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SAMMANFATTNING 
 
Hur man som vuxen på bästa och mest effektiva sätt lär sig svenska är en aktuell fråga och 
som idag med stora flyktingströmmar är mer debatterad än någonsin tidigare. Den här 
uppsatsen handlar om vilka faktorer som påverkar språkinlärningen i positiv riktning och vad 
som gör en språkutbildning effektiv och framgångsrik samt vad som kan utgöra hinder. 
Genom fyra kvalitativa intervjuer med lärare och studerande vid en Sfi-skola undersöker 
denna studie upplevda påverkansfaktorer och hinder för språkutveckling. Deltagarna i studien 
menar att man lär sig det svenska språket på olika sätt genom exempelvis internet, jobb och 
socialt umgänge, men tyngdpunkten i denna uppsats ligger på den relationella pedagogikens 
betydelse vid formell språkinlärning. De studerandes prestationer och pedagogiska utveckling 
förutsätter goda relationer och positiva känslor. Om man känner sig sedd och bekräftad av sin 
lärare ökar också intresset och engagemanget i lärandet. Deltagarna anser att den egna 
motivationen är en grundförutsättning i en välfungerande inlärningssituation samt att ohälsa, 
stress och tidspress är de största hindren. 
 
Sökord: Relationell pedagogik, andraspråksinlärning, motivation 
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1.INLEDNING 
 
Det finns en önskan i samhället att invandrare ska lära sig svenska så snabbt som möjligt för 
att komma ut i arbete eller vidare mot högre studier som exempelvis universitetsstudier. Sfi-
utbildningen har blivit kritiserad för att ta allt för lång tid, samt inte vara tillräckligt flexibel 
och individanpassad. Svenska regeringen satsar pengar på distansutbildningar, 
yrkesutbildningar samt intensivkurser med mera, för att hjälpa de nya svenskarna att på så 
kort tid som möjligt lära sig språket. Kunskap ses idag nästan som en produkt som 
konsumeras istället för en process som de studerande själva är delaktiga. 
 
Jag har arbetat som lärare i svenska som andraspråk i 13 år och större delen av tiden 
undervisat på Sfi och jag har sett att det inte alltid är eller har varit de pedagogiska behoven 
som styr utan ibland snarare politiker som efterfrågar diverse utbildningssystem som 
”problemlösare” för en språkinlärning som man anser tar allt för lång tid. Jag tycker att 
förståelsen för vad det innebär att lära sig ett andraspråk måste öka, liksom kunskaperna om 
vilka faktorer det egentligen är som påverkar och hämmar språkutvecklingen i rätt riktning. 
 
Alla som har erfarenhet av undervisning och lärande vet att oavsett i vilket system eleverna 
studerar så krävs ett hårt arbete av den som ska lära sig något. Vad motiverar våra elever till 
att jobba hårt, hur ser vuxna andraspråksinlärare själva på språkinlärning och hur kan vi som 
jobbar med målgruppen på bästa sätt hjälpa? 
 
Jag vill i den här uppsatsen ta reda på vad lärare med erfarenhet av målgruppen samt elever 
själva, anser vara de viktigaste påverkansfaktorerna för en god språkinlärning och för bra 
undervisning. Jag skulle vilja undersöka och uppmärksamma vilka värden de anser vara de 
som gynnar lärandeprocessen och försöka hitta samt lyfta fram den svårfångade kvaliteten 
som finns i det pedagogiska arbetet, kontra den ekonomiska prestationsinriktade diskursen vi 
ser mer och mer av i samhället idag. Eftersom jag är intresserad av känslor och relationers 
påverkan och inflytande på formell inlärning kommer den tidigare forskningen som 
presenteras i uppsatsen till stor del handla om relationell pedagogik. Deltagarna i mina 
intervjuer kommer också att få berätta hur de tänker kring dessa frågors betydelse ur 
språkinlärningssynpunkt. 
 
1.1 Syfte 

 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad två lärare och två elever på sfi anser 
vara kvalitativ och effektiv sfi-undervisning och att lyssna till deras tankar kring vilka 
faktorer som påverkar språkinlärningen positivt samt vilka faktorer som hindrar den. Jag 
vill också undersöka tidigare forskning med fokus på relationell pedagogik och se om jag 
kan hitta intressanta jämförelsepunkter med de svar jag får i mina intervjuer. 
 

1.2 Frågeställningar 
 
• Vad gör en språkutbildning framgångsrik och effektiv? Vilka är  

påverkansfaktorerna enligt forskning och deltagarna i min studie? 
 

• Vilka hinder finns enligt forskning och studiens deltagare? 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
I detta avsnitt kommer jag presentera vad tidigare forskning anser vara påverkansfaktorer för 
en framgångsrik språkinlärning. De forskningsfält jag valt att ta upp är; relationell pedagogik, 
samt motivationens betydelse ur inlärningssynpunkt. Bägge är områden som uppmärksammar 
de levande relationer som elever och lärare deltar i och som jag vill undersöka i den här 
studien. 
 
2.1 Prestationssamhällets påverkan på pedagogiken 
 
Aspelin (2015) refererar till filosofen Byung - Chul Han som förklarar hur vi inte längre lever 
i ett ”disciplinsamhälle” utan att 2000-talets samhälle är ett ”prestationssamhälle” där 
invånarna gått från ”lydnadssubjekt” till ”prestationssubjekt”. Till skillnad från det mer 
negativa disciplinsamhället som karaktäriserades av förbud och tvång när det gäller vad man 
inte får göra och vad man måste göra, så karaktäriseras prestationssamhället av det mer 
positiva kunnandet och med det också en höjd produktivitet i samhället. Aspelin skriver 
vidare att denna utveckling dock inte lett till ökad frihet utan snarare tvingar till att maximera 
prestationen och att det hårda trycket istället kan leda till psykiskt lidande i form av 
exempelvis utmattningsdepression.  
Aspelin menar att förväntningarna på den senmoderna människan som en ”prestationsmaskin” 
i allra högsta grad också är pedagogiskt relevant. Han anser att dessa förväntningar kan 
motivera oss och få oss att börja diskutera de prestationsideal som börjar sprida sig inte bara i 
samhället i stort, utan också inom skola och utbildning. Den dominerande 
utbildningsdiskursen innefattar individualistiskt tänkande, ett snävt prestationsbegrepp och att 
elevers värde knyts till resultat i mätningar och granskningar.  
 
Hattie (2012) som i världens största forskningsöversikt har analyserat olika påverkansfaktorer 
för elevers prestationer menar att många av de mest omdebatterade skolfaktorerna har mindre 
eller knappt någon effekt alls på elevers prestationer. Istället redovisar han höga effekter på 
elevers studieprestationer via förtroendefulla relationer mellan lärare och elever. Han hävdar 
att de viktigaste effekterna handlar mindre om övergripande ramar och strukturer och mer om 
skolans inre liv. Hattie skriver att varje lärare måste ha det förhållningssätt som leder till den 
största positiva effekten på elevernas inlärning och studieresultat. Detta sker inte genom 
kortsiktiga ingripanden eller genom att peka ut och skuldbelägga, genom fler prov eller nya 
kurssplaner. Detta sker när lärare får tillbringa mer av sin tid att få bli medvetna om vilken 
påverkan de har på sina elever menar han. 
 
 
2.2 Relationell pedagogik  
 
Aspelin (2015) skriver att han med relationell pedagogik inte menar att lärare i första hand 
ska ägna sig åt att reflektera över, hantera och skapa relationer till sina elever utan att poängen 
är att allt slags pedagogisk praktik kan förstås relationellt. Pedagogiken utspelas till stor del 
vid sidan om lärarens strävan efter kunskapsutveckling och främjande av elevernas 
prestationer. Relationell pedagogik vill i första hand visa på vad det är att vara människa inom 
en pedagogisk relationsprocess. Relationer utgör inte en faktor bland andra när det gäller 
faktorer som påverkar de studerandes prestationer utan att det spelar en fundamental roll. Han 
menar att utbildningsrelationer där ett användbart innehåll och en framåtsyftande anda saknas 
är tomma relationer, på samma sätt som utbildning där inga goda relationer byggs, är 
inhuman. Elever – och människan överhuvudtaget har ett grundläggande relationsintresse 
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detta ska inte tolkas som att man har behov av att umgås och trivas tillsammans skriver 
Aspelin. Vad han menar är en fundamental tendens hos eleven/människan att uppleva att 
han/hon kan relatera till det som sker. Att relatera till någon eller något innebär att något talar 
till samt är betydelsefullt för mig. Relationsintresset är därför alltid överordnat regressions 
och progressionsintresset menar han och beskriver ”regressionsintresse” som människans 
strävan mot det invanda, bekanta och välkända medan progressionsintresset är det som gör att 
människan söker sig framåt och vågar kasta sig ut i det okända. Processen att relatera är 
grundläggande i förhållande till att prestera. Han menar att det är ytterst olyckligt om skolan 
ska präglas av en diskurs där de relationella och personliga kvalitéerna försvinner eller ses 
som effekter av individers prestationer. Om man låter ett inskränkt prestationsbegrepp 
dominera, riskerar man att världen, medmänniskorna, de egna aktiviteterna och deras 
produkter liksom det egna jaget uppfattas som ting, skriver han. Så länge vi nonchalerar 
relationers betydelse bygger vi en själlös skola menar Aspelin. En värdefull, hållbar 
utbildning kan vi få om vi värdesätter relationella kvalitéer och verkar för genuina 
prestationer. 
 
Enligt Aspelin (2015) har en omfattande internationell forskning under det senaste decenniet 
satt relationsbegreppet i centrum och visat betydelsen av stabila, förtroendefulla relationer 
mellan lärare och studerande. Inom den relationella pedagogiken betonas att 
kunskapsutveckling är avhängigt ett relationellt sammanhang och Aspelin skriver att genuina 
elevprestationer sammanhänger med att eleverna bemöts och själva bemöter världen på ett 
omsorgsfullt sätt. Elevers prestationer och all pedagogisk utveckling förutsätter en relation 
som är både uppmuntrande och utmanande. Det handlar om att vissa existentiella villkor 
behöver vara uppfyllda för att genuint lärande ska ske och om man inte tar hänsyn till sådana 
villkor bli kunskapsdiskursen endimensionell och inskränkt. Aspelin menar att om eleven kan 
något baseras på upplevelsen att han/hon är någon. Och att vara någon är detsamma som att 
samexistera.  
 
Aspelin (2015 mejl) skriver att det förstås är skillnad på att utbilda barn och vuxna och att 
man ibland brukar säga att relationen till läraren blir mindre viktig ju äldre eleverna blir. Han 
menar dock att det blir förenklat att säga så och han menar att en förtroendefull, omsorgsfull, 
respektfull relation till läraren är högst betydelsefull oavsett utbildningsnivå. 
 
 
2.3 Vad är god undervisning?  
 
Håkansson & Sundberg (2012) skriver att det är omöjligt att på vetenskaplig väg fullt ut slå 
fast några universella principer för kvalitativt god undervisning, eftersom det vore att 
reducera ett fält som är och måste vara mångdimensionellt. Det kommer alltid att finnas 
aspekter som inte går att ringa in med fasta bedömningsmatriser menar de. Undervisning är en 
konst i den mening att lärare, på samma sätt som yrkesverksamma inom andra kreativa yrken, 
ständigt gör löpande bedömningar för sitt handlande utifrån den aktuella situationen och eller 
händelseutvecklingen. Det går inte att i förväg planera allt i en undervisningssekvens och 
kunskap om undervisning och bra undervisning brukar därför kännetecknas av lärare som kan 
göra kloka bedömningar under osäkra förhållanden. Det handlar också om att förhålla sig 
kreativt till svårlösliga dilemman och snabbt väga och värdera olika handlingsalternativ och 
undervisningsstrategier utifrån en kulturell och kontextuell känslighet. Det är också så skriver 
Håkansson & Sundberg, att de undervisningsfaktorer som har störst betydelse för lärande är 
interaktiva och sker i ett samspel mellan lärare och elever eller mellan elever.  Håkansson & 
Sundberg (2012) skriver att forskning om undervisning idag visar att kvalitativt god 
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undervisning i stor utsträckning handlar om lärarens förmågor att skapa meningssammanhang 
för elever och kring undervisningens innehåll, där fokus riktas mindre mot färdig kunskap och 
mer mot elevers successiva deltagande i kunskapspraktiker. Eleverna ska ges möjlighet att 
pröva sina erfarenheter, sina nya kunskaper och förhållningssätt i autentiska 
lärandesituationer. Vidare skriver de att lärare i undervisningssituationer ska kunna balansera 
innehållsliga, psykologiska och pedagogiska aspekter utifrån en förståelse för elevens 
utvecklingsbehov och att i genomförandet av undervisningen använda strategier som både 
utmanar och inspirerar. 
 
 
2.4.1. Lärares relationella kompetens 
 
Att goda sociala relationer mellan lärare och studerande både i och utanför klassrummet är 
betydelsefulla i flera avseenden, är forskare med ett sociokulturellt perspektiv på språk och 
lärande överens om skriver Håkansson & Sundberg (2012). Hattie (2012) redovisar vilka 
variabler knutna till lärarens personlighet och relationer som visat sig vara de viktigaste, 
nämligen värme, empati och uppmuntran. Hattie hävdar att de ämneskunskaper som läraren 
innehar har liten effekt på kvaliteten i elevernas resultat.  
 
Frelin (2012) skriver om lärares känslomässiga förståelse och menar att känslors betydelse 
inom läraryrket ofta feltolkats och att känslor inte ansetts särskilt professionellt utan att bilden 
av en professionell utövare är en neutral och distanserad person. Hon diskuterar termen 
”professionell närhet” och menar att det kan vara precis lika professionellt att vara nära som 
att hålla avstånd till sina elever. Det handlar om att kunna avgöra i vilka situationer det finns 
fog för att prata om professionell närhet och i vilka vi bör prata om professionell distans. 
Vidare diskuterar Frelin att begreppet ”professionellt” inte är neutralt utan att det, ur ett 
genusperspektiv sett, speglar ett ideal som bygger på manliga yrken och korta kontakter, inte 
yrken som kräver längre relationer och nära kontakter.  
 
Frelin (2012) skriver vidare att man många gånger kan tro att om man beter sig på ett visst 
sätt kommer det uppstå förtroende i relationen men det man gör mot andra behöver inte 
uppfattas så som man själv tänkt det, menar Frelin. Hon anser att det är lätt för läraren att 
skylla på eleven när det blir problem eller missförstånd och att det är mänskligt men inte 
särskilt konstruktivt att stanna vid det. Att vara en relationellt professionell lärare innebär att 
alltid vara nyfiken och att göra ramen vidare när problemet konstrueras. Man måste fundera 
på om det var något man själv sa eller hur man sa något som kanske skapade missförstånd. 
Det gäller att inte stanna vid den enkla lösningen på problemet skriver hon. Att utgå från ett 
relationellt perspektiv innebär att se utbildning som resultatet av ett meningsskapande som 
sker mellan eleven och läraren i ett utrymme som ingen av dem egentligen har full kontroll 
över. Frelin menar att undervisning endast sker genom kommunikativ interaktion mellan 
lärare och elev, i en situation där eleven tolkar och skapar mening just i det ögonblicket. Det 
är inte läraren som skapar ett paket som eleven sedan bara tar emot passivt, utan eleven är 
också aktiv i det här meningsskapandet poängterar Frelin. 
 
Hedin & Svensson (1997) skriver att lärarrollen handlar om att underlätta lärande genom att 
använda relationen mellan lärare och de studerande, respektive relationer mellan de 
studerande sinsemellan i lärandeprocessen. Vidare skriver de att läraren inte i första hand är 
en kunskapsförmedlare utan en vägledare som stimulerar till kunskapssökande. De menar att 
läraren fungerar som en mentor i lärandeprocessen och kunskaper om grupprocesser blir 
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viktigare för läraren, liksom att underlätta lärande i grupper där erfarenhetsbytet är centralt. 
Att lära vuxna att lära sig själva står i fokus i modern vuxenpedagogik.  
 
 Norlund Shaswar (2014) refererar till Barton som poängterar vikten av att det byggs upp en 
relation mellan de studerande och läraren som utgår från ömsesidig respekt och tillit. Den 
studerande behöver känna att han eller hon blir behandlad som en vuxen av läraren och 
samtidigt känna att läraren är kompetent och professionell. På så sätt kan läraren utan att 
inskränka de studerandes integritet, få större inblick i vilka de studerande är och vilka 
erfarenheter eleverna har och därigenom öka sin kunskap om elevernas identiteter knutna till 
deras tidigare läs och skrivfärdigheter. Genom att sedan i undervisningssituation möta 
eleverna med texter och uppgifter de kan identifiera sig i, åstadkommer man en identifikation 
som gör att den studerande mer aktivt deltar i att lära sig svenska. Relationen mellan 
studerande och lärare på sfi är påverkad av en diskurs som säger att läraren har rätt att ställa 
personliga frågor till eleverna som de förväntas svara på. Därför är den goda relationen en 
förutsättning för att de studerande ska öppna upp och dela med sig av delar av sin 
skriftbrukshistoria menar Norlund Shaswar.  
 
2.4.2 Lärares didaktiska kompetens 
 
Hedeboe och Polias (2008) skriver att en viktig uppgift för skolan och lärare är att utveckla de 
studerandes förmåga att delta i varierande kontexter, från vardagliga sociala till mer abstrakta. 
Detta mål för lärande kan uppnås genom att arbeta genrebaserat skriver de. Genom att 
tillsammans jobba med autentiska texttyper ges eleverna möjlighet att reflektera över hur det 
nya språket fungerar och används i naturliga sammanhang, istället för att använda 
grammatiken endast för att ange språkliga drag. Genom att möta språket i en kontext, visar 
läraren de studerande hur kontexten formar de språkliga och grammatiska valmöjligheterna 
och därmed skapar betydelse.  
Hattie (2012) skriver att det också är viktigt att undervisningen synliggörs för eleverna och 
lektionernas syfte och resultat måste vara klart för både eleverna och läraren själv. Eleverna 
måste se undervisningen som en nyckel i sitt fortsatta lärande och läraren ska se lärandet ur de 
studerandes ögon. 
 
Hedeboe och Polias (2008) menar att undervisningen dessutom måste vara utformad så att 
eleverna får stöd, handledning och arbetsuppgifter som är utmanande. För det är i situationer 
med höga krav och stort stöd som de studerande lär sig bäst skriver de. Att hitta balansen 
mellan utmaning och stöd i undervisningen verkar dock vara det största problemet för en 
lärare menar Hedeboe och Polias. Hattie (2012) pekar också på att låga förväntningar på de 
studerande tenderar bli självuppfyllande profetior. Höga förväntningar och en positiv 
uppfattning om utveckling skapas däremot av att lärare bryr sig om hur relationerna till 
eleverna ser ut och att relationerna utvecklas. 
 
 
2.4 Motivation – Viljan att lära 
 
Motivation gynnar inlärning och varför det är så vet man inte exakt skriver Hedin & Svensson 
(2012) men det kan bero på att motivationen genererar psykisk aktivitet och därmed påverkar 
hur man studerar. Den som är motiverad lägger inte bara ner mer energi på sina studier utan 
studerar också med större uppmärksamhet och intresse. Studerar man på detta sätt når man 
oftare framgång, vilket ger positiva upplevelser av att lyckas och ökad tillit inför kommande 
prestationer vilket leder till att man skapar positiva cirklar. Hedin & Svensson skriver att man 
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skiljer på inre och yttre motivation. En inre motivation innebär att man har en lust att lära, för 
att man upplever kunskapen som viktig och relevant eller för egenutveckling. En inre 
motivation är också oftare kopplad till djupinlärning. Med yttre motivation menar man att 
man lär sig något för ett syfte till exempel för att klara ett prov eller skaffa sig en utbildning. 
Denna motivation är oftare kopplad till ett ytinriktat inlärningssätt. Både inre och yttre 
motivation kan finnas hos en och samma person med varierande styrka under utbildningens 
gång. 
 
Hedin & Svensson (2012) refererar till Wlodkowsky och skriver att de faktorer som påverkar 
motivationen är vilka attityder och behov den studerande har i relation till studierna. Den 
studerandes nytta av kunskaperna och relevansen av dem är centrala förklaringar. En annan 
viktig faktor är stimulans. Motivationen påverkas av hur stimulerad den studerande blir av 
undervisningen; stimulans behövs för att uppmärksamheten ska skapas och hållas vid liv 
skriver Hedin & Svensson. Det behövs variation i undervisningen och intresseväckande 
arbetsuppgifter samt en viss grad av utmaning. 
 
Ytterligare en motivationsfaktor är känsla. Den studerandes känslor inför sina studier, sina 
medstuderande, sin lärare och den allmänna studiesituationen är också viktig menar Hedin & 
Svensson (2012). De hänvisar till en amerikansk undersökning av studenters syn på vad som 
kännetecknar en bra respektive dålig kurs där 2/3 av synpunkterna handlade om hur man 
kände sig som studerande. Positiva känslor och kurser där eleverna känner sig viktiga, sedda 
och hörda ökar alltså intresset och engagemanget i lärandet.  
 
Hedin & Svensson skriver vidare om vikten av att skapa ett tryggt inlärningsklimat där 
svårigheter och misstag bör ses som vägar till utveckling istället för misslyckande. De 
möjligheter den studerande själv har att påverka valet av undervisningsmål och arbetsmetoder 
är också viktiga för motivationen. Balansen mellan stimulans i form av utmaning eller krav 
och känslomässig trygghet ur den studerandes synvinkel är viktiga att beakta menar de. 
 
Många gånger kan de studerandes egna intressen för att lära sig räcka för att de ska vara 
motiverade att studera men läraren kan alltså på flera olika sätt bidra till att motivera de 
studerande och därmed också öka möjligheten till djupinlärning anser Hedin & Svensson 
(2012). Det är dock viktigt att hela tiden komma ihåg att det inte finns några standardmetoder, 
utan att det gäller att kreativt anpassa undervisningen till omständigheterna. Genom att visa 
sin entusiasm och glädje kan lärare helt enkelt överbrygga från en yttre motivation till en inre 
menar de.  
 
Även om vi ofta föreställer oss att motivation beror på den enskilda, att det är en psykologisk 
faktor, så visar forskningen något annat skriver Håkansson & Sundberg (2012). Motivation 
har sitt ursprung i dynamiska relationer mellan människor, den är kontextbunden och 
föränderlig snarare än generaliserbar och stabil, och den är därtill även relaterad till 
psykologiska erfarenheter och känslor. Håkansson & Sundberg skriver att sociala relationer 
måste uppmärksammas eftersom de är mycket väsentliga för elevernas kunskapsresultat i 
klassrummet. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP 
 
I detta avsnitt tar jag upp begrepp och teoretiska utgångspunkter som är viktiga för uppsatsen. 
Det pedagogiskt socialpsykologiska perspektivet inriktar sig på individen i en 
utbildningskontext och berör frågor som gruppdynamik, ledarskap och sociala relationer. Det 
sociokulturella perspektivet på språk och inlärning innebär att lärprocessen är något som sker 
i samspel med samt i relation till andra människor. Båda teorierna fokuserar således på hur 
lärande sker hos individen i en social kontext i relationella sammanhang. 
 
3.1 Pedagogisk socialpsykologi 
 
Aspelin (2015) etablerar i sin bok begreppet ”pedagogisk socialpsykologi” som han beskriver 
som en benämning på ett outforskat område. Han anser att en ny disciplinär beteckning är på 
sin plats och att detta ämne borde få ett större utrymme än vad det har idag. Pedagogik är 
vetskapen om utbildning, undervisning, fostran och lärande och pedagogisk psykologi samt 
pedagogisk sociologi beskriver han som två av pedagogikens subdiscipliner. Pedagogisk 
psykologi studerar utbildning ur den enskilde individens synvinkel och pedagogisk sociologi 
(utbildningssociologi) gör det ur samhällets synvinkel. Han menar att pedagogisk 
socialpsykologi framstår som en tredje subdisciplin som intresserar sig för en verklighet som 
ofta förbigås i de andra subdisciplinerna. Den inriktar sig på individen i en social kontext; 
interaktion, verbal och icke verbal kommunikation, sociala relationer, personlig och social 
identitet, gruppdynamik, pedagogiskt ledarskap och konflikter i grupper, roller, normer, 
emotioner och social kontroll. Det handlar också om sociala aspekter av motivation samt 
utbildning, kultur och samhälle. Aspelin refererar också till Asplund (1991) som i ett försök 
att definiera socialpsykologi skriver att ”om sociologin kort sagt är läran om samhället och 
visar relativt lite intresse för enskilda individer och psykologin på motsvarande sätt är läran 
om individen och placerar samhälleliga och sociala omständigheter i bakgrunden är – eller 
borde – socialpsykologi vara en vetenskap om snedstrecket mellan individ och samhälle”. 
Med pedagogisk socialpsykologi studerar man relationen mellan individualitet och socialitet i 
ett särskilt sammanhang dvs i en utbildningskontext och mer precist, i en social situation som 
karaktäriseras av att en part utövar målmedveten påverkan på en annan. 
 
 
3.2 Sociokulturella perspektiv på språk och lärande 
 
Säljö (2000) skriver att allt mänskligt lärande bör förstås i ett kommunikativt och 
sociokulturellt perspektiv. Människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till 
varandra och hela vår samvaro bygger på detta. Enligt det sociokulturella perspektivet på 
inlärning är inlärare inga passiva individer utan aktiva deltagare som genom sina handlingar 
bidrar till att kontinuerligt återskapa och förnya sociokulturella mönster. För att förstå 
mänskligt lärande skriver Säljö, kan vi inte göra en för skarp skillnad på vad som finns 
utanför oss och vad som finns innanför oss. Säljö menar att vi inte lever i en objektiv entydig 
verklighet utan vårt sätt att se och uppfatta världen är en produkt av mänsklig interaktion och 
mänsklig verksamhet. Vårt tänkande och vårt lärande kan därför inte förstås i termer av att 
något yttre flyttar in i vårt inre, eller att en färdighet förvärvas. Vårt lärande består i att vi 
tillgodogör oss sätt att förhålla oss till och bearbeta omvärlden, som är funktionella i olika 
sociala miljöer anser han. 
Säljö (2000) skriver att det vardagliga samtalet är den viktigaste komponenten i vår 
kunskapsbildning och det ger upphov till insikter och kunskaper som individen tar med sig 
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och formas av. Kunskapstradering sker därför, skriver Säljö utan att vi är medvetna om det 
eller ser det som syftet med en aktivitet. I ett sociokulturellt perspektiv kan man inte undvika 
att lära skriver Säljö och enligt det sociokulturella perspektivet på lärande måste vår förmåga 
att lära ses som en del av en större och övergripande fråga om hur kunskap återskapas i ett 
samhälle mer generellt. 
 
 
4. METOD OCH MATERIAL 
 
4.1 Val av metod 
 
Jag har i min uppsats valt att göra fyra kvalitativa intervjuer med två sfi-lärare samt två sfi-
studerande. Johansson och Svedner (2010) skriver att den djupgående intervjun ger kunskap 
som är direkt användbar i läraryrket och att den ofta ger intressanta resultat om elever och 
lärares tankar kring undervisning och målsättningar. Jag har velat få en bild som är förankrad 
i verkligheten, samt en förståelse deltagarnas sätt att tänka och handla. Jag tyckte att ett 
mindre antal intervjuer kunde vara fördelaktigt på det sättet att mitt material blir mer 
överskådligt än vad en större mängd intervjuer skulle vara. 
Jag har inte strävat efter att dra generella slutsatser utan istället fokuserat på en mer 
djupgående förståelse så därför valde jag den här metoden som jag tyckte bäst svarade upp 
mot uppsatsens huvudsyfte. Jag tänkte också att den kvalitativa intervjun skulle passa bra då 
det endast är frågeområdena som är förbestämda och att frågorna kan variera från intervju till 
intervju beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. En 
dialogliknande intervju som påminner om ett naturligt samtal, skulle kunna ge uttömmande 
och personliga svar tänkte jag. 
 
4.2 Urval 
 
Jag arbetar som nämnts själv som sfi-lärare och har valt att intervjua två studerande från min 
egen klass.	  Jag vet att det finns en risk med att intervjua sina egna elever, då de kanske skulle 
kunna välja att svara som de tror att jag vill istället för att säga vad de tycker. Jag ser det dock 
som en fördel att jag känner eleverna och tror att de känner förtroende för mig, vilket jag 
tänker är viktigt om man ska våga öppna sig, dela med sig och kunna ge personliga och ärliga 
svar. En tanke med kvalitativa intervjuer skriver Johansson och Svedner (2010), är att den 
intervjuade skall våga lämna ut sina personliga ställningstaganden och då krävs också ett 
förtroende för den som intervjuar.  
 
Ytterligare en aspekt på urvalet är att då de studerande på sfi är språkligt begränsade vad 
gäller svenska har jag på detta sätt haft möjlighet att välja ut elever som jag kunnat garantera 
har tillräckligt god språklig förmåga för att kunna besvara mina intervjufrågor. De båda 
eleverna som deltar i intervjun talar också engelska vilket kändes viktigt i fall det skulle vara 
så att något skulle vara otydligt samt för att undvika eventuella missförstånd. Vad gäller 
urvalet av de två lärare som deltar har jag valt en lärare som har ett annat modersmål än 
svenska och som själv studerat på sfi. Detta gjorde jag för att bredda och förhoppningsvis få 
en ännu djupare dimension i svaren.  
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4.2.1 Genusaspekt 
 
De fyra deltagarna i denna studie är alla kvinnor. Detta är dock inte ett aktivt val av mig. 
Majoriteten av alla sfi-lärare i Sverige idag är kvinnor så jag tänker tvärtom att det ger en 
rättvis bild av ett kvinnodominerat yrke och jag anser inte att resultatet blir missvisande eller 
att det på något sätt annat påverkar resultatet i någon riktning. I de grupper jag för närvarande 
undervisar har jag en betydligt högre andel kvinnor än män, vilket kan ha bidragit till att det 
blev just två kvinnor som deltog i studien. Jag anser att deltagarna i denna studie representerar 
fyra unika individer och har valt att inte fokusera på kön. 
 
 
4.3 Personliga data om deltagarna 
 

• Zara, är utbildad grundskollärare har jobbat som lärare på en sfi-skola i cirka 20 år. 
Innan dess arbetade hon som grundskollärare i sitt hemland. Zara som själv är 
invandrare har studerat svenska för invandrare i sex månader. 

• Gabriella är utbildad gymnasielärare och har undervisat på sfi i 10 år.  
• Xia är 30 år gammal och har studerat på sfi i 8 månader. Hon har varit i Sverige i 20 

månader och lever tillsammans med en svensk.  
• Mikal är 29 år gammal och har bott i Sverige 1, 5 år och studerat på sfi-skolan i 7 

månader. 
 
4.4 Genomförande av intervjuerna 
 
Då jag är medveten om att det kan vara svårt att göra kvalitativa intervjuer utan att ställa 
ledande frågor försökte jag göra så raka och tydliga intervjufrågor att svara på som möjligt. 
När frågorna var klara gjorde jag sedan en intervjuförfrågan till några sfi-lärare. Det var fem 
lärare som ville vara med i studien och jag valde själv ut de lärare som medverkar.  
 
Intervjuerna gjordes i ett klassrum på min arbetsplats och tog mellan 40 - 60 minuter. Innan 
intervjuerna startade fick deltagarna ställa frågor och jag påminde om uppsatsens syfte samt 
att de inspelade intervjuerna skulle raderas när uppsatsen var färdig. Samtliga intervjuer 
dokumenterades med min mobiltelefon och samtidigt som jag intervjuade förde jag 
anteckningar. Intervjuerna med de sfi-studerande gick bra speciellt med den ena deltagaren 
som pratade mycket utan att jag behövde ställa särskilt många följdfrågor. Den andra 
deltagaren var till en början mycket försiktig och där behövde jag ställa fler följdfrågor. Vi 
talade svenska och behövde inte använda engelska. Intervjufrågorna skilde sig lite åt för 
eleverna och lärarna (se bilaga) även om frågeområdet var detsamma, däremot följdfrågorna 
skilde sig åt eftersom vissa pratade mer djupgående och gav mer uttömmande svar än andra.  
 
4.5 Analysmetod 
 
Efter varje intervju lyssnade jag igenom samtalen ett flertal gånger och skrev ned vad som 
sagts. När jag sedan skulle sammanställa resultaten använde jag mig av de nedskrivna 
samtalen och mina anteckningar från intervjuerna. Jag sammanfattade det viktigaste som 
kommit fram i varje intervju gällande påverkans och framgångsfaktorer samt hinder för 
språkinlärning. Deltagarna var eniga i vilka faktorer som har störst påverkan på en god 
språkinlärning. Svaren samtliga deltagare, fast med olika formuleringar, gav i sina intervjuer 
kunde jag koppla ihop till tre större områden som jag valt att benämna; läraren och elevens 



	   14	  

relation, motivation, samt struktur och tydlighet. Det är också dessa tre områden som jag valt 
att analysera och redovisa. 
Övriga faktorer som lyftes fram var; skönlitteraturens betydelse för språkutvecklingen, 
arbetsmiljöns betydelse, digitala hjälpmedel, skolbakgrund samt kontakten med det svenska 
samhället. Dessa faktorer valde jag att inte ta med på grund av att uppsatsen skulle bli för 
lång. 
 
 
4.6 Validitet och reliabilitet 
 
Som jag tidigare skrivit har syftet med denna uppsats inte varit att dra generella slutsatser utan  
att få en djupare förståelse för ämnet jag valt att skriva om. Uppsatsen illustrerar deltagarnas 
tankar och funderingar om hur det är att lära sig svenska som vuxen och vad de anser vara 
påverkans och framgångsfaktorer för god språkinlärning. Trots att intervjuerna i denna 
uppsats bara är fyra individers personliga tankar och åsikter anser jag att deras berättelser med 
stor sannolikhet också delas av många andra lärare och elever inom svensk sfi-utbildning. 
 
4.7 Forskningsetiska principer 
 
Jag använder fingerade namn för att behålla deltagarnas anonymitet och har av samma 
anledning valt att inte ange varifrån eleverna som medverkar i intervjuerna kommer ifrån. 
Samtliga deltagare har före intervjuerna blivit informerade om uppsatsens syfte och jag har 
noga understrukit att man när som helst kunna dra sig ur från att medverka. Jag har talat om 
för de medverkande att de kommer att vara anonyma med fingerade namn samt att 
ljudupptagningarna skulle förstöras så snart studien var klar. 
 
 
5. RESULTATREDOVISNING  
 
5.1 Intervju med Zara  
 
5.1.1 Påverkansfaktor; Lärarens och elevens relation 
 
Zara har en lång lärargärning bakom sig och hon har arbetat i cirka 40 år som lärare, tjugo år 
som grundskollärare i sitt hemland och resterande tid i Sverige som sfi-lärare. Hon har 
dessutom själv egen erfarenhet av sex månaders studier på sfi. Zara anser att en av de 
viktigaste faktorerna för en lyckad språkinlärning är läraren och lärarens förmåga att bygga ett 
positivt klassrumsklimat som främjar lärande, där alla vågar delta och där de studerande inte 
är rädda för att göra bort sig. Hon säger att ett äkta engagemang och motivation från läraren 
smittar av sig på eleverna. Engagerade lärare har enligt Zara, ett trevligt och öppet 
förhållningssätt och man ser på kroppsspråket och i ögonen att det finns en glädje i det 
han/hon gör, en glädje som är så viktig för eleverna att se och bli smittade av. Det är svårt att 
låtsas, utan att bli genomskådad menar hon. I ett positivt klassrumsklimat får eleverna tid att 
prata, jämföra och dela med sig av sina erfarenheter, man lär sig av varandra och lärare och 
klasskamrater visar förståelse och respekt för varandras kunskaper. 
 
Zara säger att hon tycker att den största skillnaden mellan att undervisa barn och vuxna är att 
man på ett helt annat sätt måste ta hänsyn till elevernas bakgrund. Att lära sig svenska som 
vuxen är att många gånger känna sig som ett barn för att man inte kan något på det nya 
språket. Det kan påverka attityden och inställningarna till studierna och därför spelar läraren 
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och relationen till läraren en stor roll säger hon. Hon tror att en väg till att finna en god 
relation till sina elever kan vara genom att lyfta fram elevens yrkes och livserfarenheter och 
kunskaper och visa respekt för den person som eleven verkligen är. 
 

Zara: Jag vill bara säga så här, att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter 
och kunskaper, man får inte glömma det. Eleverna ska ses som resurser. 
Helen: Hur då menar du? 
Zara: Visa att man, ja du har läst det och du har jobbat med det och så visa respekt för det. 
Men… det är bara det vad som saknas är språket, men du kan göra samma saker du gjorde i ditt 
gamla hemland eller i ditt gamla liv. Passa på, låt eleverna prata, hur gjorde du i ditt hemland, 
jämföra och berätta och dela med sig. 

 
Hon menar att man som vuxen med god studievana säkert kan lära sig språk både på egen 
hand och utan lärare. Men när vi pratar om djupinlärning av ett språk tror Zara att man som 
människa alltid har ett behov av att bli sedd, och att man i en optimal inlärningssituation 
behöver se en människa (lärare) framför sig och höra henne/honom samt att få tillhöra en 
social grupp och lära sig tillsammans. Den verkliga kontakten är viktig menar hon. Många 
som studerar på sfi träffar aldrig andra svenskar förutom sin lärare.  
Zara tror att det kan vara så att det finns lärare som kanske inte riktigt har förstått vikten av 
sin egen attityd och förhållningssätt gentemot eleverna och i klassrummet. Dock tror hon 
överlag att denna förmåga att inspirera och engagera är något som man kan träna upp genom 
att samarbeta med kollegor kring detta och inspireras av varandra samt få fortbildning i 
området. 
 
5.1.2 Påverkansfaktor; Motivation 
 
En annan framgångsfaktor som Zara lyfter fram är den studerandes egen motivation. Elever 
som är motiverade, som är närvarande och aktiva i skolan, och som jobbar hårt själva genom 
att stanna kvar och studera efter lektionernas slut, visar positiva resultat och snabbare 
progression än de som av olika anledningar inte tar ansvar för sin egen inlärning. Som lärare 
gäller det att möta upp de omotiverade eleverna, vara lyhörd och hitta undervisningsmetoder 
som passar för den enskilda eleven menar Zara. Läraren får aldrig glömma bort att 
uppmuntra, berömma och ge tips och idéer för att hålla motivationen vid liv och för att 
fortsätta utmana eleverna i deras språkinlärning. För vissa är det viktigt att motivationen 
påminner och stimulerar ett framtida mål vad gäller vem eleven vill bli och vad eleven vill 
utbilda sig till, medan det för andra har mer att göra med att bli påmind om vem man varit och 
vad man gjort i hemlandet och också vill fortsätta vara här säger hon. 
 
Ett hinder till motivation och framgång för studerande vid sfi är elevers ohälsa säger Zara. 
Om en elev verkligen inte mår bra eller har det svårt i livet, kanske på grund av trauma och 
när tankarna av förståeliga skäl är någon annanstans, då går det alla gånger inte att lära sig 
och ta in ny information oavsett hur duktig läraren är på att motivera eleven Man måste visa 
förståelse och respekt för elever med psykisk ohälsa och inte ställa för höga krav eller stressa. 
Stressen i sig gör att dessa elever mår ännu sämre och kanske till och med ger upp säger hon. 
”En lärare kan inte göra under” menar hon. Men det är viktigt att inte heller underskatta sin 
betydelse, vill hon understryka. Zara tror att läraren här kan vara en viktig del i att försöka 
väcka och uppmuntra eleven, och hon tror att en god relation mellan elev och lärare kan vara 
en motivationsfaktor i sig själv. Märker man att elev mår dåligt ska man vara försiktig och 
visa förståelse, uppmuntra små steg eleven gör och inte stressa menar hon. Genom att fråga, 
uppmärksamma och lyssna kan vi komma långt är hennes åsikt. 
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Ett annat hinder är elevens vilja eller snarare ovilja att lära sig svenska. Man kanske har flytt 
från sitt hemland, man är tvungen att bo här i Sverige och man vill helt enkelt inte lära sig det 
nya språket eftersom man helst inte vill bo i det nya landet. De här eleverna kommer till 
skolan bara för att de måste, inte för att de vill lära sig och då är det svårt att som lärare 
försöka väcka intresse och motivation tycker Zara. 
 
Zara säger att motivation kan saknas också från lärarens håll. På vissa arbetsplatser är 
arbetsbelastningen alldeles för hög menar hon, och när man har för många arbetsuppgifter och 
för mycket att göra försvinner fokus och motivation till det pedagogiska arbetet. Istället för 
administrativt arbete borde lärare få ägna sig mer åt det pedagogiska arbetet, och att träna sig i 
att motivera elever.  
 
5.1.3 Påverkansfaktor; Struktur och tydlighet  
 
Genom att vara tydlig som lärare och förklara för eleverna genom detaljerade genomgångar, 
och visa eleverna hur man ska lära sig höjer man både förståelsen och därmed också 
motivationen för eleverna menar Zara. Många gånger tror lärarna kanske att de har förklarat, 
men man måste förklara samma sak flera gånger och kanske visa själv hur man ska göra och 
hur man kan lära. Det är långt ifrån självklart eller enkelt att förstå instruktioner på ett nytt 
språk. Man måste också förklara varför man ska göra en viss uppgift”, säger hon.  
Det gäller att hitta de bästa undervisningsmetoderna som passar den elevgrupp man har, och 
låta dem välja själva hur de vill arbeta med uppgifterna, individuellt, parvis, i grupp eller med 
digitala hjälpmedel. Man måste individualisera säger Zara, och tänka på att alla elever har 
olika behov och olika sätt att lära sig på. Här återkommer Zara, till tidspressen och stressen 
kring att många elever känner att det måste gå så snabbt.  Alla kan inte lära sig snabbt, säger 
Zara. Vi lärare måste förstå och acceptera det och hon återkommer till att vi måste vara 
generösa med beröm också för de små stegen. 
 
Förutom bra struktur vad gäller undervisning och mål måste man ställa tydliga krav på sina 
elever utifrån deras förutsättningar och behov. Det är inte bara läraren som ska vara 
strukturerad utan också eleverna, ”Man måste jobba hårt själv som elev” säger Zara. Förutom 
att vara närvarande i skolan varje dag, ska man vara aktiv i sitt lärande och anteckna, kanske 
skissa med olika färger så man kommer ihåg bättre. Det kan verka självklart menar Zara, men 
det är viktigt att läraren påminner sina elever och tipsar om studieteknik och kommer med bra 
idéer om hur man kan jobba hemma själv efter skolan. 
 
5.2 Intervju med Gabriella 
 
5.2.1 Påverkansfaktor; Lärarens och elevens relation 
 
Gabriella har jobbat i 10 år som sfi-lärare och är utbildad gymnasielärare. Hon anser liksom 
Zara att läraren utgör en av de viktigaste faktorerna för en lyckad språkinlärning. Hon menar 
att om en god relation inte finns mellan elev och lärare så ökar också riskerna för att eleven 
inte vågar be om hjälp, inte lyssnar på genomgångar, hör det den vill höra, samt tolkar in. För 
att inlärning skall kunna ske måste eleven släppa in läraren, så att man ur 
språkinlärningssynpunkt kan möta eleven på dennes nivå och en ömsesidig respekt måste 
finnas. Hon säger att det som lärare gäller att vara lyhörd och använda sina sinnen, lyssna, 
titta, observera, vara uppmärksam i klassrummet och känna av eleverna. Om man har en bra 
relation blir det en god stämning i klassrummet och denna stämning påverkar inlärningen i en 
positiv riktning. En öppenhet i klassrummet där ingen behöver känna sig nervös eller ängslig 
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för att göra bort sig, är viktig när man lär sig ett nytt språk som vuxen menar hon. Det måste 
få finnas plats och utrymme för känslor, att kunna skratta och kanske gråta tillsammans. 
En av de värsta sakerna som kan hända ur språkutvecklingssynpunkt är om det blir låsningar i 
relationen lärare elev. En låsning skulle kunna bero på olika åsikter i fråga om exempelvis 
religion, där eleven skulle kunna känna sig missförstådd av läraren och på sätt också uppleva 
att läraren inte respekterar elevens bakgrund och/eller person berättar Gabriella. När eller om 
sådan låsning skulle uppstå är det nästan omöjligt för eleven att tillgodogöra sig 
undervisningen vilket i sin tur bidrar till att språkinlärningen inte är optimal. En lyhörd lärare 
upptäcker detta och är ansvarig för att lösa upp och reda ut situationen säger Gabriella. Det är 
lätt hänt att det blir missförstånd när man inte behärskar språket fullt ut menar hon.  
 

Gabriella: Jo, det var nån gång…får man ta så här exempel. 
Helen: Ja. 
Gabriella: Jag hade till exempel en elev någon gång, som missförstod mig i klassrummet som 
trodde att jag hade skrattat åt honom. Och så blev det såklart en låsning i det, men sen pratade vi 
om det och sen redde vi ut det och så gick vi vidare och det blev en jättebra relation… så man 
kan absolut komma förbi, alltså låsa upp så att säga, men det kräver mycket av läraren. Och 
därför är det ju jätteviktigt, att man som lärare måste, det kräver ju att man är ganska mogen. 

 
 
5.2.2 Påverkansfaktor; Motivation 
 
Det är många saker som är viktiga för att språkinlärning ska ske, men det som är allra 
viktigast är den studerandes egen vilja säger Gabriella. Hon säger att hon tycker att det ibland 
finns en lite romantiserad bild av lärare typ ”Döda poeters sällskap” och håller inte med om 
den tanken att en enskild lärare kan förändra och göra att omotiverade elever plötsligt vill och 
orkar motivera sig och lära sig. Hon förtydligar sedan och berättar att vad hon menar är att 
elever med psykisk ohälsa, som kanske har hela sin familj kvar i hemlandet, eller lider av 
posttraumatiska stressyndrom aldrig kan tvingas eller forceras fram till motivation utan att det 
snarare kan skapa ännu mer onödig stress och ohälsa för eleven.  
Hon säger att ”utan motivation ingen inlärning” och att dessa elever borde få annan 
sysselsättning tills de är redo och mottagliga för kunskapsinhämtning igen. Det ställs orimliga 
krav på sfi-lärare som idag på egen hand förväntas hantera elever med denna typ av ohälsa 
samtidigt som de blir kritiserade för att eleverna inte visar tillräckligt snabb progression i sin 
språkliga utveckling. Vissa grundförutsättningar måste finnas för att en inlärning ska kunna 
ske helt enkelt, menar hon. Omotiverade elever kastar bort sin tid i skolbänken. De måste få 
byta miljö och komma ut i jobb eller praktik, men det är lättare sagt än gjort säger hon. Det är 
viktigt att nämna också säger Gabriella, att avsaknad av motivation ändå inte alltid måste bero 
på ohälsa. ”Ibland träffar man på elever som inte tar sina studier här på sfi på allvar”. ”Det 
kan vara elever som har dålig attityd eller förutfattade meningar mot sfi och de som studerar 
här, som inte tycker att det är riktig skola och som tror att man kan komma och gå och göra 
lite som man vill”.  
Hon menar att en lärare kan motivera och vara med och förändra genom att vara engagerad, 
bygga goda relationer till sina elever och vara tydlig i sin undervisning när det gäller mål och 
struktur, men som hon ser det är det som sagt främst de vuxna eleverna själva som är 
ansvariga att hitta sin motivation. Genom att ha kontakt med det svenska samhället och vara 
aktiv kanske vara med i en förening eller träffa svensktalande också på sin fritid, kan man öka 
sin motivation tror Gabriella. Det handlar om att eleverna känner att de har ett meningsfullt 
liv och tillvaro i Sverige, att de tillhör och inte står utanför ett sammanhang. Genom att vara 
en del av samhället får de också en naturlig kontakt med språket och det blir lättare att studera 
och lära sig i skolan också säger hon. Om eleverna känner att de har användning av språket 
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blir det med stor sannolikhet också roligare att studera i skolan. Det syns tydligt både i tal och 
skrift, vilka elever som använder språket utanför skolan också, säger Gabriella. De har ofta ett 
annat flyt och ett annat vokabulär, de använder andra ord och kan lättare urskilja nyanser i 
språket menar hon. 
 
Ett hot för motivationen och en stor riskfaktor tycker Gabriella är stressen. Som lärare är det 
alltid viktigt att inte stressa, att begränsa sig och inte pressa in för mycket på för kort tid. Men 
elevernas stress inför studierna är svårare att kontrollera tycker hon och berättar att många 
elever idag är så stressade att det hämmar inlärningen. Hon upplever att det finns de som vill 
”klara kursen” hellre än att lära sig svenska.  
 
De motiverade eleverna säger hon, utmärker sig genom att de är koncentrerade, 
uppmärksamma och engagerade. De lyssnar och ställer många frågor och tar egna initiativ 
som exempelvis att starta studiecirklar med sina klasskompisar efter skolan. Hon säger att det 
är viktigt att uppmuntra också dessa elever och ge tips och råd om hur de kan fortsätta 
utveckla sitt språk, så man inte glömmer bort dem bara för att de verkar klara sig så bra på 
egen hand. 
 
5.2.3 Påverkansfaktor; Struktur och tydlighet 
 
För att motivera och främja språkutveckling, är förutom läraren och elevens relation samt 
elevens egen motivation också en strukturerad och tydlig undervisning viktig säger Gabriella. 
Med struktur och tydlighet menar hon i förhållande till den enskilde elevens mål och de 
nationella kunskapskraven. Det måste vara rätt nivå på undervisningen och inte för lätt. 
Eleverna gillar att bli utmanade säger hon, och berättar vidare att det också måste finnas en 
tydlighet i förväntan. Eleven måste veta vad som förväntas av dem på kursen. Hon berättar att 
hon alltid startar varje vecka med att tala om vad som ska göras och avslutar med knyta ihop 
och prata om vad man har gjort. Läraren är också ansvarig att tala om varför man gör det man 
gör och koppla arbetet i klassrummet till kursmålen. Det är viktigt att man gör termins- och 
veckoplaneringar för att vara så tydlig som möjligt tycker Gabriella. Då blir det också lättare 
för de elever som jobbar eller studerar andra kurser samtidigt att se vad de har ”missat” när de 
varit borta. Gabriella tror att en viss positiv förutsägbarhet i det man gör, bidrar till att 
undervisningen upplevs som tydlig av eleverna. Många elever kommer från en skolbakgrund 
som är skiljer sig mycket från den svenska och hon tror att det därför är extra viktigt för den 
här målgruppen med den här sortens tydlighet och struktur. ”Jag tror människor mår ganska 
bra av, och speciellt den här målgruppen från lite jobbiga omständigheter, kanske mycket i 
bagaget, att det finns en förutsägbarhet i det man gör. Det låter negativt, men jag tycker inte 
det är det”, säger Gabriella. Det är också viktigt att eleven själv har ordning och struktur i sina 
studier och här spelar elevens skolbakgrund stor roll menar hon. Om eleven vet hur de ska 
studera och har med sig det från hemlandet så har man ofta ett stort försprång ur 
språkinlärningssynpunkt. 
 
 
5.3 Intervju med Xia 
 
5.3.1 Påverkansfaktor; Lärarens och elevens relation 
 
Xia har bott i Sverige i tjugo månader, och har studerat svenska på sfi i snart åtta månader. 
Hon är 30 år gammal och har med sig en universitetsutbildning från hemlandet. Xia säger att 
en av de viktigaste faktorerna för henne när hon studerar svenska är att hon har en bra och 
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snäll lärare som hon tycker om, och som gör det roligt att komma till skolan. ”Jag tror att en 
bra lärare måste uppmuntra och ge tröst för elever. För vi, nästan alla måste läsa igen allting 
från början så vi känner oss ibland orolig och jätteledsen och om du pratar fel man känner sig 
dum så läraren måste ge tröst och inte säga oj, fel, du är inte bra.” Det är viktigt att man vågar 
prata med sin lärare och berätta när man inte förstår. Annars är det svårt att lära sig menar 
hon. Det är viktigt att relationen bygger på respekt från båda håll. Hon förklarar att det är 
viktigt att relationen måste vara professionell, och att det kan finnas en fara i att tycka om en 
lärare för mycket. Om någon man tycker mycket om gör eller säger något som man inte håller 
med om finns en risk för motsatt effekt. En lärare måste alltid vara lite sträng också säger hon 
och menar att en lärare samtidigt som han/hon är snäll, också ska vara en tydlig ledare. 
 
Xia berättar om en lärare som hon hade i sitt hemland en lärare som var orättvis och 
behandlade eleverna olika. Xia kände varken förtroende eller respekt för sin lärare och om 
man inte känner det så vill man ju inte lyssna på vad läraren har att säga säger hon. Hon 
berättar att hon känner de som väljer att avsluta kurser om det inte känns bra med läraren. 
 
 
5.3.2 Påverkansfaktor; Motivation 
 
Man måste vilja lära sig språket och ha en bra plan för framtiden annars går det inte, säger 
Xia. Hon tror att många som kanske vill lära sig språket inte riktigt kan eftersom de är 
stressade över frågor som t.ex. ekonomi. För de behöver pengar och vill ha ett jobb och tänker 
på det samtidigt som de studerar vilket gör att de inte kan koncentrera sig på studierna, säger 
hon. Många vill lära sig bra svenska och få ett bra jobb kanske inom sitt utbildningsområde, 
men samtidigt så behöver de pengar och då börjar de jobba extra, men på jobbet får de inte 
prata svenska så det är svårt att bli bättre på svenska då fastän de vill. ”Man måste ha ett starkt 
huvud” säger hon. Många som kommer till Sverige har flytt krig och annat och har av olika 
anledningar problem med sin hälsa och sitt mående, då kan det vara svårt och ibland omöjligt 
att hitta sin motivation. Det är svårt också att börja om från början igen när man är vuxen 
berättar hon. Xia vill jobba och leva i Sverige och det håller henne motiverad. Men det är lätt 
att man blir orolig och stressad i den nya situationen. Man behöver tid också, säger hon. 
 
Själv hittar Xia motivation genom att tänka på framtiden och genom att hon vill visa för andra 
och sig själv att hon kan och att hon är lika bra som alla andra (svenskar). Ibland när hon 
pratar svenska så brukar folk skratta, speciellt barn som inte förstår att man kan bli ledsen, 
säger hon. Men Xia berättar att hon inte låter sig nedslås utan istället jobba ännu hårdare.  
 

Jag vill prata jättebra svenska, jag vill inte att man kan tänka att hon är immigrant, hon kan inte 
svenska och min son också, nu han pratar svenska och inte bra när han tänker oj min mamma kan 
inte svenska. Så det gör mig att jag vill läsa mer och bli bättre. Det ska synas inte att jag är 
invandrare när jag skriver en text .  

 
”Jag blir motiverad också att komma till skolan varje dag och gå en kurs, det är viktigt för 
mig att gå på lektioner och prata svenska med klasskompisar” säger hon. Vi hjälper och 
motiverar varandra, vi lär oss tillsammans. En lärare kan hjälpa att förklara det man inte 
förstår och hjälpa till med uttal. Det är mycket svårt att träna uttal själv poängterar hon. 
Xia berättar att när hon precis hade börjat på sfi så förstod hon inte riktigt vilket hårt arbete 
det skulle bli att lära sig ett nytt språk. Från början tyckte hon att det var ganska lätt och hon 
hade mycket energi och studerade mycket och stannade alltid kvar på skolan efter lektionerna. 
Hon kände sig ganska duktig när hon jämförde sig med sina kompisar och då blev hon lite lat. 
Hon berättar hur hon slutade stanna kvar på skolan efter lektionerna och när hon kom hem 
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efter skolan tittade hon på tv och gjorde andra saker. Hon tänkte inte heller särskilt mycket på 
framtiden och vad hon skulle göra sedan. Sedan bytte hon kurs och hon insåg att det inte 
skulle fungera om hon inte började studera mer. Efter att ha pratat med skolans 
studievägledare och fått information om olika utbildningar och vägar ut i samhället efter sfi, 
insåg hon att hon måste jobba hårdare och inte bara jobba med språket på sfi, utan fortsätta 
efter skolan att använda svenskan och repetera och studera hemma också. ”Det hjälpte mig att 
bli motiverad” säger hon. 
 
När jag frågar henne hur läraren kan motivera och hjälpa eleverna att hitta motivation så säger 
hon att det är bra att ”göra lite svårare saker” på lektionerna. Ibland är det bra att bli lite 
”skrämd” menar hon. Man kanske tror i klassrummet att man är jätteduktig, men sen på 
affären, eller i situationer utanför skolan så förstår man ingenting, säger hon. ”När jag är i 
skolan, min lärare pratar lätt svenska, men mina grannar de pratar jättefort svenska och jag 
kan inte förstå och också när svenskar pratar tillsammans de pratar jättefort”. Läraren måste 
prata på lätt svenska så man förstår säger hon och vara tydlig i informationen när man har 
genomgångar. Men det är bra att det man sedan gör är lite svårare, t.ex. se filmer på svenska 
och lyssna på svenskar som pratar och prata med svenskar som inte är sfi-lärare.  
 
”Men det går upp och ner, ibland känner man sig jätteorolig att man aldrig kommer bli 
tillräckligt bra, det är så svårt som vuxen. Det är lätt att känna sig ledsen” säger hon. 
 
 
5.3.3 Påverkansfaktor; Struktur och tydlighet 
 
För att lära sig ett språk är det viktigt med struktur. Den här strukturen måste finnas hos både 
elev och lärare menar Xia. Hon säger att det är viktigt att kunna planera sin tid och ha 
självkontroll och vara disciplinerad. Det är lätt att bli lat om man studerar själv vid datorn 
tycker Xia. I skolan får man hjälp med det här. När man är hemma har man ofta många andra 
saker att göra och det är lätt att låta sig distraheras av andra saker säger Xia. Om man går en 
kurs och har en duktig lärare som har en bra undervisning och som vet vad som är viktigt att 
kunna för att bli bättre på språket, är det lättare att lära sig språket menar hon. En bra lärare 
visar också eleven olika sätt och metoder de kan använda sig av för att effektivisera 
inlärningen.  Visst kan man lära sig mycket själv via datorn och alla program som finns där 
säger hon, ”men det är som att simma i havet och inte veta om det är djupt eller grunt” 
resonerar hon. ”Det är bättre att börja i simhallen med en simlärare först”. 
 
Det är viktigt säger Xia, att också eleven själv har en tydlig plan för framtiden, att eleven själv 
vet varför man lär sig språket och vad man vill göra sedan. Hon menar att om läraren vet vilka 
mål eleven har kan läraren hjälpa eleven att koppla undervisningen till t.ex. arbetslivet om det 
är så att eleven har som mål att komma ut i yrkeslivet. Då kan man läsa texter som är 
intressanta för eleven eller muntliga övningar om ämnen som eleven är intresserad av. Men 
det blir svårt med struktur tycker Xia, för de elever som har hög frånvaro. De kanske går 
andra kurser samtidigt eller är sjuka. Då missar de många viktiga moment i skolan och 
inlärningen blir osammanhängande och det blir svårare att följa med i undervisningen. Xia 
tror att man kan förlora sin motivation om det blir så. 
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5.4 Intervju med Mikal 
 
5.4.1 Påverkanssfaktor; Lärarens och elevens relation 
 
Mikal är 29 år gammal hon har bott i Sverige ett år och fem månader och har studerat svenska 
i ungefär sju månader. Hon säger att en av de viktigaste faktorerna för att hon ska trivas i 
skolan är läraren. Hon beskriver sig själv som blyg och tillbakadragen och hon anser att det är 
läraren som måste ta initiativ och visa intresse och uppmärksamhet för sina elever eftersom 
eleverna själva inte alltid vågar. Hon säger att hon känner sig mindre rädd om kontakten med 
läraren är god. Då vågar hon fråga utan att känna sig dum. Mikal berättar att hon var jätterädd 
när hon började på sfi. Hon kände sig mycket obekväm och kände ingen i klassen och hon 
vågade absolut inte prata. Hon berättar att hon vet många som känner likadant. Det var viktigt 
för henne att hennes lärare uppmärksammade detta och visade att hon ville hjälpa henne att 
känna sig trygg.  
 

Mikal: En gång min lärare frågade mig varför du pratar inte och varför du är tyst och jag svarade 
att jag vågar inte. Så när läraren pratade med mig, efteråt jag kände mig lite bättre. Jag tror … 
Helen: Kände du dig mindre rädd då? Efteråt? 
Mikal: Ja, om läraren vet, då kan läraren hjälpa mig mer. Om läraren inte vet hon kan inte hjälpa 
mig. 
 

Om man har en bra relation och läraren känner till lite kring den privata situationen som kan 
vara svår, då känner man sig tryggare menar hon och poängterar att det är jätteviktigt att inte 
vara rädd om man ska tordas prata på det nya språket. Det är också viktigt att läraren är 
hjälpsam, säger Mikal som berättar att hon tycker att man ofta kan se på en lärare om de vill 
hjälpa eller inte. Hon berättar att det inte bara är studierna som man behöver hjälp med utan 
att det är mycket runt omkring när man är ny i ett land. Det finns också lärare som väljer att 
inte se och att inte fråga. 
 
5.4.2 Påverkansfaktor; Motivation 
 
Det allra viktigaste när man ska lära sig ett nytt språk som vuxen är den egna viljan, säger 
Mikal. Om man inte vill eller av olika anledningar kan lära sig språket, så går det inte. Då 
spelar det ingen roll hur duktig läraren är menar hon. Hon berättar att hon själv har problem 
med sömnen och haft svårigheter att sova på nätterna, ”Det är inte lärarens fel. Idag till 
exempel jag sov inte på natten, när jag kom till skolan på morgonen jag vill bara sova, när 
läraren pratar är jag inte intresserad jag vill bara sova så…” Men det är bra om relationen med 
läraren är bra, så man vågar berätta och förklara och så läraren kan förstå dig och din situation 
och när man mår dåligt är det viktigt att det känns bra när man ser sin lärare i skolan. Fast det 
blir ju svårt att berätta varje dag hur man mår tänker hon. Man måste försöka glömma och inte 
bli deprimerad eller arg när man tänker på problem och annat från hemlandet, berättar Mikal. 
Om man alltid skulle tänka på sitt hemland skulle man inte orka leva. Man måste försöka 
glömma för man vet att man inte kan göra något ändå, men alla kan kanske inte glömma tror 
hon. Mikal tycker att det är otroligt viktigt att alla sfi-skolor har en bra kurator också, som kan 
lyssna och stötta. 
 
Mikal berättar att hon känner de som inte är så särskilt intresserade av att lära sig språket. En 
bekant till henne har barn och hon har varken tid eller intresse att lära sig språket. Hon hoppas 
istället på att barnen ska utbilda sig och få en bra framtid i Sverige. Det finns personer som 
har varit i Sverige länge säger hon, och som till och med studerat på sfi men ändå inte kan 
språket. ”Det är för att de studerar inte själva, de bara går till skolan men studerar aldrig 
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hemma och gör ingenting själv” säger hon. Hon tror att man kanske kan tappa motivationen 
till att lära sig språket om man aldrig träffar svenskar på fritiden eller möter språket utanför 
skolan. 
 
Om man är motiverad så jobbar man aktivt med att lära sig språket och använda sig av 
språket, inte bara i skolan. Det är också bra om skolan kan hjälpa till med fritidsaktiviteter 
tycker Mikal som berättar att hon lärt känna två svenska vänner tack vare ett projekt som 
friskvårdare på hennes skola startat. Det motiverar henne att känna svenskar och umgås med 
dem på fritiden. Då känner hon att hon får användning av språket också.  Man måste jobba så 
hårt hela tiden. Mikal tycker att ett bra sätt att lära sig svenska är att läsa böcker. Hon säger att 
det är viktigt att kunna många ord för att ha möjlighet att förstå det man läser och hör. 
 
5.4.3 Påverkansfaktor; Struktur och tydlighet 
 
Mikal tycker att det är bra att läsa svenska i skolan och för henne är det viktigt att komma till 
skolan varje dag och vara med på alla moment. Om man är borta mycket är det svårt att hänga 
med och man kan se att de andra blir bättre men inte du själv säger hon. Några elever gör 
praktik men det är inte alltid bra tycker Mikal som säger att många hon känner inte får prata 
svenska på praktiken. Om man får prata svenska på praktiken är det bra menar hon, men det 
får inte krocka med skolan. Det är viktigt med struktur, att inte ha för många scheman att följa 
för det gör bara eleverna stressade menar hon. 
 
 
6. ANALYS  
 
6.1 Framgångsfaktorer och hinder för språkinlärning 
 
I min studie har alla deltagare varit eniga om vad de anser vara de viktigaste faktorerna för en 
god språkinlärning. De identifierade framgångsfaktorerna som samtliga deltagare tog upp var; 
De studerandes motivation, lärarens kompetens och förmåga att upprätthålla relationer samt 
individanpassad språkinlärning i en tydlig struktur. Det är också dessa tre områden jag har 
kommer att analysera i det här avsnittet. Övriga faktorer som framkom var; digitala 
hjälpmedel, skolbakgrund, samt elevens kontakt med svenska samhället och språket utanför 
skolan. De största hoten mot en effektiv andraspråksinlärning är enligt deltagarna ohälsa, 
stress och avsaknad av motivation. En bra relation till sin lärare påverkar detta i positiv 
riktning. De stressfaktorer och hinder som deltagarna lyft upp presenterar jag under en 
särskild rubrik. 
Håkansson & Sundberg (2012) skriver att man observerat vissa generella principer för och 
kvalitéer i god undervisning som återkommer och förblir stabila över tid. De avser då en 
undervisning som har sin utgångspunkt i att använda samtalets fulla potential vilket jag tycker 
stämmer bra överens med de svar jag fick från mina intervjuer.   
 
6.2 Motivation 
 
Det egna engagemanget hos den studerande är högst betydelsefullt för språkinlärningen 
skriver Granbom (1998). Hon menar att individen ska vara klar över sitt ansvar och 
pedagogen bör inte uppfattas som allt för omhändertagande. Det är viktigt att båda parter intar 
en vuxenroll anser hon. Både lärarna och de studerande som intervjuas i den här studien 
poängterar att den egna motivationen är av hög betydelse och nämner det som en 
grundförutsättning för lärande. En av lärarna berättar att det finns vuxna elever som inte tar 
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sina studier på allvar, som har förutfattade meningar om sfi och tror att de kan komma och gå 
och göra som de själva vill. Hon anser att dessa elever kastar bort sin tid och att det som lärare 
är svårt att motivera dessa elever som inte själva tar ansvar. Jag anser dock att vi som lärare 
ändå har ett ansvar att bemöta också dessa elever med dålig attityd och avsaknad av 
motivation och som Frelin (2012) skriver inte stanna vid den enkla lösningen, utan våga se 
och visa att vi bryr oss och har förståelse för deras känslor. Hedin & Svensson (2012) skriver 
att även om vi föreställer oss att motivationen beror på den enskilda så har den sitt ursprung i 
dynamiska relationer mellan människor.  
 
Deltagarna i studien anser också att läraren i skolan är en mycket viktig motivationsfaktor 
men med viss reservation ”En lärare kan inte göra under” säger Zara och Gabriella menar att 
”Det finns en romantiserad bild av lärare idag”. Kanske känns det både skrämmande och 
provocerande för lärare att tänka att man faktiskt kan spela avgörande roller för vem en 
människa är och blir. Aspelin (2015) hävdar nämligen att elevers prestationer är intimt 
sammanvävda med sociala och mellanmänskliga relationer och att en enskild lärare kan vara 
hela skillnaden. Att bli bemött som att man har ett oförnekligt värde som människa även om 
man inte lever upp till de institutionella förväntningarna och kraven på att prestera är 
betydelsefullt också ur inlärningssynpunkt. Kanske saknas motivation för att man inte kan 
relatera till utbildningen i skolan, lärare, klasskamrater och ämnet i detta fall svenska språket, 
kanske betyder detta ingenting för eleven och då menar Aspelin att en lärare har makt att 
påverka och ge eleverna möjlighet att relatera till varandra och det innehåll som behandlas 
och framförallt till läraren. Det är under sådana omständigheter skriver Aspelin, som eleverna 
motiveras och börjar prestera. Han ger också exempel ur just filmen ”Döda poeters sällskap” 
som Gabriella i sin intervju är skeptisk till. I filmen är undervisningen på skolan tråkig och 
andefatttig. Aspelin beskriver det som en plats där enväldiga lärare utövar strikt kontroll över 
elevernas tankar, känslor och beteenden. Eleverna drivs att göra precis som de blir tillsagda 
och studierna är endast ett medel för att uppnå avlägsna mål och upplevs inte värdefulla i sig 
själva. När den nya engelskläraren börjar, vars undervisning skiljer sig radikalt från 
kollegornas sker det också något med eleverna. Aspelin skriver att skickliga lärare som i den 
här filmen har en undervisning som utmärks av en förmåga att i verbal och icke-verbal 
kommunikation reglera relationen mellan sig själv och eleverna så att avståndet blir adekvat i 
förhållande till utbildningens syfte, genom att inte komma för nära eller distanseras för 
mycket från eleverna. Sättet att kommunicera kännetecknas av inlevelse och distansering samt 
hypersnabba växlingar mellan polerna och lärarens gester yttras nästan genomgående i 
relation till eleverna. Jag tror att det kan vara denna förmåga deltagarna i den här studien 
försöker sätta ord på när de säger att lärares engagemang både känns och syns i ögonen och 
kroppsspråket. 
 
Samtliga deltagare uttrycker i sina intervjuer att det finns situationer och omständigheter för 
människor som exempelvis lider av ohälsa, där läraren oavsett kompetens att motivera och 
kommunicera faktiskt inte kan nå fram till eleven och där andra åtgärder behövs som stöd och 
hjälp. 
 
6.3 Lärares kompetens och kvalitativ undervisning 
 
Aspelin (2015) skriver att språkinlärning är en social process som gynnas av ett socialt 
sammanhang, exempelvis i en undervisningsgrupp där man känner sig trygg tillsammans med 
lärare och studiekamrater, samt vågar pröva språket. Att få de studerande att känna sig trygga 
är av yttersta vikt för alla som arbetar som lärare. Det är en grundförutsättning för att 
inlärningsprocessen ska bli optimal anser jag. Mikal berättar i sin intervju hur hon kände sig 
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rädd och obekväm den första tiden på sfi och jag tycker att det är lärarens ansvar att upptäcka 
dessa elever och hjälpa dem att våga ta för sig och använda språket. Deltagarna i studien är 
också överens om att det är bra och effektivt att lära sig svenska tillsammans med en lärare 
och elever i skolan. Säljö (2000) anser att det är det vardagliga samtalet som är den viktigaste 
delen i vår kunskapsbildning och jag hävdar att effektiv språkinlärning med fördel sker i ett 
socialt sammanhang som exempelvis en klassrumssituation med en kompetent lärare som 
låter eleverna äga tiden i klassrummet och interagera, kommunicera och vara aktiva i det som 
sker. 
 
När deltagarna i den här studien pratar om duktiga lärare och god undervisning så är det i 
första hand inte innehållet i undervisningen, undervisningens upplägg eller digitala 
hjälpmedel/läromedel som de lyfter fram. De talar om läraren, relationen mellan lärare och 
elev samt känslan av en god stämning i klassrummet. Håkansson & Sundberg (2012) skriver 
att forskningsresultaten idag visar att det fortfarande är läraren och den pedagogiska 
kontextens betydelse som är mest avgörande för huruvida elever lär sig eller inte. Det är svårt 
att belägga någon direkt påverkan på elevers studieprestationer beroende på exempelvis IKT. 
Håkansson & Sundberg skriver att lärares relationella kompetens anses som en av de tre 
viktigaste komponenterna för effektiva lärare att manifestera i sin undervisning.  
 
Norlund Shaswar (2014) skriver om betydelsen av att läraren ser och lyfter fram den 
studerande, exempelvis genom att se elevens kompetens inom ett visst område. Hon ger ett 
exempel på en lärare som lyfter fram sin elev genom att kalla henne matematiker och på så 
sätt erbjuder den studerande en identitet som påminner eleven om dennas sociala identitet 
samt förmågor inom ett visst område. Att föra in erfarenheter från elevernas vardagsliv i 
undervisning ska uppmuntras istället för att problematiseras skriver Norlund Shaswar. Svaren 
från intervjuerna i den här studien visar liknande exempel där både lärarna och eleverna 
poängterar betydelsen av att låta de studerande vara samma personer som de var i hemlandet 
och ta del av deras kunskaper och erfarenheter och se dem som resurser i undervisningen. En 
kompetent lärare får sina elever att känna sig sedda och respekterade för allt de är, inte 
förminskade för att de inte behärskar det svenska språket. 
 
Det deltagarna i den här studien tar upp i sina intervjuer stämmer bra in på det Håkansson & 
Sundberg (2012) skriver om att utvecklingen av god undervisning utifrån dagens forskning 
innebär att fokus skjuts från lärarens förmedling av kunskapsinnehållet till kvaliteterna och 
karaktären hos den interaktion som äger rum i skolan och klassrummet. Det är det sociala 
samspel som etableras mellan lärare och elever och mellan elever som står i fokus. Vidare 
skriver de att det finns stöd i forskningen för att lyfta fram vissa generella principer i den 
pedagogiska miljön som framgångsfaktorer i sig. Det kan handla om lärares trygghet i 
yrkesrollen och om deras förmåga att skapa band till elever och kollegor. Hattie (2012) 
skriver att en kompetent lärare har stor respekt för sina elever och visar en passionerad 
övertygelse om att alla kan nå framgång.  
 
Håkansson & Sundberg (2012) skriver att lärarnas betydelse för undervisningskvaliteten och 
elevers lärande inte varit den primära infallsvinkeln för de studier som gjorts tidigare. Den 
didaktikforskning som gjorts har uppmärksammat lärande mer eller mindre bortkopplat från 
läraren, med följd att lärarkompetensen har härletts utifrån principer för lärande. Men det är 
en viktig fråga att uppmärksamma menar de, för om inte lärarkompetens, undervisning och 
lärande samspelar i forskningen finns en risk att man härleder det ena ur det andra och drar 
slutsatser som inte är förankrade i den praktik där de ska användas. 
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6.4 Synlig strukturerad och individanpassad undervisning  
 
Hedin & Svensson (1997) skriver att det är viktigt när man undervisar vuxna att bygga på 
deras erfarenheter och behov. De använder sig av den australiensiske forskaren Knowles 
begrepp andragog som betyder människovägledare och kan ställas mot begreppet pedagog 
som ursprungligen var den slav som övervakade pojkar och följde dem till skolan. Relationen 
mellan lärare och vuxenstuderande får en speciell betydelse och läraren fungerar mer som en 
mentor i lärandeprocessen. De menar vidare att en individuell lärarkontakt ska upprättas där 
man ser över hur det nya lärandet kan bygga på tidigare erfarenheter. Två av deltagarna i min 
studie anser att det är motiverande för eleverna om undervisningens innehåll har en direkt 
koppling till deras framtida mål, tex genom att kombinera studier med praktik. En tredje 
deltagare menar att det får eleven att känna sig sedd när läraren talar om och tar hänsyn till 
hela individen som person inte bara elev. Samtliga säger att det är bra om läraren kan 
individualisera så eleven får träna på det som den är i behov av. Håkansson & Sundberg 
(2012) anger en varierad och involverande undervisning som en framgångsfaktor i sig och en 
undervisning som bygger på de studerandes erfarenheter och behov, anser jag är både 
involverande och motiverande.  
 
Håkansson & Sundberg (2012) skriver att det är läraren som planerar och styr i 
klassrumssituationen med förutbestämda pedagogiska målsättningar i sikte och dessa 
målsättningar måste vara konkreta och tydliga också för eleverna. Att som lärare vara tydlig 
med sina förväntningar på eleverna anser tre av deltagarna i den här uppsatsen vara av yttersta 
vikt. Eleverna måste alltid få veta vad som ska göras, hur det ska göras och varför det ska 
göras. Gabriella poängterar att det är viktigt att koppla det man gör till kursmålen. Hattie 
(2012) anser att eleverna måste få insikt om lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse 
för lektionerna samt vad som är nästa steg ”Vart är du på väg?”, ”Hur ska du komma dit?” 
och ”Vad är nästa steg?”. Att ägna sig åt varierande kognitiva tankeprocesser är viktigt om 
lärande ska fortsätta vara gynnsamt skriver Håkansson & Sundberg, liksom att lära sig 
tillämpa metakognitiva strategier. Exempel på sådana strategier kan vara just det som 
Gabriella tar upp, att vara medveten om mål och kunskapskrav. 
 
6.5 Hinder 
 
De identifierade hinder för språkinlärning enligt deltagarna i den här studien är; 
 

• Ohälsa 
• Stress 
• Avsaknad av motivation 
• Utanförskap 

 
Både de lärare och elever som jag intervjuat anger livshistorien som en viktig aspekt och ett 
eventuellt hinder för god språkinlärning. De kan finnas mycket som upptar tankarna och som 
gör det svårt för de studerande att fokusera på att studera ett nytt språk. Enligt SOU 2013:76 
finns det inte mycket forskning om hur stressfaktorer och andra hälsorelaterade frågor 
påverkar andraspråksinlärningen för sfi-studerande. Det är dock inte svårt att sätta sig in i hur 
det måste kännas att tvingas sitta i en skolbänk hela dagen om man jagas av mardrömmar, 
lider av depression eller inte får sova på nätterna som Mikal berättar om i sin intervju.  
Hedin & Svensson (2012) skriver att den studerandes behov i relation till studierna är en 
viktig faktor för motivation, liksom nyttan av kunskaperna. Ges man aldrig möjlighet att 
använda språket i olika kontexter och sociala sammanhang utanför skolan är det lätt att tappa 
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intresse och motivation. En av de intervjuade lärarna tar upp betydelsen av att de studerande 
känner att de har en meningsfull tillvaro i Sverige och att de är en del av samhället och hur det 
ökar motivationen och gynnar språkinlärningen. Att få känna att man har ett meningsfullt liv i 
Sverige innebär ju att man inte står utanför och det är givetvis motiverande på alla sätt för 
individen. Viberg (1993) anser också att för lite social kontakt med talare av målspråket är 
den främsta orsaken till att vuxna inlärare avstannar på en tidig utvecklingsnivå. Det är 
oroväckande anser jag om det är så som Zara beskriver att många av de studerande på sfi 
aldrig träffar andra svenskar förutom sina lärare. 
Hyltenstam (2004) skriver att sociala kontakter med svenskar kan ha en avgörande roll för 
inlärare av svenska som andraspråk och att vara gift eller leva tillsammans med en svensk är 
något som visat sig underlätta en snabb inlärning av svenska, detta på grund av att inläraren 
får ett större inflöde och en tydligare motivation. 
 
 
 
7. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
 
I det här avsnittet drar jag slutsatser av resultatet i min studie och försöker relatera till min 
egen frågeställning samt till andras forskning och teorier inom området. De sammanfattade 
slutsatserna är integrerade i diskussionen.  
Jag är positivt överraskad över deltagarnas långa och uttömmande intervjusvar och jag känner 
mig tacksam för att eleverna i synnerhet, vågat öppna sig och dela med sig av sina känslor och 
tankar om att lära sig svenska som vuxen och studera på sfi. Jag tror att deras tankar och 
åsikter med hög sannolikhet delas av många andra lärare och studerande inom sfi.  
 
7.1 Framgångsfaktorer 
 
Alla fyra deltagare i den här studien är eniga om att elevens egen motivation är en 
grundförutsättning för lärande och att det egna intresset hos eleven också kan räcka långt för 
att de ska vara motiverade att studera. Samtidigt lyfter de också att lärarens kompetens i 
främjandet av goda relationer ur en utbildningssynpunkt är viktig för den som studerar. Hedin 
& Svensson (1997) betonar lärarens möjlighet att genom gedigna kunskaper, entusiasm och 
eget intresse för ämnet påverka både de elever som saknar intresse men också att fördjupa 
motivation hos de som redan har ett intresse. Deltagarna säger också att undervisningen i 
skolan ska vara varierad, utmanande och tydlig i förhållande till mål och kunskapskrav. Det är 
också viktigt att se till varje individ och ta hänsyn till elevernas behov och tidigare 
erfarenheter. Genom att studera med människor som har samma mål tror jag att man kan öka 
elevernas motivation och som Hedin & Svensson (1997) skriver om vuxenlärande så är det 
inte bara relationen mellan lärare och vuxenstuderande som ska vara välfungerande för 
optimal utbildning utan också relationer mellan vuxenstuderande sinsemellan. Jag tycker att 
det vore bra om sfi-undervisningen utformades så att ännu större hänsyn tas till de studerande 
beroende på deras framtida mål. Har man ett mål att komma ut i arbete borde man gå ett 
arbets- och yrkesinriktat spår på sfi, medan de som har som mål att studera vidare på 
universitet eller andra utbildningar läser ett mer studieförberedande spår. På så sätt kan man 
lättare motivera till lärande genom betoning av relevans och verklighetsanknuten 
kunskapsinhämtning som Hedin & Svensson (1997) beskriver som en mer utvecklingsinriktad 
pedagogik. Genom att organisera undervisningen på detta sätt kan också eleverna själva 
studera med likasinnade med gemensamma mål och på så sätt kanske i ännu högre grad hitta 
motivation i varandra. Det skulle också underlätta för sfi-lärarna i utformningen och 
upplägget av deras undervisning 
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Jag anser att resultatet av den här uppsatsen visar att det finns många dimensioner av lärares 
arbete och att det handlar om så mycket mer än lärares förmedling av kunskapsinnehåll. 
Språkutveckling i sin tur är komplex liksom de faktorer som påverkar den. Motivationens 
påverkan på språkinlärningen är till exempel svårtolkad och det är svårt att veta om en god 
motivation leder till lyckad inlärning eller tvärtom. Om du lyckas med dina studier är det 
antagligen enklare att hålla motivationen uppe, vilket innebär att en elev som inledningsvis 
känner sig mycket motiverad kan tappa sin motivation när de misslyckas med sina studier. 
Säljö (2000) skriver att de elever som ständigt misslyckas i skolsammanhang säkerligen lär 
sig mycket ändå och att vi bör få en mer distanserad förståelse av vad lärande är och hur och 
när människor lär. Hur människor lär kan aldrig reduceras till en fråga om metod eller teknik 
menar han, inte heller kommer det att skapas slutliga lösningar för undervisningsmetoder som 
automatiserar lärandeprocessen. 
 
Hattie (2012) skriver att det inte finns något färdigt recept eller nya sensationella 
undervisningsmetoder för professionell utveckling när det gäller formellt lärande. Det handlar 
om ett förhållningssätt för läraren och ett sätt att tänka. Det är svårt att mäta den här 
passionerade övertygelsen hos lärare men Hattie menar att vi definitivt känner igen den när vi 
ser den. Passionerat engagerade lärare är sådana som verkligen älskar vad de håller på med 
och som ständigt letar efter mer effektiva sätt att nå sina elever, att förkovra sig i ämnet och 
metoderna i sitt hantverk. De känner det som ett personligt uppdrag att lära sig så mycket det 
kan om världen, om andra och om sig själva och de vill hjälpa andra att göra samma sak, 
skriver han. Jag anser att ett sådant förhållningssätt som Hattie beskriver visar på ett 
helhetstänkande som gynnar inlärning i alla skolformer. Jag tycker att människan är enkel i 
sin komplexitet och att vi istället för att kategorisera utifrån exempelvis kön, etnicitet, 
funktionshinder eller funktionsnedsättning helt enkelt borde lära oss att vi alla är lika på så 
sätt att vi vill bli bemötta och bekräftade som de vi är och utifrån våra förutsättningar skapa 
det bästa som i det här fallet, en gynnsam språkinlärning. 
 
Jag hoppas att lärarutbildningen satsar på att låta studenter träna och utveckla de förmågor 
som resultatet i den här uppsatsen lyfter fram som påverkansfaktorer för god undervisning; att 
leva sig in i de studerandes perspektiv, att förstå deras känslor och behov, samt att kunna visa 
att man har denna förståelse, och inte bara stirra blint på metoder. Hur får man sina elever att 
känna sig sedda? Vad innebär det att vara lyhörd? Hur får man sina elever att relatera till 
innehållet i undervisningen och känna sig delaktiga? Hur får man sina elever att tycka det är 
roligt att komma till skolan? Önskvärt vore också att redan yrkesverksamma lärare fick mer 
fortbildning och vidareutbildning i dessa frågor som jag anser utgöra kärnan i undervisning 
och lärande.  
 
När jag berättade om min uppsats för några lärare jag mötte på en utbildningsdag nyligen, så 
ställde de sig frågande till lärarens betydelse för inlärning. De gav exempel på lärare som ser 
undervisning som envägskommunikation från lärare till elev, och som inte alls tar hänsyn till 
det relationella men som trots detta visar goda studieresultat. Hur kan det komma sig? 
undrade de. Aspelin (2012) förklarar det som så att prestationer och relationer inte ska ses 
som separata fenomen utan som två processer som är invävda i varandra. Aspelin menar att 
han vill bidra till ett annat sätt att prata om prestationer i skolan än det som ensidigt inriktas 
mot enskilda elevers akademiska prestationer och resultat av föreskrivna mål utifrån 
föreskrivna bedömningskriterier. Han anser att skolan bör vägledas av ett helhetstänkande 
som inte fixeras vid kognitiva funktioner och snäva ämnesmässiga prestationer. Jag tycker att 
detta sätt att tänka och resonera låter sunt. Vad säger ett nationellt sfi-prov egentligen om hur 
mycket svenska en elev kan och kan man överhuvudtaget mäta kunskap genom provresultat? 
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Säljö (2000) anser exempelvis att elever som ”misslyckas” i skolsammanhang visst lär sig 
trots att det kanske inte syns på ett test. Hur påverkas elevens motivation när de misslyckas 
med ett nationellt prov och där med också får ett kvitto på en misslyckad inlärning? Våra 
elever ska inte drivas av en ytlig motivation där målet är att klara ett nationellt prov som 
egentligen inte betyder någonting, utan deras motivation borde få komma inifrån där målet är 
att lära sig svenska. 
 
7.2 Hinder 
 
En ständigt närvarande konflikt som deltagarna i studien tar upp är tidspressen över att så 
snabbt som möjligt komma ut i jobb eller vidare mot högre studier. De korta 
yrkesutbildningar som finns för de nya svenskarna vill locka till arbete inom handel, 
restaurang, vård, städ osv och det är bra för de som vill. Men de som kommer till Sverige har 
annan yrkeserfarenhet med sig i bagaget också. Jag ser många elever som är splittrade i den 
här frågan; ska man hoppa på en kortare yrkesutbildning för att snabbare komma ut i jobb 
eller ska man satsa på att kunna fortsätta jobba med det man är utbildad till från hemlandet? 
Samtidigt som de vill studera och utveckla sina språkkunskaper behöver de pengar direkt och 
tar extrajobb med obekväma arbetstider med följden att de inte har någon ork kvar i skolan. 
Pratar man dessutom inte svenska på jobbet eller hemma finns risken att språkutvecklingen 
stannar vilket jag anser vara olyckligt då jag tänker att det kan leda till utanförskap.  Säljö 
(2000) skriver att mänskligt lärande handlar om att leva i miljöer där språket utgör ett 
meningsfullt verktyg för kommunikation och om man kan tala engelska eller ditt modersmål 
på arbetsplatsen finner man antagligen inte heller någon motivation att lära sig det nya språket 
eftersom man inte behöver det.  
 
Stress är ytterligare en faktor som de lärare och elever jag har intervjuat lyfter fram som ett 
hinder, samt hur det hämmar språkinlärningen. Jag tror att denna stress kan bidra till den 
ytliga motivationen som många av de studerande drivs av, då de endast vill klara prov för att 
ta sig vidare till nästa nivå eller kurs så snabbt det går. Vi presterar sämre under stress och jag 
tycker att det är relevant att fråga sig vilka tidskrav som är rimliga att ställa på vuxna 
människor som ska lära sig svenska och hur man egentligen bedömer vad som anses vara för 
”lång tid”.  
 
Norlund Shaswar (2014) tar i sin avhandling upp hur sfi-utbildningen fått genomgå många 
förändringar i exempelvis nya kursplaner men hur omorganisation av utbildningen tyvärr ofta 
varit ytlig och kortsiktig. Aspelin (2014) menar att man spelar ett våghalsigt spel när man 
genomför organisatoriska förändringar i skolor där villkoren inte beaktas. Detta kan leda till 
att genuina värden och kvalitéer äventyras eller i värsta fall bryts ner och något som i sin tur 
kan leda till att den kunskapsprocess man säger sig värna om går förlorad. Sfi-skolorna ska 
inte måsta anpassa sig samhällets krav på att det ska gå fort att lära sig ett språk, utan stå upp 
för och informera om vilket hårt arbete det faktiskt är och att språkinlärning är en ytterst 
individuell process som inte påskyndas genom snabba lösningar. Jag anser att kortsiktiga 
lösningar från politiskt håll utgör ett indirekt hinder både för de som arbetar och de som 
studerar inom sfi. Regeringens beslut om att införa sfi-bonus i tron om att ekonomisk 
ersättning för elever vid snabb progression skulle få de studerande vid sfi att prestera bättre 
och lära sig språket snabbare, var ett exempel på sådana ytliga lösningar som inte leder 
någonstans, utan som tvärtom hämmade och blev ytterligare en stressfaktor. Ett för hårt tryck 
på studerande och lärare på sfi kan få motsatt effekt och istället för att mäta och granska borde 
vi börja tala om vad som gör verklig skillnad för framgångsrikt lärande. 
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8. VIDARE FORSKNING 
 
Det har varit mycket intressant att arbeta med denna uppsats och det har väckt många tankar 
kring sfi-undervisningen och dess utformning. 
Deltagarna i min studie nämner som jag tidigare skrivit elevers ohälsa som ett tydligt hinder 
när det gäller effektiv språkinlärning. Jag har inte stött på mycket forskning i ämnet och 
tänker att detta är ett viktigt område att forska vidare inom. Hur ska sfi-undervisningen 
utformas i framtiden? Vad säger forskning (om det finns) om elever med psykisk ohälsa eller 
trauma bakom sig? Finns det riktlinjer för huruvida elever med pågående traumaberabetning 
kan delta i ordinarie sfi-undervisning? Är det möjligt att tillgodogöra sig eller inhämta 
undervisning när man mår dåligt? Vilken utbildning krävs av sfi-lärare för att kunna 
undervisa traumatiserade elever?  
 
 
I SOU 2013:76 står att sfi bör få utökade redskap för att utveckla sin undervisning, eftersom 
det är en mycket heterogen elevgrupp med helt specifika förutsättningar. Det går att läsa 
vidare att det finns relativt lite forskning om svenska som andra språk med inriktning mot sfi 
och behovet av forskningsinsatser som kan öka kunskapen om hur elevernas studiesociala 
situation, ekonomiska situation, utbildningsbakgrund, motivation och framtida mål påverkar 
studierna efterlyses. Ett särskilt angeläget forskningsfält anses vara kortutbildade vuxnas 
speciella utbildningsbehov och förutsättningar för lärande. Likaså anser man att det finns ett 
behov av forskning om andraspråksinlärning i relation till olika stressfaktorer under 
postmigrationsprocessen och annan hälsorelaterad livskvalitet hos nyanlända och andra 
invandrare. Jag tror att resultatet av undersökningar och forskning kring dessa frågor skulle 
vara mycket intressanta och kanske leda till ökad förståelse för vad det innebär att lära sig ett 
nytt språk som vuxen. 
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9. BILAGA INTERVJUFRÅGOR 
 
INTERVJUFRÅGOR Elever 
 

• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du varit i Sverige? 
• Hur länge har du studerat/ studerade du på Sfi totalt?  
• Vilka är de viktigaste faktorerna för en lyckad språkinlärning tycker du? 
• Hur lär du dig svenska bäst? 
• Vad utmärker en bra lärare och är lärarens attityd viktigt för din språkutveckling och 

dina studieresultat? 
• Vad utgör en god relation mellan elev/lärare? Är det viktigt att relationen mellan 

läraren och eleven är god? 
• Vad är kvalitativ undervisning och god utbildning tycker du?  
• Hur viktig är den egna motivationen?  
• Vad gör dig motiverad att studera? Kan läraren hjälpa dig att hitta motivation? 
• Vilka hinder finns för framgångsrik språkinlärning? 
• Vilka andra faktorer är viktiga för framgångsrikt lärande? 

 
 

INTERVJUFRÅGOR Lärare 
 

• Hur länge har du arbetat som sfi-lärare? 
• Vilka är de viktigaste faktorerna för en lyckad språkinlärning tycker du? 
• Vad utmärker en bra lärare? 
• Vad utgör en god relation mellan elev/lärare?  
• Är det viktigt (ur språkinlärningssynpunkt) att relationen mellan lärare och elev är 

god? 
• Hur bygger/ upprätthåller du goda relationer med dina elever? 
• Vad är kvalitativ undervisning tycker du? 
• Hur viktig är elevens egna motivation? 
• Hur gör du som lärare för att hitta elevernas motivation? 
• Vilka hinder finns för framgångsrik språkinlärning? 
• Vilka andra faktorer är viktiga för framgångsrikt lärande? 
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