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Abstract 
 
In this report the aim is to give an overview of what volunteers , in a small town of Sweden, can do to 
reinforce the obligatory second language education provided by the local government. I have answered 
my main questions: What reinforced language education do the volunteers provide to the adult second 
language learners? How do the local government employee teachers value the work that the volunteers 
provide? How does the work relate to science and the regulatory documents regarding second language 
acquisition? I have made interviews with 7 different sources. My main interest has been what the 
volunteers actually do when they meet the second language learners. And to know if their work has 
support in second language science, I have read several researcher’s publications to know what they 
say about second language acquisition in general. I have also described the basic linguistic vocabulary 
by giving a background to the study of language in general. In my analysis I have used a sociocultural 
approach in my weaving of the pedagogical work that the volunteers provide. The conclusion is that 
they mainly give social awareness and that they reinforce the functional categories of the spoken 
language. The teachers that were asked about the reinforced language education stress the importance 
of the work. Both language science and the Swedish regulatory documents regarding second language 
acquisition are found in their work. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: andraspråksinlärning, pedagogik, ramfaktorer, språkvetenskap, svenska 
för invandrare, volontärverksamhet, vuxenutbildning 
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1. Inledning 

Under åren 2012 till 2014 arbetade jag som volontär inom Svenska Kyrkans 
volontärverksamhet för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Varje måndag 
träffades invandrare, flyktingar och volontärer. Min och övriga volontärers uppgift var att 
utöka inflödet av det svenska språket hos de vuxna andraspråksinlärarna. Utifrån nivån 
på förvärvade språkkunskaper, parades respektive elev ihop med en lämplig volontär som 
eleven fick sitta och arbeta med i två timmar. Volontärerna tränade samtal med eleven 
men fokus låg främst på läxläsning. Det gav eleverna som läste svenska för invandrare  
(Sfi) en möjlighet att prata svenska under fler tidpunkter än bara vid de kommuna lt 
fastställda utbildningstillfällena. 

År 2012 ingick volontärverksamheten i ett nätverk1 med Arbetsförmedlingen, kommunen 
och ett kunskapsföretag. Från att det varit en ansvarig som bedrivit verksamheten på egen 
hand inom Svenska Kyrkan, fick verksamheten kontaktpersoner inom vardera instansen. 
Syftet med nätverket var att underlätta hanteringen av flyktingarnas och invandrarnas 
handläggningsärenden hos instanserna, så att personer inte ”föll mellan stolarna”.  

Flera av eleverna läste också något som kallades Yrkessvenska via kunskapsföretaget. 
Det fanns emellertid elever som läste dubbla utbildningar i svenska, för att på så sätt öka 
chanserna att kunna komma ut på arbetsmarknaden.  

Beroende på vad beslutsfattande politiker kommer fram till, kan undervisningsförloppet 
påverkas för de vuxna andraspråksanvändarna på många olika sätt. Efter att ha praktiserat 
inom utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) har jag förstått att det kan vara bra att 
känna till undervisningens ramfaktorer.  Om det till exempel finns fördelar med att flera 
aktörer finns med i undervisningen för de vuxna invandrarna och flyktingarna, har länge 
varit föremål för diskussioner (Linde 2000: 15).     

Hyltenstam förmedlar en kritik mot hur invandrar- och minoritetsundervisning bedrivits 
under åren. Han menar att samhällets utbildningsåtgärder ofta bestämts av ideologiskt 
färgade uppfattningar där det eftersträvats att hitta en universalmetod för undervisning i 
svenska. Hyltenstam betonar att heterogeniteten i invandrargrupperna är enorm och 
därför är en komplex verklighet. Han anser att individernas erfarenheter och kunskaper 
inte har tagits till vara. Det har fått till följd att reformerna varit många och att underlagen 
för förändringarna sällan innehållit ordentliga analyser eller utvärderingar (Hyltens tam 
1996: 5).  

De politiska vindarna har påverkat alla kommuners utbildningar och den studerade 
kommunen hör inte till något undantag. Efter regeringsskiftet år 2014 upplöstes nätverket 
i kommunen och kunskapsföretaget ingår inte längre i den obligator iska 
språkutvecklingen för Sfi-eleverna. Volontärverksamheten fortsätter dock oförtrutet sitt 

                                                 
1 I nätverket ingick volontärverksamheten, Arbetsförmedlingen och kommunens flyktingsamordnare. Två 

kunskapsföretag stod för Arbetsförmedlingens inköpta tjänster. Alla dessa instanser kommer inte att vara 
med i den här studien eftersom fokus ligger på de instanser som har ett nära samband med  
volontärverksamhetens språkstöd.  
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språkstödjande arbete och har uppmärksammats både av lokala politiker och av 
riksdagspolitiker. 
 

1.1 Syfte & forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att identifiera vilket språkstöd volontärverksamheten ger, 
hur arbetet värderas av vuxenutbildningarnas lärare  och om arbetet har stöd i forskning 
och styrdokument.  

Mina forskningsfrågor lyder: 

x Vilket språkstöd ger volontärerna de vuxna eleverna med annat modersmål än 
svenska? 

x Hur värderar lärare från Sfi och ett kunskapsföretag volontärverksamheten i den 
aktuella kommunen? 

x Hur relaterar volontärverksamhetens språkstöd till styrdokument och aktuell 
forskning?  

 

1.2 Disposition 

Jag kommer först att ge en bakgrund till sociokulturella teorier som berör 
andraspråksinlärning. En begreppsförklaring kommer att ges genom en 
forskningsöversikt som behandlar språkinlärning och undervisning för vuxna 
andraspråksanvändare. På det följer en sammanfattning av styrdokumentens direktiv och 
rekommendationer för ämnet svenska för invandrare (Sfi). Jag ger också en 
sammanfattning av vad vardera instansen har för syfte med sina verksamheter. 
 
Under metoddelen redogör jag för hur jag behandlat mina intervjufrågor i förhållande till 
mina analytiska forskningsfrågor. Här redovisar jag också hur arbetet framskridit och 
förändrats under arbetets gång. Vidare beskriver jag hur jag samlat in data och hur urvalet 
av informanter har gått till.  
 
Resultatdelen bygger på informanternas svar på intervjufrågorna. Kapitlet är uppdelat i 
tre underrubriker där intervjusvaren från ansvarig för volontärverksamheten, volontärerna 
och lärarna från vuxenutbildningarna, presenteras. 
 
Till sist gör jag en sammanfattning och analys av alla mina insamlade data. Där drar jag 
paralleller till forskning om andraspråksinlärning och styrdokumentens 
rekommendationer om hur andraspråksinlärning för vuxna invandrare går till. 
Avslutningsvis ger jag några förslag för vidare studier inom ämnet. 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer jag att presentera olika lärandeteorier och styrdokument som 
berör andraspråksinlärning för att sedan kunna applicera dessa teorier och 
rekommendationer på volontärverksamhetens arbete och sedermera analysera arbetet. 
Eftersom verksamheten bygger på sociala interaktioner  i ett vidare begrepp än i en 
traditionell skolmiljö kommer jag att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. 
 

2.1 Sociokulturella perspektiv 

Utifrån sociokulturella teorier förklarar Lev Semenovic Vygotskij (2001) att människan 
alltid strävar efter att nå nya sätt att tänka och förstå världen. Han menar att språkets 
funktioner leder till att individen bygger upp sociala erfarenheter som sedan leder till 
delaktighet i samhället.  

Olga Dysthe (2001:41-42) vidareutvecklar teorin och menar att sociokulturella perspektiv 
bygger på fysiska och sociala kontexter där tankemönster utvecklas integrerat med 
aktiviteter. Hon menar att i sociokulturella perspektiv är lärande situerat, distribuerat och 
medierat och att kunskap alltid är sammanflätat i ett samhälleligt sammanhang. Ett 
situerat perspektiv inriktar sig på inlärningskontexten, det vill säga att kunskapen är 
situerad i autentiska aktiviteter i innebörd och mening och inte i biologiska 
företeelser. Hon menar att autentiska aktiviteter är sådana aktiviteter som främjar ett 
livslångt lärande.  
 
Vidare menar Dysthe (2001: 45- 46) att lärande distribueras mellan individer när de 
interagerar med varandra. Det vill säga att en individs kunskaper förs vidare till en annan 
när det behövs i sociala kontexter. Det komplicerade samspelet mellan det fysiska eller 
psykologiska redskapet, som behövs för att vidareutveckla kunskap, kallas i sin tur för 
mediering eller förmedling. Inom sociokulturella teorier är mediering ett centralt begrepp 
som förklarar hur till exempel datorer, pennor och anteckningsböcker hjälper oss att förstå 
omvärlden. Språk är inom sociokulturell inlärningsteori ett av de viktigaste redskapen 
som  medierar lärande.  

Människan har följaktligen ett behov av att föra fysiska och teoretiska färdigheter vidare 
till kommande generationer. För att kunna göra detta använder människan sig av språklig 
kommunikation, menar Roger Säljö (2000: 38-41). Kultur i sin tur förstärker individens 
språkliga uttryck och är ett samlingsnamn som delvis finns hos individen, delvis i social 
interaktion och delvis i den materiella omvärlden.  

Mot den bakgrunden anser Lars-Åke Kernell (2002: 93-96) att det krävs att läraren har 
en sammanhängande helhetsbild i sin undervisning för att kunna planera undervisning. 
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Han hävdar i enlighet med andra pedagoger (se Dysthe 2003, Linde 2000 och Säljö 2000) 
att teorier är nödvändiga för att praktiken ska bli förståelig. För att veta vilka kunskaper 
och vilket tänkande elever ska utveckla bör läraren känna till de preciserade målen för 
arbetet. Han menar att läraren bland annat ska känna till vilka ramfaktorer2 som påverkar 
den planerade undervisningen och vilket uppdrag läraren har enligt styrdokumenten. Men 
både Kernell (2002: 13) och Pauline Gibbons (2013: 186) understryker att en 
grundläggande förutsättning för att lärande ska ske, är fungerande relationer mellan elever 
och lärare och det är just den relationen som är grundpelaren för den här studien.  
 

2.2 Språkinlärning 

Shirley Brice Heath (1983: 1-14) lyfter frågor om språklig utveckling i en studie där hon 
jämfört två samhällen i Piedmont Carolina. I studien framkommer det att litteracitet3 kan 
manifesteras på olika sätt inom olika områden. Trots att de två studerade samhällena 
endast låg ett par kilometer ifrån varandra upptäckte hon i sin studie, att sättet att använda 
skriven text skiljde sig åt beroende på om individerna hade vuxit upp i stadsmiljö eller på 
landsbygden.  
 
Heath (1983) påvisade bland annat i sin studie att skriven text har olika status och olika 
betydelse beroende på samhällskontext. I det ena samhället användes skriven text i form 
av litteratur, kartböcker, uppslagsverk och i interaktion med varandra. Medan det andra 
samhället såg skriven text utifrån ett mer distanserat perspektiv. I det senare fallet kunde 
invånarna citera bibeltexter, återberätta nyhetsuppläsningar samt hantera viktiga 
blanketter från myndigheter och dylikt. Böcker fanns inte i lika stor utsträckning i 
hemmen som i det första samhället. Heath sammanfattar sin studie med att lärare inte kan 
ta för givet att alla har en gemensam språkbakgrund trots att de talar samma språk.  
 
Liknande studier har kunnat påvisa att all form av språkinlärning är en pågående process 
som fortgår genom hela livet. Vilka ord vi lär och vilken typ av språk vi använder oss av 
i vuxen ålder, bestäms bland annat av vilka språkliga kontexter vi varit utsatta för under 
uppväxten (Lightbown & Spada 1999:1-4). 
 
Språkforskare har också försökt göra en indelning av medveten, formell inlärning 
(learning) och informellt, omedvetet tillägnande (acquisition) (Mitchell & Myles 2004: 
6). Användningen av dessa begrepp har ofta ansetts vara förknippad med behaviorist iska 
språkperspektiv, där utgångspunkten varit att människan endast lär in språk genom att 
repetera och härma sådant som sägs i omgivningen.  
 

                                                 
2 Exempel på ramfaktorer kan vara tid, gruppstorlek, lokaler, betygsystem, kultur och närsamhälle, 

ekonomiska resurser samt skolans ledning och organisation.  
3 Läs- och skrivkunnighet 
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Mitchell & Myles (2004: 52-53) menar att Noam Chomsky var en av de första 
språkvetarna i början på 60-talet att motsätta sig behaviorismens syn på människors 
språkkompetens. De båda författarna hävdar att Chomskys lingvistiska teori ger en 
möjlighet att karaktärisera de underliggande kunskaperna i andraspråksinlärarens sinne.  
 

[…] Universal Grammar is a theory which aims to describe and explain  
human language. As such, even if its prime concern is not second language 
acquisition, it is nonetheless directly relevant to the study of second 
languages, which are assumed to be natural languages (Mitchell & Myles 
2004: 91 

 
Kunskapen om den språkliga strukturen, kallar Chomsky för Universal Grammar. Han 
hävdar att alla människor föds med en universell uppsättning av principer och 
parametrar, som bestämmer vilken form språket får. Chomsky (1999) menar att kärnan i 
språk är lexikon som sedermera kan delas in i två kategorier som han kallar lexikala 
kategorier och funktionella kategorier. De lexikala kategorierna består av innehållsord 
som till exempel substantiv och verb. De funktionella kategorierna består i sin tur av 
abstrakta grammatiska strukturer som bestäms av vilken funktion språket har för 
användaren.  

 
 
                   Lexikala kategorier 

 
Lexikon 
                   Funktionella kategorier 

 

Figur 1. Figuren visar Chomskys teori om att språk har en lexikal kärna 
och att denna kärna påverkas av lexikala och funktionella kategorier. De 
lexikala kategorierna består av innehållsord som till exempel substantiv 
och verb. De funktionella kategorierna består i sin tur av abstrakta 
grammatiska strukturer. (Chomsky 1999: 54)   

 
 
Kritikerna menar att Universal Grammar inte går att applicera på inlärning av ett 
andraspråk, eftersom den delen av språket redan använts i förstaspråket. Enligt 
Lightbown & Spada (1999: 36-37) tvistar emellertid forskarna om huruvida Chomskys 
teorier om språkinlärning, går att applicera på tillägnandet av ett andraspråk hos vuxna 
språkinlärare.  
 

2.3 Andraspråksinlärning 

Inlärning av ett språk när ett eller flera språk redan etablerats hos en individ, kallas för 
andraspråk. Andraspråk är till skillnad från främmandespråk, ett språk som lärs in i det 
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land där målspråket4 talas. I Sverige är målspråket svenska och för en person som vill lära 
sig språket som en infödd talare blir andraspråket därmed svenska (tillsammans med fler 
andraspråk om det finns sådana sedan tidigare). Andraspråksinlärning delas in i två 
undergrupper: dels formell inlärning som sker genom undervisning och studium, dels 
informell inlärning som sker genom kontakt med språket i det dagliga livet (Ellis 1997: 
3-4).   
 
Patsy M. Lightbown och Nina Spada (1999: 22) konstaterade för drygt tio år sedan, att 
en enhetlig teori om andraspråksinlärning fortfarande låg långt fram i tiden.  Forskare (se 
Ellis 1997, Hyltenstam 1996) har försökt ringa in olika problemområden angående 
språkinlärning, men inom tidig språkforskning, har fokus på andraspråksinlärning blivit 
satt på undantag. Det har bland annat ställts för höga krav av infödda språkanvändare där 
man fokuserat för mycket på att andraspråksinläraren ska bli fullärd i målspråket. Då 
negligeras de nödvändiga utvecklingsfaserna och det ställs orimliga krav på 
andraspråksinläraren.   
 
Språkforskare (se Ellis 1997, Hyltenstam 1996) har bland annat kunnat påvisa att vuxna 
andraspråksinlärare gör samma språkliga fel som barn gör när de börjar lära sig sitt 
förstaspråk. Språkinlärningen följer nämligen samma utvecklingsmönster hos en vuxen 
andraspråksinlärare som hos ett infött barn (Lightbown & Spada 1999: 36). Niclas 
Abrahamsson och Kenneth Hyltenstam (2004: 246-252) hävdar dock, enligt den 
omdiskuterade teorin om mognadsbegränsningar, att det inte är lika enkelt för vuxna 
andraspråksinlärare, jämfört med hur det är för barn och tonåringar att lära sig ett nytt 
andraspråk. 
 
Hypotesen om att det finns kritiska perioder där inlärningen är extra svår att uppnå, syftar 
till att belysa psykologiska och kognitiva åldersbegränsningar inom språkinlärningen. En 
stark koppling mellan ålder och slutlig målspråksnivå har därmed kunnat påvisas. Det 
beror bland annat på att ett barns vokabulär består av ett par tusen ord, medan en vuxen 
person måste behärska avsevärt många fler ord för att kunna fungera i ett samhälle. Som 
vuxen andraspråksinlärare kan det därför vara svårt att uppnå infödd nivå på målspråket, 
eftersom den vuxne har andra arenor och andra krav på språkanvändningen. Efter den så 
kallade kritiska perioden ställs det alltså högre krav på inläraren då denne dessutom måste 
lära sig de grammatiska grunderna i språket (Hyltenstam 2004: 246-252).   
 
Det är därmed viktigt att inte likställa vuxna andraspråksinlärare med barn skriver Åsa 
Wedin (2010: 13-14) i sin bok. En vuxen inlärare förväntas bemästra skriftspråket, men 
utvecklingen av färdigheter i läsning och skrivning sker parallellt med utvecklingen av 
talad svenska. Lärare som arbetar med vuxna andraspråksinlärare bör därför känna till att 
de redan har utvecklat minst ett språksystem som sedan påverkar utvecklingen av det nya 
språket. De har dessutom med sig olika erfarenheter av skriftspråk på sitt eller sina 

                                                 
4 Det språk man har för avsikt att lära sig. 
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modersmål. Olika sorters kunskaper kan vara kopplade till olika språk. Det kan alltså 
finnas en mångfald i litteraciteten, även om den inte är kopplad till vårt svenska 
skriftspråk: 
 

Andraspråksinlärning innebär en successiv uppbyggnad av ett helt nytt system för språklig och 
social samvaro i såväl privatliv som arbetsliv, ett led i förberedelsen för ett nytt sätt att leva. Denna 
process har lite att göra med att stapla ord och lämpliga fraser på hög genom traditionellt pluggande 
(Lindberg 1996: 224).  

 
I enlighet med Lindbergs (1996: 224) citat strävar vuxna andraspråksinlärare efter att 
utveckla ett funktionellt andraspråk. Det är därför viktigt att språket får genomgå en rad 
processer för att kunna varieras verbalt och skriftligt. Inläraren bör bland annat få 
möjlighet att möta ett rikt och varierat språk på lagom nivå. I figur 2 illustrerar Pirkko 
Bergman (2005: 2-5) hur inflödet av språket måste ligga ett steg över den aktue lla 
språkförmågan för att utvecklingen av språket ska gå framåt. En del av det meningsful la 
inflödet blir sedermera intag som bearbetas av inläraren. För att sedan utflödet ska bli 
begripligt, krävs det att inläraren förses med ett gynnsamt råmaterial som går att förmedla 
på ett funktionellt sätt. 
 
 

 Inlärningsprocessen 
 

  Det språk som inläraren möter  
 
 
 
   Det språk som inläraren ”tar in” och bearbetar.  
 
 
 
   Det språk som inläraren producerar i tal och skrift. 
, 

 
Figur 2. Inflödet som eleven möter och bearbetar kallas för intag. Språket som eleven 
använder i tal och skrift kallas för utflöde. (Bergman 2005: 4)  

 
Vuxna andraspråksinlärare strävar efter att uppnå färdigheter i målspråket som kan ge 
dem tillgång till ekonomisk självständighet och socialt umgänge. Trots detta kan en del 
andraspråksinlärare, efter flera års studier i målspråket, sluta göra synliga framsteg i 
inlärningen. Fenomenet kallas fossilisering, vilket även kan vara en naturlig process i 
inlärningen. Det innebär att vuxna inlärare i ett tidigt skede kan behärska flera helfraser 
som skapar kreativa öppningar i kommunikation med infödda talare. Det kan handla om 
tidigt inlärda hälsningsfraser och andra korta meningar som ger en bild av att talaren 
behärskar språket väl. Det är utvecklingen av dessa som kan stanna av om språkinläraren 

Inflöde 
(Input) 

Intag  
(Intake)  

Utflöde  
(Output) 
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inte uppmuntras eller känner ett behov av att fortsätta utveckla sin språkanvändning 
(Mitchell & Myles 2004: 16-17). 
 
Precis som infödda svenska talare följer nämligen andraspråkselever inte en linjär 
språkutveckling. Därför krävs det stöttning menar Gibbons (2013: 44), stöttning som 
utgår från den kunskapsgrund andraspråksinläraren redan har, så att de kan utveckla sina 
kognitiva kunskaper och färdigheter.  

 

2.3.1 Strategier för tillägnande av ett andraspråk 

Gibbons (2013: 28) utgår från aktuell forskning och ger konkreta modeller för språk- och 
kunskapsutvecklande arbete. Hon skriver i sin bok om de olika kontexter som språket 
används i. Hon beskriver hur situationskontexten bestäms av olika faktorer, och de tre 
faktorerna är: (1) det man talar eller skriver om, (2) förhållandet mellan talarna (eller 
författaren och läsaren) och (3) om det är talspråk eller skriftspråk. Det är därför viktigt 
att ge andraspråkselever strategier som kan användas i både text och tal.   
 
En del elever lär sig nya ord bara genom att höra dem, och efter ett par gånger så kan de 
använda dem. Andra behöver se samma ord ett par gånger i skrift för att till slut kunna ta 
till sig det nya ordet. Det finns även en kategori av elever som alltid behöver 
genomarbetade skriftliga aktiviteter som är starkt kopplade till verkliga livet, för att kunna 
tillgodogöra sig ny kunskap. De olika inlärningsstrategierna utesluter inte varandra utan 
går att kombinera (Lightbown & Spada 1999: 58) 
 
Kombinationen av ljud och bild i samband med skrift, kallas det för multimodalitet. Den 
formen av skriftspråkande erbjuder nya möjligheter och utmaningar, menar Åsa Wedin 
(2010: 21-24). Hon anser att ordbehandlingsprogram och internetanvändning kan vara 
bra för andraspråksinlärare med liten eller ingen skrivbakgrund. Hjälpmedel av den typen 
kan öppna möjligheter till aktivt samhällsdeltagande för dessa elever. 
 
Vidare anser Gibbons (2013: 168) att läraren till exempel bör vara uppmärksam på att 
förklaringar av svåra ord ibland kan bli för mycket för andraspråksinläraren att smälta. 
Motivationen hos eleven kan dessutom bli lidande om uppgifterna är för långt ifrån 
inlärarens språkliga vardag. Det kan därför vara fördelaktigt att titta på illustrationer i 
samband med text och samtala om vad texten handlar om. Det gör att läraren under 
samtalets gång introducerar nya ord som eleven senare möter i texten. Sättet att 
introducera texten på, underlättar läsförståelsen.   
 
Inom sociokulturella perspektiv betecknas litteracitet som användning av skrift i vid 
bemärkelse. Skriften avspeglar samhällets attityder och värderingar. Det är därför viktigt 
att tillvarata andraspråksinlärarnas tidigare erfarenheter och kunskaper, eftersom det då 
skapas förutsättningar för en effektiv utveckling av språket (Skolverket 2007). Ett 
liknande resonemang framför  Wedin (2010: 14 & 16), som menar att det ska kännas 
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meningsfullt att lära för inläraren, och att det därför är viktigt att undervisningen kopplas 
till inlärarens vardagliga liv.  
 
Enligt Wedin (2010: 15) är det också viktigt att lärare är observanta på hur språket 
används i olika sammanhang. Samtidigt är det betydelsefullt att lärare inte för fram vissa 
normer som de enda rätta och riktiga. Det är bra att ha i åtanke, i enlighet med Heats 
studie i Piedmont Carolina (Heat 1983), att alla med svenska som modersmål inte heller 
är någon enhetlig grupp som uttrycker sig likadant i alla sammanhang.  
 
Norrby & Håkansson (2012: 119) hävdar att språket dessutom påverkas av personligheten 
hos talaren. Man ser idag språkbruk som ett resultat av kommunikativa faktorer och inte 
något som binder talaren till en särskild klass. Lyssnaranpassning och samtalsdyna mik 
avgör hur språk används.  
 
Det är alltså positivt att andraspråksinlärare vågar använda nya språkliga uttrycksformer 
men minst lika viktigt är det också att inläraren vågar använda språket ohämmat. I det 
hänseendet kan elektronisk text öppna möjligheter till att få läsa och skriva om sådant 
som är intressant för individen.  Men om läraren fäster för stor vikt vid korrigeringen i de 
sammanhangen, kan språkutvecklingen hämmas. Det är viktigt att inläraren får använda 
språket i flera sammanhang och får utrymme att laborera med sitt skriftspråk. Wedin 
(2010: 13-14) hävdar att fel i ett inlärarspråk tyder på språkutveckling och att det är ett 
naturligt inslag i inlärningen av språk. Lightbown & Spada (1999: 37) hävdar till och med 
att korrigering inte ger någonting annat än ytlig förändring av språket. De hävdar att 
idealet skulle vara om andraspråksinläraren hade en lärare som introducerar grammatiska 
regler och en annan lärare som fokuserar och uppmuntrar till fritt tal.  
 
På senare tid har lärare därför börjat låta andraspråkselever koncentrera sig på att bygga 
upp förståelsen av språket innan läraren begär att eleverna ska prata på målspråket. Viberg 
(1992: 13) menar att tolkningen av ett yttrande måste genomgå flera syntaktiska och 
semantiska processer5. I vardagligt tal måste denna tolkning gå fort för att talaren ska 
hinna formulera ett svar innan man som lyssnare byter roll och blir talare. Den här 
processen kan vara svår för en vuxen andraspråksinlärare att få grepp om, eftersom 
språknivån på andraspråket ofta inte överensstämmer med den kognitiva nivån. 
 

2.4 Svenska för invandrare (Sfi) 

Den forskningsinriktning som används för att få fram vilka avsikter som är tänkta för ett 
specifikt pedagogiskt ändamål kallas läroplansteori. Göran Linde (2000: 9-16) förtydligar 
forskningsinriktningen med att understryka att undervisning bör ha ett innehåll som är 
strukturerat och problematiserat. Det är enligt honom relevant att känna till elevernas 

                                                 
5 Andraspråksinläraren måste snabbt tolka t.ex. tempus och betydelse av ord och fraser. 
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erfarenheter och kulturella bakgrund för att kunna formulera arbetsuppgifter som i sin tur 
utvecklar elevernas inlärning.  
 
Styrdokumenten inom svensk undervisning är politiska dokument som påverkas av 
politiska ställningstaganden och opinionsbildningar. Riksdagen fattar utifrån sina 
politiska ställningstaganden och statens offentliga utredningar (SOU 2013), beslut om hur 
all form av utbildning ska regleras och bedrivas. 
 
Sfi är förkortningen av en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna 
personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det svenska 
språket. Målet med utbildningen är att kunna utveckla ett funktionellt andrasprå k 
(Skolverket 2012). I kommunen som är föremål för den här studien har alla invandra re6 
och flyktingar7, som är folkbokförda i kommunen, rätt att delta i Sfi. Utbildningen är 
avgiftsfri men det är inte alla som har obligatorisk närvaro.  
 
Kommunen hade 2013, utarbetat ett program för integrationsarbete som syftade till att 
följa regeringens Etableringsreform (SKL 2011). Etableringsreformen8 i den här 
kommunen innebar bland annat att flyktingar automatiskt blev inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen och att de under två års tid skulle läsa på den kommunala Sfi-
utbildningen och vara inom annan marknadspolitisk åtgärd 8 timmar om dagen.  
 

2.4.1 Styrdokument för Sfi 

Mycket har hänt sedan 90-talet, bland annat har Sfi- utbildningen fått en egen läroplan 
och det har blivit lättare att ställa krav på verksamheter som tillhandahåller utbildningar 
i bland annat Sfi. Det fortsätter dock vara ett utbildningsfält som kantas av ständiga 
organisatoriska förändringar (SOU 2013:129-134) .  
 
År 1971 påbörjades ett samarbete mellan ett stort antal lärare i och utanför Europa. Det 
ledde till att Europarådet, med hjälp av ett författarteam, sammanställde Gemensam 
europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS). Skriften 
vänder sig till så väl lärare som personer som håller på att lära sig ett språk. Syftet med 
skriften är inte att fastställa mål eller fastställa metoder som ska användas. Det  är en 
utarbetad text som ställer grundläggande frågor inom språkinlärning på sin spets. 
Europarådet vill uppmana alla som ägnar sig åt att organisera språkinlärning, att utgå från 
inlärarnas behov, motivation, egenskaper och förutsättningar (Skolverket 2007: xi-xiv) 
 

                                                 
6 Enligt Migrationsverket (2011) finns det inte någon vedertagen definition av begreppet ’invandrare’. Men 

i statistiska sammanhang ska den utlandsfödde vara folkbokförd i Sverige för att räknas som invandrare. 
Migrationsverket menar att det ofta görs en indelning av befolkningen i två kategorier: födda i Sverige 
eller födda i utlandet.   

7 ”Flykting är den person som tvingats fly på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, 
kön eller sexuell läggning, eller annan tillhörighet till en v iss samhällsgrupp. ” (Migrationsverket 2011).  

8 Kommunen har utarbetat ett dokument 2012 som syftar att följa regeringens etableringsreform. 
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Sedan Sfi-utbildningen fick en egen läroplan 2012 har både lärare och elever fått en 
tydligare bild av Sfi-utbildningens mål och struktur. Vilken nivå en elev ska börja sina 
studier på bedöms utifrån en kartläggning av hens förkunskaper. Men oberoende om 
kursen är nybörjarkurs eller fortsättningskurs är kurskraven desamma. Kunskapskraven 
är i sin tur formulerade utifrån fem aspekter: hörförståelse, läsförståelse, muntlig 
interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet (Skolverket 2012).  

Läraren uppmanas att göra en helhetsbedömning och kan inte bedöma kunskapskraven 
fristående från varandra. Kurserna är relaterade till GERS och utbildningen i Sfi följer 
förutom kursplanen, även skollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för 
vuxenutbildningen (Skolverket 2012: 43). 

Enligt skolverkets rapport Utbildning i svenska för invandrare (2012: 9) riktar sig 
utbildningen till personer som varken känner till det svenska språket eller det svenska 
samhällets oskrivna regelverk. I rapporten sammanfattas utbildningens olika studievägar : 
 

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer 
med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 utgörs av kurserna 
A och B, studieväg 2 av kurserna B och C samt studieväg 3 av kurserna 
C och D. De fyra kurserna tydliggör progressionen inom utbildningen. Studieväg  
1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund  
och studieväg 3 till dem som är vana att studera. Trots att en elev kan avsluta  
utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg är  
intentionen att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D  
(Skolverket 2012: 9). 

 
Målet med utbildningen är att alla elever ska få möjlighet att studera till och med kurs D, 
men utbildningen kan också avslutas efter varje kurs och studieväg. Utbildningen ska 
utgå från individens behov och ska kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra 
aktiviteter. För att få kunskaper och färdigheter av olika slag ska eleven lära sig att göra 
relevanta språkliga val i förhållande till den språkliga kontexten (Skolverket 2012: 7-8). 

Nedan följer ett utdrag ur skolverkets rapport om vilka mål utbildningen i Sfi har: 

  Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla 
• sin förmåga att läsa och skriva svenska, 
• sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, 
• ett gott uttal, 
• sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, 
• sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 
• insikter i hur man lär sig språk, och 
• inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. 
(Skolverket 2012: 7-8) 

 
Den del av utbildningen som inriktar sig på läs- och skrivinlärning vänder sig till personer 
utan tidigare utbildning och personer med kort utbildning som inte är funktione llt 
litterata9. För att förstå och använda sig av skriftspråket kan begreppet litteracitet även 
innefatta att kunna använda tal, bilder, och symboler med koppling till skrift. För den som 

                                                 
9 Litterat är man i det här sammanhanget när man behärskar det latinska alfabetet.  
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inte behärskar det latinska alfabetet kan läs- och skrivinlärning inom utbildningen i Sfi 
ske på elevens modersmål. Läs- och skrivinlärning är en process som kan pågå under hela 
utbildningen och det är därför viktigt att eleverna tar till sig undervisningen på bästa sätt. 
Läs och skrivinlärning vävs in i kurserna A till D, för att färdigheterna ska hinna 
automatiseras (Skolverket 2012: 9, 43). 
 
En mängd vardagliga företeelser kräver kulturella och sociala kompetenser och därför vill 
Skolverket understryka att andraspråksinlärning inte bara handlar om språk. Kompetenser 
som kursplanen eftersträvar, är att kunna använda språkliga strategier på ett effektivt sätt 
för att få fram sitt budskap. Eleven bör då känna till det språkliga systemet som innefa tta r : 
ord, fraser, uttal och grammatiska strukturer. I förhållande till mottagare och syfte ska 
eleven dessutom ha kunskaper om språkanvändningen som handlar om hur man bygger 
upp en text med funktionella språkliga val och anpassningar (Skolverket 2012: 7-8). 
 
GERS understryker att språk används inom olika så kallade domäner10. Den personliga 
domänen är den där språket används för till exempel nöjesläsning, dagboksskrivning och 
andra personliga göromål. Som samhällsmedborgare eller som medlem i en 
organisation, måste språket anpassas utifrån samhällsdomänen. Inom organiserad 
inlärning kan det vara bra om språkanvändaren använder sig av ett språk som hör till 
utbildningsdomänen. När en person utövar ett yrke måste denne använda sig av ett språk 
som passar sig inom yrkesdomänen. Alla dessa domäner kan i många situationer 
överlappa varandra (Skolverket 2007: 47).  
 

2.5 Språkstödjande verksamheter  
Marie Carlson (2003: 223-233) skriver att arbetsförmedlingen ofta använder det 
nationella provet i Sfi som måttstock och betyget Godkänd som ingångskrav för att låta 
invandrare bli ”aktivt arbetssökande”. Den här, ibland för tidiga, övergången menar hon 
gör att många invandrare saknar erfarenhet av att arbeta på den efterfrågade nivån de 
förväntas vara på. Carlson efterfrågade i sin avhandling, en större medvetenhet om vad 
vuxna andraspråksinlärare behöver för kunskapsstoff för att klara sig på 
arbetsmarknaden. 
 
Tidigare har Sfi-utbildningen anordnats av studieförbund, AMU 
(Arbetsmarknadsutbildningen) och folkhögskolor. Då fanns inga bindande styrdokument 
och inte heller några fastställda behörighetskrav på lärare, skriver Marie Carlson i sin bok 
(2003: 13). Vid en omstrukturering av ansvaret för utbildningen blev flera lärare  
övertaliga. Många lärare inom Sfi-undervisningen slutade sedermera arbeta inom 
verksamheten när AMU inte längre fick anordna den grundläggande Sfi-undervisningen 
(Lindberg 1996: 239). Idag bedrivs Sfi-utbildningen av såväl kommunala som privata 
uppdragsgivare som alla måste följa rådande styrdokument för att få bedriva 
undervisningen (Skolverket 2014). 

                                                 
10 Områden/sammanhang 
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Andraspråksforskares rekommendationer hörsammades till viss del 2011 och 
Arbetsförmedlingen köpte i den här kommunen in etableringslotsar från ett 
kunskapsföretag. Företaget hade i sin tur ansvar för att hjälpa varje individ med 
myndighetskontakter och att utveckla språket genom utbildningen Yrkessvenska.  
 
Arbetsförmedlingen (2016) har fortfarande huvudansvaret för de personer som ingår i 
etableringen av flyktingar. Upplägget är detsamma, förutom att lotsarna inte längre är en 
del av organisationen. Nu delar Flyktingmottagningen och Arbetsförmedlingen på 
ansvaret för det som idag kallas Etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen har som mål 
att sluta ett nytt avtal med kunskapsföretagen i januari 2017. Kravet är då att alla som 
arbetar med Yrkessvenska ska ha utbildning i Svenska som andraspråk. Det kravet fanns 
inte då den här studien påbörjades. 
 

2.5.1 Kunskapsföretag 

Även om arbetsförmedlingen hade huvudansvaret för personer som hörde till 
etableringsreformen år 2013, kunde de i sin tur göra en upphandling av en kompletterande 
tjänst som kallades etableringslotsar (SKL 2011). I den här kommunen var det ett 
kunskapsföretag som tillhandahöll etableringslotsar och den språkstödjande utbildningen, 
Yrkessvenska. Lotsarna skulle hjälpa flyktingar i kommunen med myndighetskontakter. 

Idag, år 2016, finns inte lotssystemet och inte heller utbildningen kvar. Ansvaret har 
återgått till Arbetsförmedlingen och ett flertal aktörer finns nu i kommunen för att 
tillhandahålla olika former av språkstöd. Idag går det att läsa på Arbetsförmedlingens 
hemsida (2016) att de samverkar med framför allt Migrationsverket, kommuner, 
Länsstyrelsen och Försäkringskassan som alla tillsammans bär huvudansvaret för arbetet 
med nyanlända flyktingar. 

Kunskapsföretaget som är med i den här studien, ägs av svenska staten och har 
avkastningskrav på sin verksamhet11. Kunskapsföretaget erbjuder tjänster inom 
utbildning, bemanning och rekrytering och finns på mer än 80 orter över hela landet. 
kunskapsföretaget följer, förutom svensk lagstiftning och företagets bolagsordning, också 
regeringens riktlinjer för statligt ägda bolag. Några kommuner har valt att anlita 
kunskapsföretaget för att bedriva Sfi-undervisning. Så är inte fallet i den aktuella 
kommunen. 

Yrkessvenska var år 2013, kunskapsföretagets utbildning som utvecklade det svenska 
språket inom ett visst yrke och gav kännedom om svenskt arbetsliv och kultur. 
Utbildningen riktade sig till de som var arbetslösa, och var inskrivna som arbetssökande 
vid arbetsförmedlingen i kommunen. De som gick utbildningen var främst sådana som 

                                                 
11 Informationen kommer från dåvarande ansvarig för utbildningen i Yrkessvenska och från 

kunskapsföretagets hemsida. För att informanterna inte ska bli identifierade, uppger jag inte adressen till 
hemsidan. 
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redan hade en yrkesbakgrund från sitt hemland, men det kunde även vara deltagare utan 
yrkesbakgrund som ville förbättra sina chanser på arbetsmarknaden (SKL 2011).  
 

2.5.2 Volontärverksamhet 

Svenska Kyrkans församlingar bedriver volontärverksamheter. Volontärverksamheterna 
bygger på möte mellan människor och syftar till att förmedla gemenskap, uppskattning, 
självkänsla, och välmående. Volontärerna får ingen ekonomisk ersättning utan förväntas 
arbeta genom engagemang och utifrån förmåga och lust. Det kan handla om 
engångsuppdrag eller uppdrag som sträcker sig över en längre tid. Uppdragen kan utföras 
tillsammans med andra eller enskilt och i samarbete med andra organisationer i samhället. 
Enligt Svenska Kyrkans hemsida (2015) menar man att en volontär kan bidra till att 
förbättra närsamhället. 
 
Ett flykting- och invandrararbete bedrivs i kommunen av en ansvarig ur den lokala 
församlingen i Svenska Kyrkan. Sedan  år 2007  träffas flyktingar och invandrare i en 
central och välkänd lokal. Personer med benämningen flykting hade under lotssystemets 
vara, obligatorisk närvaro i verksamheten. Idag sker närvaron i dialog med ansvariga 
lärare på Sfi men upplägget är fortfarande detsamma. Sfi-eleverna erbjuds stöd i det 
svenska språket, läxläsning eller kommunikation. Praktisk hjälp med till exempel ifyllnad 
av blanketter erbjöds också under lotssystemets vara, men nu har andra instanser tagit på 
sig det ansvaret.  
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3 Metod 

Här kommer jag att redogöra för det metodval jag gjort, vilket urval jag gjort av 
informanter, etiska principer och hur analysmetoden gått till. Jag kommer att precisera 
hur mina insamlande av data gått till och ge en bakgrund till hur jag gjort mitt urval. Min 
arbetsgång har utgått ifrån Judith Bells (2006: 246-248) checklista där jag funnit 
inspiration och vägledning utöver de handledningssamtal jag erbjudits. 
 

3.1 Metodval   

Jag har valt att göra en studie om hur en volontärverksamhet i en kommun i norra Sverige 
arbetar med vuxna andraspråksinlärare. För att kunna ge en bakgrund till vad som sedan 
blir min analys av volontärverksamhetens språkstödjande arbete, har jag börjat med att 
läsa relevant forskning och gjort en källanalys för att kunna ge en bakgrund till vad 
språkinlärning och andraspråksinlärning är. Jag har också gjort en sammanfattning av 
relevanta styrdokument som berör den officiella andraspråksundervisningen för vuxna 
(Sfi) i Sverige. Genom att kombinera de olika infallsvinklarna har jag fått en tydligare 
bild av forskningsområdet och därmed ett tillförlitligare resultat (Stensmo 2002, Bell 
2006). 

Eftersom jag har studerat en specifik volontärverksamhets arbete av 
andraspråksinlärning, har jag valt att med ett sociokulturellt perspektiv göra en 
innehållsanalys av mina kvalitativa intervjuer (Bell 2006, Stensmo 2002).  
 

3.2 Urval & avgränsningar  

Sommaren 2012 praktiserade jag inom Sfi-utbildningen och då kom jag till insikt om att 
det fanns flera aktörer involverade i vuxna andraspråksinlärares undervisningsfö rlopp. 
Jag har i den här studien valt att fokusera på de verksamheter som har, och hade, direkt 
koppling till andraspråksinlärning hos de vuxna invandrarna.  

Verksamheterna i den aktuella kommunen, som vid uppsatsens början, hade med 
andraspråksinlärning för vuxna att göra, var kommunens Sfi-utbildning, ett 
kunskapsföretags utbildning i yrkessvenska och en del av Svenska Kyrkans 
volontärverksamhet. Efter avvecklingen av lotsarna har kunskapsföretaget inte lika 
självklar koppling till volontärverksamheten. De finns dock kvar i studien på grund av att 
de vid studiens insamlande av data, ingick i nätverket som skapades för att upprätthålla 
Etableringsreformen i den aktuella kommunen.  

För den här studien har jag också valt att gå igenom styrdokumentens rekommendationer 
för Sfi-utbildningen, eftersom skolformen utgör en del av Etableringsuppdraget (tidigare 
kallad Etableringsreformen). Studien avgränsas till information som rör Sfi-elever på kurs 
A till C. Avgränsningen har gjorts utifrån det urval som ansvarig för 
volontärverksamheten själv gjort, och utifrån rekommendationer som kommer från den 
kommunala Sfi-utbildningen. Urvalet av informanter inom volontärverksamheten, har 
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därmed gjorts efter intervjuerna med Sfi- läraren och ansvarig för volontärverksamheten 
(Bell 2006:147-149). 

Studien avgränsas till volontärverksamheten, för att undersöka vad de gör i sitt 
språkstödjande arbete. Därför har jag valt att intervjua lärare inom de etablerade 
vuxenutbildningarna och hoppas få reda på hur en lärare från den kommunala Sfi-
utbildningen och en lärare från kunskapsföretaget värderar volontärverksamheten.   

Mina informanter består således av en ansvarig vid volontärverksamheten, två volontärer 
med lärarbakgrund och två volontärer utan lärarbakgrund, samt en lärare från 
kunskapsföretaget och en lärare från Sfi-utbildningen. Jag har därmed genomfört sju 
kvalitativa intervjuer för att få veta vad volontärverksamheten gör för att utveckla 
språkinlärningen.  

Inom volontärverksamheten har jag fokuserat på att få informanter med olika 
yrkesbakgrund eftersom jag då kan få olika perspektiv på hur de arbetar med 
andraspråksinlärarna (Bell 2006:148). Dessutom har jag endast valt informanter som 
arbetat inom verksamheten längre än ett år, samt att de haft ansvar för en och samma elev 
under mer än ett par veckor. Det urvalet grundar jag bland annat på Lars-Åke Kernells 
ståndpunkt om att lärare behöver känna till de preciserade målen för arbetet, för att veta 
vilka kunskaper eleverna ska utveckla.  

Utifrån de urval jag gjort kan emellertid den empiriska datainsamlingen inte 
generaliseras, utan kan endast ge en bild av hur verksamheten upplevts av de tillfrågade  
(Stensmo 2002). Jag har valt att inledningsvis ställa frågor om yrkesverksam bakgrund i 
intervjuerna för att på så sätt hjälpa informanterna att förstå vad de faktiskt kan förmedla 
och har förmedlat till sina elever inom volontärverksamheten. I resultatet har jag däremot 
inte gått in på deras specifika yrken annat än om de haft lärarbakgrund. Jag har inte heller 
redovisat deras ibland långa detaljerade svar om hur länge de arbetat under sin 
yrkesverksamma tid. Med ett urval av fyra erfarna volontärarbetare inom den 
språkstödjande verksamheten, hoppas jag kunna ge en bild av vad volontärverksamheten 
gör och vilket stöd arbetet har i aktuell forskning och styrdokument. 

Eftersom det råder en oenighet om vilka begrepp som ska användas inom svenska som 
andraspråk, vill jag dessutom vara tydlig med att jag likt Hammarberg (2004) och 
Lindberg (2004) kommer att använda mig av begreppen inlärning, andraspråksinlä rare 
och inlärare, utan att likställa de begreppen med behavioristiska förtecken. När jag 
refererar till språkinlärare i sammanhang med undervisning kommer jag att referera till 
dem som elever.  
 

3.3 Datainsamling  

Enligt Bell (2006: 130-134) är det bra att göra en kritisk källanalys innan en tolkning och 
förklaring av faktorer och begrepp sätts in i ett sammanhang. Jag har valt litteratur som 
stödjer det sociokulturella perspektivet och jag har med en kritisk infallsvinkel valt ord 
och begrepp på ett sätt som jag själv känner mig förtrogen med.  
 



 

19 
 

Jag har följt Bells checklista (2006: 170-172) över hur genomförandet av intervjuerna bör 
ske. Där stod även beskrivet hur för och efterarbete bör genomföras. Forskningsfrågorna 
har bland annat omformulerats till intervjufrågor som tillsammans kan svara på de tre 
forskningsfrågorna. Tabell 1 visar att forskningsfrågorna som rör syftet inte ska förstås 
som intervjufrågor.  
 
Tabell 1. Intervjumall 1 - Intervjufrågor som respektive forskningsfråga har genererat 

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

Vilket språkstöd ger volontärerna de vuxna 
eleverna med annat modersmål än svenska? 

 

1. Vad får du hjälpa invandrarna och flyktingarna 
med under volontärtiden?  

2. Vilket material använder ni? 

3. Hur tycker du att du utvecklar Sfi-elevernas 
språk? 

Hur värderar lärare från Sfi och ett 
kunskapsföretag volontärverksamheten i den 
aktuella kommunen? 

 
 

1. Vilket material önskar ni att volontärerna ska 
arbeta med? 

2. Vilka flyktingar och invandrare kan 
volontärverksamheten hjälpa i kommunen? 

3. Hur skulle du vilja att volontärerna arbetar 
med Sfi-elevernas språk? 

Hur relaterar volontärverksamhetens språkstöd 
till styrdokument och aktuell forskning? 

 
 

1. Hur har volontärverksamheten påverkats av de 
kommunala reformerna under åren?  

2. Vilken typ av språkstöd är viktigt inom 
volontärverksamheten? 

3. Vilka Sfi-elever tror du är i störst behov av 
volontärverksamheten? (Elever från A-, B-, 
eller C-kursen?) 

 
Jag började med att kontakta ansvarig för volontärverksamheten för att få hennes 
godkännande för att bedriva min studie. En pilotintervju med den ansvarige för 
volontärverksamheten genomfördes och efter den omformulerades frågorna och 
anpassades till forskningsfrågorna som också omformulerats under arbetets gång. 
Intervjuguiderna som gjorts för att kunna utföra en semistrukturerad intervju, går att finna 
i bilagorna i slutet av rapporten.  
 
I samband med samtalet med ansvarig för verksamheten. informerade jag henne om vilka 
kriterier jag hade för mitt urval av informanter12. Med hennes hjälp kunde vi tillsammans 
resonera oss fram till fyra tänkbara informanter med olika arbetsbakgrund. Jag kontaktade 
två av informanterna på plats då jag själv var inom verksamheten. Resterande två 
kontaktade jag via telefon och samtliga träffade jag enskilt för att presentera mitt syfte, 
och mina intervjufrågor. Av de fyra tackade alla ja till att medverka i studien under 
förutsättning att de fick vara anonyma. 
 
Jag kontaktade kunskapsföretaget och Sfi genom att ringa de båda instanserna för att fråga 
om någon var intresserad av att medverka i studien. Den Sfi-lärare jag först pratade med, 
                                                 
12 Personer som svarar på intervjufrågor kallas i vetenskapliga sammanhang för informanter (Stensmo 

2002: 60) 
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rekommenderade sin kollega som hade lång erfarenhet av Sfi-undervisning. Hen tackade 
ja till medverkan under förutsättning att hen fick det preliminära utkastet till inledningen 
och syftet. Innan intervjutillfället mailade jag intervjumallen till hen. 
 
Kunskapsföretaget kontaktades via dåvarande rektor som ville träffa mig för att samtala 
om studiens innehåll. Hen informerade mig om kunskapsföretagets utbildning i 
Yrkessvenska. Via hen fick jag två namn på lärare inom utbildningen och respektive 
lärares telefonnummer. Jag ringde dessa två, varav den ena tackade ja till att medverka i 
studien, under förutsättning att hen fick se intervjufrågorna innan intervjutillfället. Innan 
intervjutillfället mailade jag intervjumallen till hen. 
 
Min yrkesverksamma erfarenhet av andraspråksinlärning har lett till att jag fått vara 
väldigt noggrann med att bemöta mina informanter med öppna frågor i mina kvalitat iva 
intervjuer. Den formen av intervju syftar till att få så långa och uttömmande svar som 
möjligt. Med hjälp av mina tidigare studier i antropologi och etnologi känner jag till 
problematiken som rör etnografiska metoder13. Det kan nämligen vara svårt att få 
informanter att ge uttömmande svar som ger analysvärdigt material (Bell 2006:157-170). 
I den här studien har någon sådan problematik inte framkommit då jag dessutom fått göra 
uppföljande intervjuer då behovet uppstått. Jag har bland annat fått göra en 
kompletterande intervju med ansvarig för verksamheteten, för att få veta hur 
verksamheten ser ut idag.  
 

3.4 Etiska principer 

För att säkerställa de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådets (2011) 
föreskrifter, har jag varit noggrann med de etiska aspekterna och säkerställt 
informanternas anonymitet under arbetets gång. Med informanternas samtycke har 
intervjuerna bandats och anteckningar har förts vid samtliga intervjuer.  I ett tidigt skede 
har jag valt att benämna informanterna med siffror och endast använt verksamheternas 
namn i mina egna anteckningar för att särskilja informanterna. Senare har jag kommit att 
döpa informanterna till fiktiva namn.  Tabell 2 visar hur jag namngett informanterna:  
 
Tabell 2. De fiktiva namn jag har gett mina informanter.  

Verksamheter Informanter Informant Informant Informant Informant 

Volontärverksamhet Ansvarig Volontär 1 Volontär 2 Volontär 3 Volontär 4 

 Sara Klas Kurt Karin Knut 

Kunskapsföretag Lärare     

 Lars     

Sfi Lärare     

 Martin     

                                                 
13 Etnografiska metoder grundar sig på deltagande observationer, intervjuer, kartläggningstekniker, 

samspelsanalyser m.m. 
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Genom att följa Vetenskapsrådets (2011) etiska kod har jag individskyddat mina 
informanter, genom att byta namn på dem i min studie och jag har därmed säkerställt att 
de får förbli anonyma. Både före och efter intervjutillfällena har informanterna blivit 
informerade om att de medverkar frivilligt och att de har rätt att dra sig ur deltagandet i 
studien så fort de säger till. Var och en av informanterna blev också informerade om att 
de inte kommer att bli citerade på något vanärande sätt eller i annat syfte än till just den 
här studien. Eftersom ingen av mina sju informanter varit minderårig har deras egna 
samtycken varit tillräckliga för att fullfölja intervjuerna.  
 
För att informanterna skulle känna sig trygga vid intervjutillfällena har de fått läsa 
frågorna i förväg. Några av informanterna har valt att läsa frågorna någon dag innan 
intervjutillfället, medan de flesta har läst frågorna strax innan intervjutillfället. 
Informanterna har fått veta att frågorna har varit en mall för intervjun och att de har kunnat 
omformuleras under pågående intervju. Samtliga intervjuer är utförda avskilt utan 
störande moment enligt Bells (2006:165) rekommendationer.  
 

3.5 Analysmetod  

Jag har följt Bells (2006) och Stensmos (2002) rekommendationer och gjort en kvalitat iv 
innehållsanalys av intervjuerna genom att lyssna på dem vid ett flertal tillfällen när jag 
transkriberat dem. Dessutom  har jag att utgått från ett sociokulturellt perspektiv eftersom 
volontärverksamheten bygger på sociala interaktioner  i ett vidare begrepp än vad en 
traditionell skolmiljö gör (Dysthe 2001). Utifrån det perspektivet har jag redogjort för om 
den sociala kontexten i verksamheten kan bidra till språkutveckling.  

I min redovisning av resultatet har jag delat in mina insamlade data under rubrikerna 
Ansvarig för volontärverksamheten, Volontärer respektive Lärare från 
vuxenutbildningarna.  Det har jag gjort för att särskilja de verksamheter som berörs av 
styrdokumenten och de som inte berörs av dessa. Här har jag återgett vad informanterna 
haft för uppfattningar om hur volontärverksamheten ser ut och vad verksamheten faktiskt 
ger för språkstöd.  

Enligt Stensmo (2002: 34-40) är det viktigt att göra en grundlig analys av insamlade data 
för att sedan kunna avkoda materialet. Därför har jag till sist analyserat min empiriska 
datainsamling och ställt den i kontrast till forskningsmaterialet och styrdokumenten som 
jag presenterat. Det har jag gjort för att kunna besvara mina tre forskningsfrågor som har 
tre infallsvinklar. Dels har jag dragit paralleller mellan intervjusvaren och 
forskningsmaterialet, dels har jag dragit paralleller mellan intervjusvaren och 
styrdokumenten. Dessutom har jag presenterat hur vuxenutbildningarnas lärare värderar 
volontärverksamhetens arbete utifrån sina perspektiv.  

Jag har under arbetets gång fört dagboksanteckningar utifrån Stensmos (2002) och Bells 
(2006) rekommendationer, för att kunna se hur mina tankegångar och uppfattningar om 
forskningsmaterialet och intervjuerna har förändrats under arbetets gång. Jag har varit 
medveten om att viss bias (skevhet) kan ha påverkat mitt insamlande av data och jag har 
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därför varit noggrann med att gå igenom mitt insamlade material flera gånger med ett 
kritiskt förhållningssätt. Avslutningsvis kommer jag att presentera mina tankar om hur 
studien kan utvecklas och följas upp. 

 

4 Resultat av intervjuer 

Under följande rubriker kommer jag att presentera resultaten av mina intervjuer med 
ansvarig för volontärverksamheten (Sara) , fyra volontärer (Klas, Kurt, Karin och Knut) 
en lärare från den kommunala vuxenutbildningen Sfi (Martin) och en lärare från 
kunskapsföretaget (Lars). Jag kommer att presentera resultatet under tre rubriker där var 
och en av underrubrikerna kommer att behandla intervjufrågorna som i sin tur ger svar på 
forskningsfrågorna. Analysen av resultatet kommer i nästa kapitel. 
 

4.1 Ansvarig för volontärverksamheten 

Inom volontärverksamheten är Saras uppgift att organisera verksamheten och att ha 
kontakt med de andra aktörerna angående Sfi- eleverna. Den främsta kontakten Sara hade 
2013 var med Sfi, ett kunskapsföretag och Arbetsförmedlingen inom 
Etableringsreformen. Efter att lotsarna och utbildningen i yrkessvenska hos 
kunskapsföretaget avvecklats, har kontakten med dem upphört. Viss kommunikation sker 
med de nya aktörerna som bedriver språkstöd och undervisning (där ingår vissa 
studieförbund). 
 
En annan uppgift Sara har, är att rekrytera nya volontärer och att de i sin tur får någon 
form av utbildning och uppmuntran för fortsatt engagemang. Hon ser också till att 
verksamheten flyter på och att volontärer och elever paras ihop på bästa möjliga sätt. Där 
försöker Sara ta hänsyn till volontärens utbildning, vilken nivå eleven befinner sig på och 
vilken familjesituation eleven är i. Om det till exempel är en elev som har barn i behov 
av sjukvård eller som själv är i behov av sjukvård, kan Sara försöka tillsätta en volontär 
som är vårdutbildad.  
 
Volontärerna behöver inte vara medlemmar i Svenska Kyrkan och de förbinder sig inte 
till att förmedla någon religiös troslära. Vem som helst kan alltså anmäla sitt intresse för 
att få arbeta i verksamheten som volontär, men ansvarig är noga med att understryka 
närvaroplikten i ett tidigt skede. Volontärerna som är involverade i språkstödet skriver på 
en överenskommelse där de försäkrar att ta verksamheten på fullaste allvar och att 
närvaron är obligatorisk. Det görs för att, ansvarig inom församlingen vill att 
verksamheten ska kännas solid för Sfi-eleverna. På så sätt görs en viss utgallring av de 
som inte kan ge en kontinuitet i den språkstödjande verksamheten. Sara är mån om att 
kontinuiteten mellan individerna upprätthålls och säger: 
 

Det är människor vi jobbar med och de litar på att vi ställer upp för dem. Det handlar om en 
ordningsfråga eftersom det är ett åtagande gentemot flyktingarna. 
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Då verksamheten startades år 2007 hade Sara 15 volontärer involverade i arbetet med 
språkstöd. Idag arbetar 61 volontärer i verksamheten. Som ansvarig för språkstödet ansåg 
Sara redan 2013, att verksamheten behövde begränsas för att kunna tillgodose behoven.  
Förr kunde både invandrare och flyktingar komma på måndagarna. Idag har behovet blivit 
så stort att Sara begränsat elevantalet genom att bara ta emot flyktingarna som är inom 
Etableringsprogrammet. Hon anser att de invandrare som kommit via till exempel en 
kärleksrelation eller via arbete, får tillgång till svenskan via sina vardagliga kontakter.   
 
Vid intervjun med Sara fick jag veta att målet med verksamheten var (och fortande är) att 
med hjälp av språkinlärning skapa gemenskap och hjälpa de nya invånarna med annan 
språkbakgrund, in i samhället. Sara känner att hon är stolt över att verksamheten har 
kunnat växa. För henne är individanpassningen och närheten till såväl volontärerna som 
Sfi-eleverna det viktigaste. 
 

Målet är bland annat att låta dem erövra sin självständighet i ett samhälle som 
kanske är väldigt annorlunda för dem. 

 
Under lotsarnas vara kunde Sara ibland få signaler från Sfi-lärarna om vad elever behövde 
öva på. Verksamheterna hade nämligen en regelbunden kommunikation via nätverket. 
Ansvarig för volontärverksamheten har trots den nya ordningen i förfarandet med 
etableringar av nyanlända, fortfarande möjlighet att kontakta Sfi för att få information om 
vad eleverna behöver träna på.  
 
Vuxna andraspråkselever som går kurs A till C inom Sfi anser Sara vara i störst behov av 
volontärverksamheten. Sara menar att elever på till exempel D-nivå tas om hand av andra 
aktörer. Eleverna på de grundläggande kurserna är för henne viktigast. Hon tror däremot 
att alla behöver extra hjälp med språket oberoende vilken nivå de befinner sig på. Hon 
hänvisar till att språket innehåller så mycket att det är svårt hinna ta in all kunskap som 
fås via Sfi eller Yrkessvenska.  
 
Det finns flera elever som kanske inte vågar eller har möjlighet att prata om allt i ett större 
sammanhang.  Sara anser därför att samtliga elever behöver sitta ned och prata och ställa 
frågor till varandra och volontärerna i ett avslappnat forum. Därför startar måndagarnas 
verksamhet alltid med att det ställs fram fika, och att alla får möjlighet att umgås och 
prata en liten stund med varandra innan de individuella samtalen påbörjas. 
 
Sara är väl medveten om problematiken med elever som har svårt att ta till sig 
undervisningen på Sfi, på grund av stress över de byråkratiska delarna av etableringen in 
i det svenska samhället. Formen av språkstöd som eleverna behöver, är därför oerhört 
individuell. Behovet av språkstöd varierar dessutom beroende på vilken kurs eleven läser 
på Sfi: 
 

En del som är på C-kursen kan vara väldigt duktiga på att skriva men inte så duktiga på 
att våga prata eller använda språket. Andra är jättebra på att prata men  vill inte, eller 
behöver hjälp att läsa och skriva.  
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När volontärerna arbetar med det material eleven har med sig från Sfi, leder det till 
naturliga samtal, anser Sara. Som ett exempel kan Sara ge volontären och eleven ord som 
har med familjer och relationer att göra och dessa ord kan få volontären och eleven att 
lära känna varandra. Sfi-eleven kan sedermera ställa frågor och besvara dem med 
vägledning av volontären.  
 
Sara vill att volontärerna gör en noggrann överblick av var eleverna befinner sig 
kunskapsmässigt. Dessutom uppmuntrar hon volontärerna att våga fråga om hjälp om det 
behövs, så att hon kan kolla upp med Sfi- lärarna vad den enskilda eleven behöver stöttas 
i. Vidare vill hon gärna att  volontärerna repeterar mycket så att språket får landa och att 
volontärerna inte forcerar fram för mycket från eleverna. Det handlar alltså inte om att 
göra ut boken de arbetar med på Sfi, utan att utveckla svenskan så att andraspråksinlärarna 
kan använda den i sin vardag.  
 
Den språkstödjande verksamheteten ingick alltså i ett nätverk där också Sfi, 
Arbetsförmedlingen, ett par kunskapsföretag ingick. Idag upplever Sara 
kommunikationen med Arbetsförmedlingen, som till stor del centraliserats, som svår. 
Ansvarig person på Arbetsförmedlingen finns nu på annan ort och det gör det svårt för 
denne att få en klar bild över behoven, anser Sara.  
 
För att utveckla volontärverksamheten har Sara velat ge volontärerna mer utbildning och 
bättre redskap, det vill säga information om ämnet svenska som andraspråk. Med redskap 
menar hon, pedagogiska redskap som denne vill utarbeta med hjälp av Sfi-lärare. Hittills 
har volontärerna fått utbildning i hur det är att möta och förstå andra människor från olika 
kulturer. Sara sa vid intervjutillfället att volontärerna också fått utbildning om Islam 
eftersom det känns viktigt för henne att alla har kunskap och respekt för människors tro. 
 
Idag har verksamheten utvecklats med två extradagar, tisdagar och torsdagar, utöver de 
tidigare måndagarna. Tisdagar träffar vårdkunniga volontärer elever som läser 
vårdutbildningen och hjälper dem med språkstödjande verksamhet inom ämnet. 
Torsdagar träffas några speciellt utvalda volontärer med en grupp analfabeter. 
Informanten är noga med att påpeka att det inte handlar om alfabetisering, utan om 
avkodning av till exempel skyltar som återfinns  i vardagsmiljön. Matvaruaffärers skyltar, 
busstidtabeller och andra skyltar och tabeller som finns i vardagen, gås igenom och 
bearbetas.  
 
Behovet av gruppen på torsdagarna har växt fram då Sara upptäckt att de unga nyanländas 
föräldrar har börjat komma, via anknytning14. Dessa är ofta analfabeter och kan ibland bli 
en belastning för de redan etablerade ungdomarna som ofta är mitt i gymnasial- eller 
vuxenutbildning. Sara vill lätta på ansvaret för de här ungdomarna med hjälp av 
torsdagsgruppen. De som kommer på torsdagarna är däremot inte befriade från 
                                                 
14 Den relation som en person till exempel har till ett land eller en person. Kan vara familjeband som en 

sökande hänvisar till när han eller hon söker uppehållstillstånd. 
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måndagarnas verksamhet. Det vill säga att de får dubbla möjligheter inom verksamheten 
för att träna på svenska. 
 

4.2 Volontärer 

Det är flera yrkesgrupper representerade bland volontärerna men de flesta är antingen 
deltidsarbetande lärare eller pensionerade sådana. Det de intervjuade volontärerna hade 
gemensamt var att de var eniga om att verksamheten behövdes och att deras insats gjorde 
nytta. De erfarna lärarna uttryckte inte några svårigheter i att tolka och förstå vad eleverna 
behöver träna på. Av de tillfrågade informanterna utan erfarenhet av läraryrket,  rådde det 
inget tvivel om att de ansåg sig göra nytta inom verksamheten. Samtliga informanter gav 
tydliga exempel på att eleverna har luckor i ordförrådet och omvärldskunskapen. Men de 
uppgav också att variationen var stor och att de därför var tvungna att variera material 
och samtalsämnen. 
 
I samtliga intervjuer framkom det att samtalen och de nära kontakterna med eleverna var 
det viktiga i verksamheten. Klas förmedlade att det dessutom var nyttigt för eleverna att 
få släppa ut oro då många av eleverna lever under svåra omständigheter. Flera informanter 
underströk att verksamheten upplevdes som en trygg plats där eleverna fick vara sig själva 
bland vanliga människor som inte är myndighetspersoner. 
 
Informanten som jag namngett Karin, ville gärna förmedla att en stor del av den 
undervisande kunskapen kom från erfarenheter som gymnasielärare, högstadielärare och 
speciallärare. För att stimulera samtal ansåg Karin att vardagsnära samtalsämnen var det 
centrala för att få eleven att prata. Hon ansåg att det var en stor fördel att få ha samma 
elev över en längre tid eftersom volontär och elev då kom nära varandra och kunde börja 
prata om familj och andra vardagsnära ämnen. Just att skapa en nära relation över en 
längre period, ansåg samtliga informanter vara det absolut viktigaste i arbetet. Klas ansåg 
att det borde vara så inom all form av undervisning och underströk det med att säga: 
 

Den enda pedagogik som verkligen fungerar är relationspedagogik. 
 
Arbetsmaterial i form av kartböcker som ger vidare kunskaper om omvärlden, såg Karin 
som en stor del i sitt språkstödjande arbete. I övrigt ansåg informanten att både den 
pedagogiska och ämnesinriktade kunskapen var avgörande för att få en elev intresserad 
av att lära. Karin var den enda informanten som önskade att det fanns ett större utbud av 
pedagogiskt material inom volontärverksamheten. 
 
Kurt som också hade en lång pedagogisk erfarenhet använde sig av IKEA-kataloger, 
tidningsurklipp, reklamblad och sagoböcker för att utveckla elevernas språk. Han ansåg 
sig ge eleverna verktyg för att kunna utveckla ordförrådet genom att använda sig av olika 
typer av texter. Han ansåg att texterna i Sfi-böckerna kan sakna ord som återfinns i till 
exempel reklamblad och sagoböcker och varierade gärna materialet med just dessa:  
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Texterna i Sfi-böckerna tycker jag kan vara ganska avancerade. Det är bra texter, 
men rätt så avancerade men däremot är det ju inte sagt för den sakens skull att de 
förstår en saga, för det är ett annat ordval, ett annat uttrycksätt, inte alltid 
nödvändigtvis lättare. Bara som igår, tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa…Vad 
betyder det? 

 
Av de intervjuade volontärerna var Kurt inte den enda som ansåg att många 
andraspråkselever hade väldigt lite förkunskaper om världen i stort, med sig från sina 
länder och Kurt uttrycker det genom att säga: 
 

[…]de kan ju så lite…[…]de kan inte världens geografi, Europas geografi, allra 
minst Sveriges geografi. De kan så lite. De kan inte något annat språk än sitt egna 
språk[…] 

 
Övriga volontärer hänvisade till att deras elever fått berätta om sina erfarenheter och att 
det varit grunden till vidare kunskaper om Sverige och världen. Erfarenheten Klas hade, 
har bland annat lett till användandet av en bok som heter Omvärldskunskap som har hjälpt 
en specifik elev att förstå hur Sverige ser ut i förhållande till hemlandet. Bokens 
illustrationer har enligt informanten, utvecklat elevens förståelse för både kroppens 
anatomiska inre och den allmänna omvärldskunskapen. Samma informant använde sig av 
sin privata mobil för att visa eleven bilder på såväl hemlandet som Sverige. Det 
fascinerade eleven som volontären hade hand om just då.  
 
Den långa erfarenheten som sjuksköterska gagnade elever som Klas var ansvarig för. En 
specifik elev hade ett sjukt barn som vistats på lasarett under längre perioder. Klas kunde 
använda sig av sina yrkesmässiga erfarenheter för att utveckla elevens kunskaper om vad 
barnet mötte inom vården. Informanten hade nämligen arbetat på en flyktingförläggning 
som sjuksköterska och som distriktssköterska i ett invandrartätt område. Dessutom hade 
han bott och arbetat utomlands som sjuksköterska.  Klas ansåg att livserfarenheterna gett 
honom en speciell förståelse för hur svårt det kan vara att komma till ett nytt land.  
 
Knut som inte hade erfarenhet av läraryrket sedan tidigare, ansåg att samtal om hur 
samhället fungerar är väldigt återkommande i mötet med Sfi-eleverna. Uppskattade 
material som han ofta använde sig av för att få igång ett samtal och samtidigt utveckla 
ordförrådet hos eleverna, var diktböcker och den lokala dagstidningen.  
 
Samtliga volontärer ansåg att rekommendationen om att utgå från Sfi-böckerna och 
läxläsning, var en bra utgångspunkt för att starta samtal med eleverna. Alla informanter 
anser också att alla Sfi-elever är i behov av att träna på samtal. De ansåg att 
volontärverksamhetens största uppgift, utöver att skapa relationer, var att utveckla 
elevernas språkliga nyanser i talad form. De var eniga om att alla elever som de mött 
inom verksamheten var i stort behov av att utveckla just det talade språket.  
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Under en kortare tid dök det upp ett antal universitetsstuderande andraspråksinlärare och 
någon fotbollsspelare till verksamheten. Kurt menade att utvecklingen av deras språk var 
något helt annat än det vanliga bland Sfi-eleverna. Han upplevde att de hade en helt annan 
studievana och andra omvärldskunskaper. 
 

4.3 Lärare från vuxenutbildningarna 

Sfi-läraren, Martin hade en lång erfarenhet av att arbeta med Svenska som andraspråk 
inom Sfi. Lars på kunskapsföretaget hade också en längre erfarenhet av att arbeta som 
lärare i svenska men hade inte någon utbildning i Svenska som andraspråk. Båda två 
redogjorde dock för en god insikt i vad andraspråkseleverna behövde utveckla och träna 
på för att uppnå en funktionell språknivå.  
 
Vid intervjutillfället med Lars, uppgav informanten att han inte hade någon tydlig bild av 
vad volontärerna gjorde i den språkstödjande verksamheten inom Svenska Kyrkan. 
Informanten underströk däremot att den sociala och den kommunikativa delen av 
språkinlärningen borde vara det centrala i volontärverksamhetens arbete eftersom de 
redan får den grammatiska biten via Sfi och kunskapsföretaget. Martin ansåg att 
volontärerna är fantastiska individer som gör en god insats för eleverna: 
 

För de elever som är helt ensamma eller ensamstående mammor är den personliga 
kontakten ovärderlig. 

 
Både Martin och Lars, ansåg att det kunde vara svårt att säga vilka elever som var i störst 
behov av samtalsstöd och läxläsning via volontärverksamheten. De ansåg att muntliga  
presentationer var viktigt att träna på för eleverna, eftersom målet är att eleverna ska ut i 
arbetslivet. Martin underströk att alla elever var i behov av volontärernas samtalsstöd och 
läxhjälp men att det är den individuella levnadssituationen som kan avgöra hur stort 
behovet är. 
 

[…]egentligen har alla samma behov…naturligtvis om man lever i en svensk familj 
eller har svenska vänner eller har kontakt med det svenska samhället så har man 
ju kanske ett behov av det…men den som lever helt ensam eller lever  med sina 
landsmän har ett ännu större behov[…] 

 
Lärarna från verksamheterna önskade att volontärerna frågade sina elever vad de arbetade 
med på de olika utbildningarna för att eleverna skulle kunna få repetera och utveckla sina 
kunskaper i muntlig form. Lars ville gärna att volontärerna samtalade med eleverna om 
branschnära ord som kunde ringa in vad eleverna ville arbeta med. Båda informanterna 
underströk dock att samtal utifrån den nivå eleven var på, borde vara det centrala i 
volontärverksamheten.  
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Samtalstiden ansågs vara begränsad på både Sfi och kunskapsföretaget, så informanterna 
såg gärna att volontärerna gjorde samtalsgrupper om vardagsnära teman. Martin 
hänvisade till tv-program, skyltar, reklam och spel för att hitta samtalsämnen. Båda 
informanterna var eniga om att deras egna bearbetade material även kan användas i 
volontärverksamheten för att skapa struktur och samband. 

 

5.  Sammanfattning och analys av resultat 

I den här studien har tillägnandet av ett andraspråk studerats utifrån ett sociokulture llt 
perspektiv. Studien har varit inriktad på hur en volontärverksamhet bedriver en 
språkstödjande verksamhet, hur vuxenutbildningarnas lärare värderar verksamheten och 
vilket stöd verksamheten har i forskning och styrdokument. Empirisk data är insamlad 
genom kvalitativa intervjuer med ansvarig för volontärverksamheten, fyra volontärer 
samt lärare vid två vuxenutbildningar. 

I det här kapitlet kommer jag att analysera de empiriska resultat som min studie lett till. 
Under vardera rubriken, kommer jag att ge svar på mina forskningsfrågor för att till sist 
presentera slutsatsen av mina analyser. 
 

5.1 Vilket språkstöd ger verksamheten?  

I de första samtalen med ansvarig för volontärverksamheten framstod det som att 
huvudinriktningen för verksamheten var läxläsning (Sara). Det visade sig efter hand då 
alla intervjuer var färdiga att det var samtalen och den sociala samhörigheten som var det 
primära i verksamheten. En av volontärerna benämnde formen av pedagogisk verksamhet 
med termen relationspedagogik. Det synsättet är förenligt med det sociokulture l la 
perspektivet av språkinlärning eftersom just språket medierar lärande från volontär till 
elev (Dysthe 2003).  

Utan att de andra benämnde verksamheten i pedagogiska termer, följde de alla samma 
grundtanke om att först skapa en nära relation med eleven för att sedan kunna föra ett 
samtal utifrån texter, bilder och läromedel. Det framkom i intervjuerna med volontärerna 
och ansvarig för verksamheten, att den sociala samvaron ansågs vara gynnsam för 
språkutvecklingen. Deras ståndpunkt har tydliga kopplingar till samtliga styrdokument 
och gängse forskning (se Skolverket 2012, SKL 2011) 

Läxor från Sfi användes främst som en startpunkt för att kunna spinna vidare på 
allmännyttiga ämnen. Det kunde röra sig om att utveckla ordförråd som volontären ansåg 
vara viktiga eller ordförråd som ansvarig för verksamheten ville att volontären skulle gå 
igenom. (Sara & samtliga volontärer). Flera volontärer uppgav att de ville utveckla 
elevernas ordförråd genom att läsa olika typer av texter med eleverna och i vissa fall 
användes inlärningsstrategier i form av multimodalitet (Wedin 2010).  
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I intervjuerna framkom det att läsning och samtal utifrån texter om omvärldskunskap och 
samhällsnyttiga ämnen, var det mest förekommande i volontärernas språkstöd med 
eleverna. Samtliga volontärer förmedlar en insikt om att de vuxna andraspråksinlärarna 
saknar ord för att fungera i det svenska samhället och att det tar extra lång tid för de som 
har kort eller ingen skolbakgrund. De försöker därmed ge andraspråksinlärarna ett brett 
inflöde av talat och skrivet språk. Volontärernas olika erfarenheter och kunskaper gjorde 
att de förmedlade olika former av ordkunskap och att de gör det är förenligt med 
Skolverkets (2007, 2012) och gängse forsknings rekommendationer (se Bergman 2005, 
Lindberg 1996, Lightbown & Spada 1999). 

Materialet från Sfi-utbildningen användes främst som utgångspunkt för att veta på vilken 
nivå eleven var. Volontärerna såg alla att behovet av ett utökat ordförråd gynnade 
andraspråkselevernas utveckling av den talade svenskan. De samtalade om bland annat 
geografi, sjukvård och litteratur. Det ger i förlängningen eleverna möjlighet att ta del av 
det ordförråd som finns i vardagslivet på ett nyanserat sätt i enlighet med styrdokumenten 
för andraspråksundervisning (Skolverket 2012, SKL 2011).  
 

5.2 Hur värderar vuxenutbildningarnas lärare verksamheten? 

Lärarnas bild av verksamheten var att volontärerna utgjorde ett bra komplement till 
utbildningarna. Speciellt läraren från Sfi, påpekade att volontärerna verkligen fyllde en 
stor funktion i andraspråkselevernas språkliga och sociala utveckling. I enlighet med 
bland annat Dysthes (2001) och Vygotskijs (2001) definitioner av sociokulture l la 
perspektiv, sker lärandet i kommunikativa processer. Av lärarnas svar går det att utläsa 
att de värderade volontärernas sociokulturella insatser väldigt högt och ansåg att den 
sociala samvaron var gynnsam för språkutvecklingen.  

Båda lärarna underströk att volontärerna helst inte skulle arbeta med de grammatiska 
bitarna av språkinlärningen, utan att deras uppgift gärna fick vara att förlänga 
samtalstiden och textläsningstiden som de fått mindre av vid de två utbildningarna. Det 
rekommenderar de i enlighet med målbeskrivningen av Sfi-utbildningen (Skolverket 
2012:7-8). 

Lärarna såg dessutom verksamheten som en chans för eleverna att kunna nöta in 
kunskaper i grammatik och ordkunskap som de fått med sig från utbildningarna. Olika 
tips på material och samarbeten angavs för att utveckla verksamheten och hjälpa 
volontärerna att kunna tillhandahålla ett ännu tydligare språkstöd. 

Intervjuerna med lärarna från vuxenutbildningarna bekräftade behovet av samtalstid som 
volontärerna uppgett som en stor del av språkstödet. Lärarna framförde att just 
samtalstiden var svår att tillgodose inom de båda utbildningarna, på grund av de stora 
elevgrupperna. Därmed följer de rekommendationerna från GERS (Skolverket 2007) som 
understryker vikten av att utgå från inlärarnas behov. 
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5.3 Verksamhetens stöd i relaterad forskning och styrdokument  

Via volontärverksamheten fick alltså de vuxna andraspråksinlärarna använda sina  
kunskaper i svenska i ett avslappnat forum som inte var en skolmiljö. I enlighet med det 
sociokulturella perspektivet av inlärning, utvecklar andraspråksanvändarna sina 
kunskaper bäst i en social kontext. Inom volontärverksamheten utvecklades olika 
tankemönster integrerat med aktiviteter. Det vill säga att volontärerna strävade efter att 
lärande skulle medieras via andraspråket. Det går i samklang med såväl Vygotskijs (2001) 
som Dysthes (2001) teorier om att människan alltid strävar efter att förstå världen genom 
språkliga sammanhang. Genom att andraspråksinlärarna interagerar med infödda talare 
får de dessutom språkinlärning genom autentiska samtal (Wedin 2010, Skolverket 2007). 
 
Andraspråkseleverna i den här kommunen har och hade tillgång till ett språkstöd som kan 
leda till ett livslångt lärande. Det följer Skolverkets och Europarådets (2007) 
rekommendationer om att språkinlärningen inte uteslutande handlar om lexikala och 
syntaktiska regler.  
 
Volontärerna som deltar i volontärverksamhetens språkstöd, kan i enlighet med rådande 
styrdokument (Skolverket 2012, 2007) utveckla förmågor i att tala, samtala, läsa, lyssna 
och förstå svenska i olika sammanhang. De erbjuder samtal som kan utveckla elevernas 
förmågor i att anpassa språket till olika mottagare och situationer. Informationen från 
informanterna tyder på att volontärverksamheten erbjuder indirekt delaktighet i 
samhällets spontana samtal om vardagliga ting. Det gör de genom att utgå från till 
exempel lokaltidningar, reklamblad, sagoböcker och självupplevda händelser. 
Volontärerna erbjuder dessutom samtalstid som vuxenutbildningarna inte hinner med i 
samma utsträckning. Ingen av informanterna inom volontärverksamheten, uppger att de 
utvecklar kunskapen om branschnära ord. 
 
De organisatoriska förändringarna inom Sfi och Yrkessvenska har inte påverkat 
verksamheten på annat sätt än att den har utvecklats med fler språkstödjande tillfä l len 
med riktade insatser. Hyltenstam (1996) hävdar att sporadiska insatser ofta ger bristfäll iga 
resultat. Om så är fallet med volontärverksamheten är svårt att veta utifrån den här 
studien. Det står däremot klart att verksamheten följt parallellt med de organisator iska 
förändringarna i vuxenutbildningarna för att på bästa sätt stödja de vuxna 
andraspråkseleverna.  
 
Ansvarig för volontärverksamheten har  genom nätverket som fanns 2013, skaffat sig en 
helhetsbild av hur etableringen av nyanlända flyktingar sett ut och organiserats under 
åren. Hon har på så sätt också skaffat sig kunskap om de preciserade målen för elevernas 
språkinlärning. Kernell (2002) och Gibbons (2013) hävdar båda två att utöver att känna 
till helhetsbilden, är fungerande relationer grundläggande förutsättningar för att lärande 
ska ske. Jag har kunnat se att volontärverksamheten verkligen har tagit fasta på det, utan 
att alla volontärer nödvändigtvis känt till den vetenskapliga bakgrunden. De har varit 
medmänniskor som hjälpt andraspråksinlärare att utveckla sin svenska. 
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Wedin (2010) anser att det är viktigt att anpassa språket utifrån elevernas nivå av 
litteracitet och just det gör volontärerna på olika sätt genom att anpassa vad de gör utifrån 
elevens skolbakgrund och språkbakgrund. Likt Heath (1983) uppmärksammade i sin 
studie i USA har läroplanen för Sfi också tagit fasta på att litteracitet kan ha olika status 
i olika samhällen och sammanhang. Det har volontärerna också uppmärksammat genom 
att medvetet introducera olika typer av texter för andraspråksinlärarna. Tack vare ansvarig 
för verksamheten har volontärerna kunnat få tips om olika material och 
presentationsformer. De har till viss del låtit eleverna ta del av multimodalitet, i form av 
videofilmer och bilder via sina privata mobiler (Wedin 2010). 
 
Utifrån Chomskys (2001) teori om att alla människor föds med en inbyggd kunskap om 
språk (se fig.1 sid.7), och Abrahamssons och Hyltenstams (2004) teorier om 
mognadsbegränsningar, har volontärerna både mycket att bygga på och mycket att 
utveckla hos andraspråksinlärarna. I enlighet med dessa teorier om att språk är en 
pågående process har volontärverksamheten dessutom uppmärksammat att det måste 
finnas en kontinuitet i språkstödet. De ger kontinuerlig stöttning utifrån de kunskaper 
eleverna får via vuxenutbildningarna. Det gör de i enlighet med såväl styrdokumenten 
som forskning (se Skolverket 2012, SOU1992-94, Gibbons 2013). 
 
Vikten av kontinuitet grundar man på att många av volontärverksamhetens elever behöver  
jobba parallellt med utvecklingen av den skriftliga litteraciteten. Fördelen för de här 
eleverna är att de får ett varierat inflöde av det svenska språket, via alla de olika 
utbildningarna och språkstöden. Inflödet kan därmed gynna intaget av språket och 
eleverna tvingas att utveckla sitt utflöde i varierade sammanhang (se fig.2 sid.9). Deras 
språk har därmed en större chans att inte fossiliseras och stanna vid enkla helfraser 
(Michell & Myles 2004).  
 
Sammantaget går verksamhetens arbete hand i hand med vad Gibbons (2013) säger om 
stöttning för att utveckla kognitiva kunskaper. Bergmans (2009) teorier om 
inlärningsprocessen (se fig.2 sid. 9) och Lindbergs (1996) teorier om att 
andraspråksinlärning måste få genomgå en succesiv uppbyggnad, går också att återfinna 
i volontärernas vilja att börja med det eleverna kan, för att sedermera utveckla ett 
användbart andraspråk. 
 
Via volontärverksamheten får eleverna alltså utveckla sina strategier för att kunna tala 
och samtala om varierade samtalsämnen. Det innebär att Lightbown & Spadas (1999) 
teori om ett idealupplägg som innebär att en lärare introducerar grammatiska regler och 
att en annan lärare uppmuntrar till fritt tal, kan vara just det som den här kommunen 
lyckats närma sig. 
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5.4 Slutsats 

Enligt ansvarig för volontärverksamheten, är syftet med språkstödet att vidareutveckla de 
vuxna andraspråksinlärarnas sociala och språkliga kompetenser. Dessa kompetenser och 
synpunkter om att språk inte bara är grammatiska regler, återfinns i både forskning och 
styrdokument (se Chomsky 1999, Bergman 2005, Skolverket 2012).  

Utifrån studiens intervjufrågor har jag fått en bild av att volontärerna utvecklar ,och i 
vissa fall, fördjupar vuxenutbildningarnas språkundervisning. Framför allt understryker 
lärarna vikten av att eleverna får interagera med målspråkstalare, precis som 
rekommendationerna föreskriver i såväl styrdokument (se Skolverket 20012, 2007) som 
forskning (se Wedin, Lindberg 1996, Bergman 2005). Eftersom eleverna får använda sina 
kunskaper i en autentisk miljö främjar alltså volontärverksamheten ett livslångt lärande 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Dysthe 2003). 
 
Medan vuxenutbildningarna främst genomsyras av att utveckla utbildningsdomänen och 
yrkesdomänen, skulle man kunna se volontärverksamheten som en utvecklingsdomän för 
den personliga domänen och samhällsdomänen. Med hjälp av utbildningar i form av 
Yrkessvenskan, Sfi och volontärverksamheten, ramas alltså de fyra domänerna in som 
Europarådet i sin skrift kom fram till att andraskråkselever behöver utveckla (Skolverket 
2007, 2012).  
 
Vuxenutbildningarna utvecklar en formell inlärning och  volontärverksamheten utvecklar 
en informell inlärning där eleverna får ett vardagsnära möte med språket. Det innebär att 
de lexikala kategorierna i det svenska språket utvecklas i större utsträckning på 
vuxenutbildningarna. De funktionella kategorierna utvecklas i större grad tillsammans 
med volontärerna eftersom det är de vardagsnära samtalen som är det primära inom 
volontärverksamheten (se fig.1 sid.7, Chomsky 2001, Skolverket 2007, 2012). 
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6. Avslutning 

Det har varit intressant att få följa hur volontärverksamheten växt fram och utvecklats 
under de senaste åren. Det står klart att de politiska vindarna har påverkat verksamheten 
men det har inte förändrat viljan hos volontärerna att fortsätta med sitt språkstödjande 
arbete.  

I och med att det kommer att ställas högre krav på ämneskompetens i Svenska som 
andraspråk i upphandlingen av en ny utbildning i Yrkessvenska, kommer 
förhoppningsvis nätverket som fanns förr i kommunen att återupptas för att kunna 
hjälpa de vuxna andraspråksinlärarna i den aktuella kommunen. Med de nya 
flyktingströmmarna har volontärverksamheten tills vidare utökats med två extratillfällen 
med språkstöd för att tillgodose det växande behovet av språkstöd.  

Hur stor del av verksamhetens arbete som är en del av  språkutveckling hos de vuxna 
andraspråksinlärarna, vet jag inte. Utifrån mina intervjuer har jag kunnat förstå att de via 
verksamheten får uppmuntran och stöttning för att fullfölja sina studier och nå sina 
personliga mål. Verksamheten har dessutom besökts för ett par månader sedan av 
nuvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke och hon nämnde sedermera i ett 
morgonprogram verksamheten i termer av ”ett gott exempel”. 

Om jag får arbete inom Sfi eller andraspråksundervisning, hoppas jag att jag får fortsätta 
se liknande verksamheter arbeta parallellt med vuxenutbildningarna. För jag tror precis 
som Lightbown & Spada att idealet är att vuxna andraspråkselever får ett formellt 
inflöde av grammatiska regler och ett separat informellt inflöde där de får prata fritt, 
utan att hämmas av grammatiska korrigeringar. Den ena verksamheten behöver inte 
utesluta den andra, anser jag efter att ha hittat forskning som stödjer 
volontärverksamhetens arbete. 
 

6.1 Metodanalys 

Fortsatta studier skulle kunna göras i form av att studera hur verksamheten kunnat hjälpa 
de vuxna andraspråksinlärarna att komma in i det svenska samhället och om 
verksamheten kunnat bidra till att de kommit ut på arbetsmarknaden. Det skulle 
förmodligen krävas både tolkar och ett omfattande underlag av informanter, men det 
skulle förmodligen ge en ännu tydligare bild av vad verksamheten faktiskt åstadkommer 
med sitt arbete. 
 
Jag har utifrån min innehållsanalys och källanalys  kunnat besvara mina forskningsfrågor. 
Däremot kan den här studien inte svara för att alla volontärer arbetar likvärdigt, i och med 
det ringa antalet informanter. Svaren har trots allt kunnat ge tillförlitligt material inom 
ramarna för studiens storlek.   
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Bilagor 
 

Intervjumall 2 
Informanter Intervjufrågor 

Volontärer 1. Vad har du för yrkesbakgrund? 
2. Vad får du hjälpa Sfi-eleven med under 

volontärtiden?  
3. Hur tycker du att du utvecklar Sfi-elevernas 

språk? 
4. Vilket material använder ni? 
5. Vilken typ av språkstöd är viktigt inom 

volontärverksamheten? 
6. Vilka flyktingar och invandrare kan 

volontärverksamheten hjälpa i kommunen? 
 

Ansvarig 
för volontärverksamheten 

1. Vad är din uppgift som diakon inom den här 
verksamheten? 

2. Vilken typ av volontärer önskar du ha inom 
verksamheten? 

3. Vilka Sfi-elever tror du är i störst behov av 
volontärverksamheten? (Elever från A-, B-, 
eller C-kursen?) 

4. Vilka flyktingar och invandrare kan 
volontärverksamheten hjälpa i kommunen? 

5. Vilken typ av språkstöd är viktigt inom 
volontärverksamheten? 

6. Hur skulle du vilja att volontärerna arbetade 
med Sfi-elevernas språk? 

7. Hur har volontärverksamheten påverkats av de 
statliga reformerna under åren? 

  



 

38 
 

Svenska för invandrare (Sfi) 1. Vad har du för yrkesbakgrund? 
2. Vilka Sfi-elever tror du är i störst behov av 

volontärverksamheten? (Elever från A-, B-, 
eller C-kursen?) 

3. Vilka flyktingar och invandrare kan 
volontärverksamheten hjälpa i kommunen? 

4. Hur skulle du vilja att volontärerna arbetade 
med Sfi-elevernas språk? 

5. Vilket material önskar ni att volontärerna ska 
arbeta med? 

 
Kunskapsföretaget 1. Vad har du för yrkesbakgrund? 

2. Vilka Sfi-elever tror du är i störst behov av 
volontärverksamheten? (Elever från A-, B-, 
eller C-kursen?) 

3. Vilka flyktingar och invandrare tror du att 
volontärverksamheten kan hjälpa? 

4. Hur skulle du vilja att volontärerna arbetade 
med Sfi-elevernas språk? 

5. Vilket material önskar ni att volontärerna ska 
arbeta med? 
 

 

 


