen ålder hörs oftast ingen brytning. För den som lär sig ett nytt 
språk i vuxen ålder kommer oftast en brytning att kvarstå, speciellt om språken har stora 
skillnader när det gäller ljudmönster. Kjellin (2002) menar att uttalet kan tränas och ett 
mycket bra resultat kan uppnås på kort tid. Det är inte bara uttalet som behöver tränas utan 
även språkets prosodi. Med prosodi menas språkrytmen och språkmelodin. Det svenska 
språkets rytm är betoningsbaserad. Det är de betonade stavelserna i språket som är viktiga för 
att få en bra språkrytm. Prosodin finns i alla yttranden och är ett viktigt begrepp för hela 
språkutvecklingen.  

3.3.3 Ordföljd 

Ordens ordning i en mening, ordföljd, varierar mycket mellan olika språk (Philipsson, 2004). I 
huvudsatser är ordföljden i svenska SVO, subjekt, verb och objekt, dvs. rak ordföljd. Verbet 
ska vara på andra plats. Omvänd ordföljd innebär i många språk en fråga. När man bildar 
satser med frågeord kommer verbet före subjektet. I regel har det svenska språket alltid rak 
ordföljd i bisatser. När det gäller meningsbyggnad kan adjektivets placering i en mening vara 
svår att förstå för andraspråksinläraren. Många gånger sätts adjektivet efter substantivet. När 
personen inte behärskar det nya språket blir det fattigare, ordförrådet mindre och 
formuleringarna felaktiga.  

3.4 Språkstudiers nödvändighet 
Språket är nykomlingens nyckel till det svenska samhället (Sjögren, 1996). Det menar många 
med henne. Den vuxna invandraren måste studera för att lära sig det nya språket. Sjögren 
(1996) berättar om en högutbildad bosnisk kvinna som beklagade sig. Hon kände sig som ett 
barn igen, eftersom hon inte behärskade det nya språket. När det gäller muntliga färdigheter är 
det bra om språket kan anpassas efter den situation som man befinner sig i. Många 
lågutbildade från t.ex. Somalia har kanske bara gått i koranskola i hemlandet. Där lär man sig 
Koranen utantill och det gör det sedan svårt att förstå att när man nu ska arbeta med svenska 
så måste man studera självständigt och inte bara lära sig utantill. Ett sätt att få utöva det nya 
språket är att få praktik på en arbetsplats. 

3.5 Språkinlärning och social omgivning 
Sjögren (1996) menar att det finns olika aspekter på hur man definierar vad som är en bra 
svenska. Invandrarens olika behov är nödvändigt att ta hänsyn till om inlärningen ska bli så 
effektiv som möjlig. Samspelet mellan språkinlärning och den sociala omgivningen är viktig. 
Boendet i förorter med stark koncentration av invandrare kännetecknas av en stor blandning 
av etniska grupper med svårigheter för anpassning till det svenska samhället, men å andra 
sidan känner sig många i dessa områden trygga eftersom kontakterna med landsmän känns 
lättare. Många rotar sig i området och tanken att flytta till ett mer svenskt område är 
främmande. 
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3.6 Modersmålets betydelse 
Ett område som har intresserat myndigheter, forskare, lärare och föräldrar är modersmålets 
betydelse för inlärning av ett nytt språk (Cromdal & Evaldsson, 2003). 1977 var grundskolan 
skyldig att anordna modersmålsundervisning och elever hade rätten till 
modersmålsundervisning. På skolverkets hemsida (www.skolverket.se) kan man läsa om 
detta. Det är nog inte många som idag säger att modersmålsundervisning inte är bra men 
alltjämt diskuteras förhållandet mellan modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. 
När det gäller Sfi kan det vara bra att förstärka Sfi-kurserna med modersmålsundervisning. 
Det kan vara givande med modersmålsundervisning för alla, men kanske främst för de som 
aldrig tidigare fått undervisning på sitt modersmål (Cromdal & Evaldsson, 2003). 

3.7 Motivation 
När människor ska lära sig ett nytt språk är motivationen viktig. Det är mer stimulerande att 
kämpa med ett nytt språk om man har nytta av språket i vardagslivet. Tanken kan vara att 
bosätta sig i det nya landet. Om man avser att flytta tillbaka till sitt hemland och vistelsetiden 
i det nya landet inte kommer att bli så lång så är nog motivationen att lära sig det nya språket 
lägre. Många invandrare upplever att inlärningen går snabbare om man har ett arbete eller en 
praktikplats. Språket ska inte bara vara en fråga om undervisning. Sjögren (1998) menar att 
språket inte är ett mål utan ett redskap. I Sverige krävs det ofta också att man kan läsa och 
skriva svenska och inte bara tala det nya språket. Att finna motivation kan vara svårt för dem 
som inte har någon skolbakgrund i hemlandet. 
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4. Metod och urval  

4.1 Kvalitativ metod 
För att få svar på frågorna om informanternas upplevelser när det gällde hur det svenska 
språket påverkade dem gjordes en kvalitativ intervju med fyra somaliska informanter på Sfi. 
Genom att använda kvalitativ metod som grund för intervjuer kan man få en förståelse av hur 
informanterna upplever sin situation. Styrkan i metoden är att vid intervjuerna kan djupgående 
frågor ställas, vilket kan vara fördelaktigt då materialet blir mer överskådligt och hanterbart 
än en större mängd intervjuer (Patel & Davidson, 2003). Syftet med kvalitativa studier är att 
skaffa en annan sorts kunskap än den som erhålls när vi använder kvantitativa studier. 
Anledningen till valet av den kvalitativa metoden var att få förståelse för olika orsaker när det 
gäller upplevelser vid mötet med det svenska språket. Att använda en kvantitativ metod där 
urvalet väljs på andra grunder passade inte mitt ämne.  

4.2 Urval av informanter  
Informanterna är somaliska vuxna elever, som studerar svenska som andraspråk. De är mellan 
Av de som valdes ut för intervjun hade 3 personer en studiebakgrund som motsvarar 
gymnasienivå. En person hade bara sex månaders skolgång. Alla informanterna är mellan 25 
och 35 år. I de fall informanterna hade en relativt god skolbakgrund kunde de utveckla sina 
svar vilket ledde till ytterligare tankar och funderingar, som kunde utnyttjas i min studie.  

M1 – somalisk man, 29 år. Gift, fru i Somalia. 1 års vistelse i Sverige. 6 års skola i Somalia, 6 
års universitetsstudier i Algeriet. 

M2 – somalisk man, 35 år. Gift, fru och ett barn 4 år i Uganda. 2 års vistelse i Sverige. 8 års 
skolgång i Somalia, men även studier i privatskola. 

M3 – somalisk man, 35 år. Skild, 3 barn, 1½ år, 4 år och 7 år. Barnens mamma bor i samma 
kommun. 3 års vistelse i Sverige. 12 års skola i Somalia. 

K – somalisk kvinna, 27 år. Ensamstående med 2 barn, 7 år och 11 år. Barnen bor hos henne. 
4 års vistelse i Sverige. 6 månaders privatskola i Somalia, Koranskola sedan 3-årsåldern. 

4.3 Etiska ställningstaganden 
Vid en intervju måste man tydligt klargöra syftet med den. Man måste betona att 
informanternas medverkan är viktig. Det är av stor vikt att informanterna vet på vilket sätt 
intervjun kommer att användas. Det som sägs i intervjun är konfidentiellt.  Informanternas 
identitet ska skyddas. Informanterna fick förfrågan att medverka på intervjun. De upplystes 
om att intervjun skulle spelas in. De fick intervjufrågorna i förväg (Bilaga 1). De fick mitt 
namn och telefonnummer om de ville kontakta mig. De skrev också på ett intyg (Bilaga 2), 
där de accepterade att intervjun skulle användas i denna uppsats. Samtliga informanter 
samtyckte till att delta i undersökningen och därmed har samtyckeskravet enligt 
Vetenskapsrådet uppnåtts. 

4.4 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna spelades in och tolkar användes. Dokumentationen gjorde det möjligt att 
avlyssna dem flera gånger. De spelades in endast med ljudupptagning. Intervjuerna pågick i 
ungefär en timme och informanterna fick också tid att utveckla sina svar, så att man kunde 
lyssna till faktorer som kunde vara svåra att uppfatta vid intervjutillfället t.ex. intonation, 
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tvekan, sättet att uttrycka sig känslomässigt. Beslutet att använda tolk vid intervjuerna 
grundade sig på att de somaliska informanterna vid intervjutillfället inte kunde tillräckligt 
mycket svenska som det krävdes för att svara på intervjufrågorna. Att använda tolk kan 
innebära att tolkningen i sig utgör en tolkning av informanternas berättelse och man har då 
som intervjuare inte någon möjlighet att upptäcka om allt tolkas på rätt sätt. En tolk i den 
kommun studien är gjord är anställd av kommunen och har den för kommunen krävda 
tolkutbildningen. Bedömningen var trots allt att fördelarna med tolk övervägde nackdelarna. 

 

4.5 Intervjufrågor 
Många frågor ställdes och informanterna delgav sina svar och funderingar. Frågorna ledde till 
ytterligare tankar och det verkade som om informanterna tyckte det var betydelsefullt att få 
berätta om sina erfarenheter. Nedan följer några av frågorna: 

- Hur mår du? (både fysiskt och känslomässigt) 

- Hur trivs du i Sverige? 

- Har du läs- och skrivförmåga på modersmålet?  

- Har du andra språkkunskaper? 

- Är det viktigt att kunna läsa, skriva och tala svenska? 

- Hur bedömer du ditt behov av att läsa, skriva och tala svenska? 

- Hur upplevde du situationen när det gällde det svenska språket den första tiden i Sverige? 

- Lät det svenska språket svårt/lätt? 

- Hur ser du på din tillvaro idag? Vilka målsättningar har du i livet? 

- Hur stark är din motivation att lära dig svenska? 

- Kan du kommunicera med svenskar?  

- När det gäller språkutvecklingen på svenska, vad betyder det att ha svenska vänner? 

- Om du skulle komma till Sverige idag, vad tycker du skulle kunna göras bättre i mottagandet 
när det gäller språket och språkliga kontakter? 
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5. Resultat 

5.1 Tidiga upplevelser av det svenska språket 
Utifrån intervjufrågor berättade informanterna vidare om sina upplevelser av mötet med det 
svenska språket och i fenomenologisk anda användes sedan all data som rymdes i intervjun i 
denna studie. De somaliska informanternas första upplevelser av svenska språket var att 
språket verkade vara mycket svårt. Tre av informanterna trodde att det skulle bli omöjligt att 
klara av att lära sig svenska. Två informanter kan engelska och en del svenska ord kan de 
känna igen i det språket. När man efter en tid träffade andra somalier, så menade man att om 
de andra klarat av att lära sig det nya språket så kan man själv också göra det. Kvinnan i 
intervjun följde med en släkting för att handla i början av vistelsen i Sverige. Hon hörde att 
den andra kvinnan sa Hej! och Tack! många gånger och kvinnan fick då förklara vad det 
betydde. Det var de första orden på svenska, som den kvinnliga informanten lärde sig och 
minnet finns kvar. 

5.2 Skolbakgrund 
Tre av informanterna menar att det måste vara mycket svårare att lära sig ett nytt språk när 
man har liten eller ingen skolbakgrund i Somalia. Många studier har gjorts om analfabeter och 
skolbakgrund. En analfabet som kommer till ett nytt land ska klara att lära sig läsa och skriva 
på ett nytt språk när man inte ens har lärt sig det på sitt modersmål. Att inte kunna läsa och 
skriva var ingen erfarenhet som gällde informanterna, men kvinnan i intervjun berättade att 
hon gått i koranskola sedan i 3-årsåldern och den inlärningssituationen är helt annorlunda än i 
Sfi-studierna. Man lär sig då utantill, vilket sedan kan upplevas mycket olikt det sätt vi på 
svenska arbetar med texter. Två av männen kan engelska och arabiska och de menar att det 
gör det lättare för dem att studera språk.  

5.3 Några av svenska språkets svårigheter 
Alla informanter tycker att det svenska uttalet är mycket svårt. Vokalljuden är svåra, men 
också skillnaden på b/p och v/f. Man upplever att man tror att man säger rätt, men det är ändå 
inte helt rätt. En av informanterna anser att det är för få lektioner med endast uttalsträning i 
Sfi. Kjellin (2002) beskriver sin metod om uttalsträning som ska leda till att 
andraspråksinlärarna ska få ett perfekt uttal. Han menar att det bara skulle behövas ett par 
månader med uttalsträningar. Informanterna nämner också att det svenska språket låter olika 
beroende på vem det är som talar. De menar att t.ex. lärarnas dialekter kan göra det svårt i Sfi- 
undervisningen. Informanterna tycker också att grammatik är svårt men det beror på att de 
kommit olika långt i sin språkutveckling, eftersom en person tycker att rak ordföljd i en 
huvudsats är svår, medan de andra pratar om konjunktioner och ordföljd i bisatser (Philipsson, 
2004). 

5.4 Tidsbegränsat Sfi? 
Informanterna anser att det är oerhört viktigt att kunna läsa, skriva och tala svenska. När vi 
talar om utredningen om ett tidsbegränsat Sfi på två år, Utbildningsdepartementet SOU 
2011:19, är informanterna ytterst tveksamma. Om utredningen och yttranden som inkommit 
på (www.andrasprak.su.se), kan man läsa om förslaget. Enligt förslaget måste en nyanländ 
invandrare börja utbildningen i svenska för invandrare senast ett år efter första 
folkbokföringsdagen. Den sammanlagda studietiden får inte överstiga två år. Detta är ett 
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förslag, men informanterna tror inte att det är möjligt att klara alla kurser på Sfi på så kort tid. 
Många kommer att få bristfälliga kunskaper i svenska. De med många års skola i Somalia 
kanske klarar Sfi på den tiden, men för analfabeterna och de med ett fåtal år i skola blir det 
svårare. Om man inte hade de färdigheter som Sfi-utbildningen ger skulle livet inte fungera, 
det skulle vara som att sitta i ett rum med stängd dörr och inte kunna komma ut menar en av 
informanterna. 

5.5 Kortare väntetid till Sfi-studier 
Informanterna skulle ha velat påbörja sin Sfi-utbildning tidigare än vad de fick göra. Kön var 
lång och att vänta 4-5 månader kändes väldigt länge och slöseri med tid. För att få skrivas in 
på Sfi måste dock folkbokföringen i en kommun vara klar. Om man hade haft barn som skulle 
skolats in på dagis och i skola kanske det skulle varit annorlunda. Då hade man haft mer att 
göra med barnen och inte riktigt tid för studier i svenska omgående. Dessa informanter skulle 
ha velat starta mycket tidigare. 

5.6 Modersmålslärare 
En modersmålslärare skulle vara en tillgång i all Sfi-undervisning. Det menar alla fyra 
informanter och ser detta som något positivt. När man börjar sina Sfi-studier skulle hjälpen 
från en modersmålslärare vara nödvändig. Det skulle gå snabbare och lättare att lära sig 
svenska. Att ha en modersmålslärare skulle definitivt vara till stor hjälp för alla de som är 
analfabeter när de börjar på Sfi. Cromdal & Evaldsson (2003) skriver om 
modersmålsundervisning i skolan. I stort sett alla tvåspråkighetsforskare ställer sig bakom 
behovet av modersmålsundervisning. 

5.7 Fler möjligheter att använda det svenska språket 
Sfi-undervisningen i den kommun som studien är genomförd är förlagd till förmiddagarna. 
Antal timmar i Sfi-undervisningen varierar från kommun till kommun. På den ort där denna 
studie är genomförd är det fyra timmars undervisning fem dagar i veckan. Två av 
informanterna menade att istället för att gå hem och prata somaliska återstoden av dagen 
skulle det på något sätt vara önskvärt att det fanns möjlighet att på eftermiddagarna tala mer 
svenska. Tre av informanterna menar att svenska vänner och grannar skulle vara en tillgång 
både när det gäller språket och det kulturella utbytet. Kvinnan har bara svenska grannar, men 
tycker att de är svåra att komma i kontakt med. De säger bara Hej! Av kvinnans svenska 
grannar är flertalet pensionärer. Två av informanterna skulle kunna tänka sig att flytta till ett 
bostadsområde med flera svenskar. De anser att det skulle vara viktigt för integrationen. Cerú 
(1993) menar att en orsak till att inlärningen av svenska tar tid är bristande kontakt med talare 
av målspråket. 
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6. Diskussion 
Mina informanter har gett mig en god inblick i hur upplevelser av mötet med det svenska 
språket kan ta sig uttryck. De har upplevt både svårigheter och glädjeämnen. Det svenska 
språket är svårt att lära sig, vilket jag förstår. Franzén (2001) beskriver att vissa språk är 
svårare att lära sig än andra beroende på vilket modersmål man har. Informanterna menade att 
det är oerhört viktigt att kunna läsa, skriva och tala svenska, därför att de ska skapa sig ett nytt 
liv i Sverige. De har flera mål för sina liv. Studera svenska, få ett arbete och bli 
självförsörjande individer i det svenska samhället. Deras känsla för språket var så småningom 
att det ändå gick bra att lära sig. Informanterna menade att upplevelsen av att inte förstå det 
som står på t.ex. en kallelse till läkaren eller ett brev från Försäkringskassan känns ofta 
frustrerande. Wellros (1998) pekar på att språkets användning i konkreta situationer har 
betydelse för språkutvecklingen. Informanterna upplevde att en naturlig kontakt med någon 
svensk person nästan inte existerade. De uttryckte en önskan om att vara delaktiga i det 
svenska samhället. Kvinnan har svenska grannar, men menar att de alltid har så bråttom och 
de har svårt att säga mer än Hej! En av männen har dock en svensk vän, som hjälper honom 
när han behöver och det tycker han känns väldigt bra. På frågan om de skulle kunna flytta till 
ett område med mer svenskar svarar 3 av de 4 informanterna att det skulle vara tänkbart. 
 
Sjögren (1996) anser att samspelet mellan språkinlärning och den sociala omgivningen är 
viktig. Naturligtvis är relationer med de egna landsmännen viktiga, då de skapar trygghet och 
gemenskap säger informanterna. Viljan finns dock att kommunicera på svenska och det leder 
till att mer kontakt med svenskar är nödvändigt. Just nu diskuteras möjligheten i den kommun 
som studien är gjord att genomföra ett antal kurser på eftermiddagarna. Det skulle kanske 
kunna vara t.ex. hushållsekonomi, orienteringskurs i Word. Sfi-eleven skulle då få möjlighet 
att på eftermiddagstid få ytterligare tillfällen att använda språket. Dessa kurser skulle vara 
utöver den samhällsinformation som erbjuds. 
 

En av informanterna i intervjun upplever ibland att hennes son har många läxor. Det är bra 
med tanke på att han lär sig mycket och det gör hon också, men hon känner även att hon inte 
riktigt är den vuxna personen i familjen. Hennes kunskaper i svenska är sämre än sonens. En 
av männen har en son som ofta kritiserar sin pappas uttal av svenska. Mannen tycker att det 
känns jobbigt, men förstår ändå sonen, som vill att språket ska låta rätt. Cerú (1993) menar att 
barn som kommer till Sverige före puberteten lär sig ofta ett perfekt uttal på svenska, vilket 
kan bero på att första språket inte är lika etablerat som hos den vuxne. Både kvinnan och 
männen försöker utveckla sina svenskkunskaper genom att titta på svenska TV-program, 
lyssna på nyheter och läsa svenska böcker och tidningar. 
 
Kvinnan i intervjun har endast 6 månaders skolbakgrund. Hon kan dock läsa och skriva på 
somaliska. Däremot förstår både hon och männen att det måste vara oerhört svårt att lära sig 
svenska om man är analfabet. Cerú (1993) skriver om undersökningar som tyder på att låg 
utbildning, högre ålder på inläraren och modersmålets avstånd från målspråket försvårar 
inlärningen av ett andra språk. 
Informanterna anser att Sfi-studierna borde kunna kompletteras med 
modersmålsundervisning. Framför allt är behovet större för de som är analfabeter. 
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7. Slutsats 
De somaliska flyktingar som jag intervjuade uttryckte sin vilja att försöka lära sig det svenska 
språket så fort som möjligt. Beroende på deras utbildning visar kanske resultatet på fler 
positiva upplevelser än negativa sådana. För att få bättre kontakt med svenskar och det 
svenska språket kan tre av fyra informanter tänka sig att flytta till ett område där det bor fler 
svenskar. Sjögren (1996) menar att samspelet mellan språkinlärning och den sociala 
omgivningen är viktig. Boendet i de förorter med stark koncentration av invandrare 
kännetecknas av en stor blandning av etniska grupper med svårigheter för anpassning till det 
svenska samhället. Kön till Sfi-studier borde vara kortare, så att studierna i svenska kan 
påbörjas så tidigt som möjligt. I kommunen där studien är gjord borde det anordnas andra 
kurser än Sfi på eftermiddagarna ansåg informanterna. Att titta på svenska TV-program och 
nyheter är utvecklande för det svenska språket. Diskussionen om att få språkpraktik på en 
arbetsplats togs upp och informanterna hade olika åsikter om detta, kanske på grund av 
personernas utbildning och arbetslivserfarenhet i sina hemländer. Eftersom de var relativt 
vana att studera menade de att de skulle klara av Sfi-undervisningen på kortare tid än om de 
samtidigt med studierna skulle vara på en arbetsplats. De ansåg dock att för en del invandrare 
underlättar det mycket för språket att få språkpraktik på en arbetsplats. 
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Intervjufrågor     Bilaga 1 

 

Tack för att du vill vara med på intervjun! 

Här är några av de områden och frågor som jag kommer att fokusera kring.  

Det är bra om du läser frågorna och funderar lite innan vi träffas. 

 

• ålder, kön, hemland 

• antal år i Sverige 

• familj 

• studiebakgrund 

• yrke, arbetslivserfarenhet 

 

 

• Hur mår du? 

• Trivs du i Sverige? 

• Läs- och skrivförmåga på modersmålet? 

• Andra språkkunskaper? 

• Varför kom du till Sverige? 

• Hur upplevde du din situation när det gällde det svenska språket den första tiden i 

Sverige? 

• Lät språket svårt/lätt? 

• Något positivt/negativt med det svenska språket? 

• Är det viktigt att kunna prata på svenska? 

• Tycker du att du nu kan kommunicera med svenskar? 

• Om du skulle komma till Sverige idag – vad tycker du skulle kunna göras bättre i 

mottagandet när det gäller språket och språkliga kontakter? 

 

 

Det är frivilligt att delta i intervjun och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Om 

du har frågor kan du kontakta mig på tel. 070 – 2928906 

 

Hälsningar Karin 

 

 



 

 

Tillstånd för intervjun    Bilaga 2 

 

Intyg 

Jag ger härmed mitt tillstånd till att intervjun med Karin Hamrin får användas i 

hennes uppsats i svenska som andraspråk vid Högskolan i Gävle. 

 

Borlänge 2012-05-14 

 

________________________________ 
Namn 

_____________________________________ 

Namnförtydligande 

     


