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Sammanfattning 

Sfi är en skolform inom vuxenutbildningen där det bedrivs undervisning i svenska som andraspråk. 

Eleverna kan gå tre olika studievägar beroende på skolbakgrund från hemlandet där studieväg 1 är 

anpassad för elever med ingen eller maximalt fem års skolbakgrund från sitt hemland. Det innebär att i 

gruppen finns elever som lär sig läsa och skriva för första gången på ett nytt språk. Enlig Skollagen 

(SFS: 2010:800) har eleven som påbörjar studier på Sfi rätt att avsluta kursen med stöd men 

vuxenutbildningen där Sfi ingår är undantagna de delar i Skollagen (SFS: 2010:800) som anger 

särskilt stöd. Läs- och skrivinlärningen ska enligt Kursplanen för Sfi (2018) ske under hela studietiden 

parallellt med den kurs som eleven studerar. Syftet med studien är att undersöka rektorers uppfattning 

om vad de anser krävs för att elever med minder än fem års skolbakgrund från hemlandet ska kunna 

fullfölja sina studier på Sfi. Tidigare forskning har visat att framgångsrik läs- och skrivinlärning för 

analfabeter bygger på modersmålet, för eleven känt kulturellt och socialt kontexts som gör 

undervisningen förståelig, meningsfull och motiverande. Metoden som använts för insamling av data 

är semistrukturerade intervjuer med rektorer från sju olika kommunala Sfi. Intervjuerna har analyserats 

induktivt med stöd av innehållsanalys. Resultatet visar att rektorerna upplevde att samverkan mellan 

Sfi, Arbetsförmedling och socialtjänst störs av de olika uppdrag verksamheterna har gentemot 

individen som försvårar för eleverna att uppnå målen i kurserna. Rektorerna angav att 

specialpedagogiskt perspektiv och utvecklingsarbete var viktigt för att stödja elevens utveckling. 

Rektorerna tog även upp det formativa arbetssättet som ett medel att synliggöra elevens progression 

och kartläggning av behov. För att stödja elevers lärande behöver Sfi, Arbetsförmedlingen och 

socialtjänsten samverka för att eleven ska uppleva den röda tråden mellan studierna på Sfi och den 

aktivitet som sker övrig tid. En sådan aktivitet kan vara språkpraktik där eleven utvecklar språket 

samtidigt med förståelse för olika kulturella och sociala kontext som den möter. För att möta elever 

olika behov är det önskvärt att Sfi utvecklar inkluderande specialpedagogik enligt Hornbys (2015) 

teori där eleven får stöd både i grupp och enskilt utifrån elevens behov.      

Nyckelord 
Sfi, Nyanländ, Vuxenstuderande, Kortutbildad, Specialpedagogik, Svenska som andraspråk, 

Samverkan, Analfabet, Pedagoger 



 

 

 

Abstract 
 
Swedish for immigrants (Sfi) is a school form in adult education where teaching is conducted in 

Swedish as a second language (L2). Students can take three different study paths depending on the 

school background from their home country where study path 1 is adapted for students with none or a 

maximum of five years of school background from their home country. This means that in the group 

there are students who learn to read and write for the first time in a new language. According to the 

Education Act (SFS: 2010: 800), the student who commences studies at Sfi has the right to terminate 

the course with support, but the adult education where Sfi is included is exempt from the parts in the 

School Act (SFS: 2010: 800) that state special support. Reading and writing learning, according to the 

syllabus for Sfi (2018), must take place during the entire study period in parallel with the course the 

student is studying. The purpose of the study is to investigate the principals' perception of what they 

consider necessary for students with less than five years of school background from their home 

country to be able to complete their studies at Sfi. Previous research has shown that successful 

learning of reading and writing for illiterates is based on their first language (L1), for the student a 

known cultural and social context, which makes the teaching understandable, meaningful and 

motivating. The method used for collecting data is semi-structured interviews with principals from 

seven different municipal Sfi. The interviews have been analyzed inductively with the help of content 

analysis. The results show that the principals felt that the collaboration between Sfi, the employment 

agency and social services is disrupted by the various assignments the different actors have towards 

the individual which makes it difficult for the pupils to achieve the goals in the courses. The principals 

stated that special educational perspective and development work were important to support the pupil's 

development. The principals also addressed the formative approach as a means of highlighting the 

student's progression and mapping of needs. In order to support pupils' learning, Sfi, the employment 

agency and the social services need to collaborate for the student to understand the relationships 

between the studies at Sfi and the activity that takes place at other times. Such activity can be language 

practice where the student develops the language at the same time as understanding of different 

cultural and social contexts. In order to meet students' different needs, it is desirable that Sfi develops 

inclusive special education according to Hornby's (2015) theory where the student receives support 

both in group and individually based on the student's needs. 
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Inledning 

Att studera på Sfi är en rättighet för de som kommer till Sverige från länder utanför norden samt 

Finland och Island (Skollagen 20 kap). Sfi är en viktig del av etableringsstödet för de personer som 

kommer till Sverige för att integrationen till det nya landet ska bli så smidig som möjligt. (SFS: 

2017:584). Regeringen har gett arbetsförmedlingen uppdraget att ansvara för etableringen av den 

nyanlända och i det uppdraget ingår att göra plan för hur etableringen ska gå till och där är Sfi en av 

pusselbitarna för att den nyanlände ska erövra det nya språket för att kunna integreras i samhället och 

arbetsliv. ”Arbetsförmedlingen har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som syftar till 

att underlätta och påskynda deras etablering i arbets-och samhällslivet” (SFS: 2017:584, 4§). 

För att studierna ska gå så smidigt som möjligt, får eleverna starta från olika nivåer, beroende på 

vilken skolbakgrund som de har från sitt hemland. Elever med en kort skolbakgrund, generellt upp till 

5 år, läser enligt studieväg 1 och med det menas att de vid behov kan läsa alla delkurserna A, B, C och 

D, men även placeras direkt i delkurs B. Elev med lång skolbakgrund kan påbörja studier i studieväg 

två från kurs B eller studieväg tre från kurs C om man ser att eleven har lång skolbakgrund med 

akademiska studier samt med lätthet tar till sig svenska språket (Skolverket, 2018). Jag har intresserat 

mig för eleverna som läser enligt studieväg 1 då jag under min tid på Sfi uppfattat att det är mycket 

svårt för dem att ta sig igenom alla delkurser och gå vidare till grundläggande och gymnasiala studier. 

Studieväg 1 har haft en sammanhängande studieväg från kurs A till kurs D sedan 2017-08-08 så det är 

relativt nytt att elever inom denna studieväg även haft tillgång till en egen kurs inom D. Nu ska 

möjligheten finnas för elever som läser enligt studieväg 1, att med stöd klara alla delkurser för att 

sedan kunna läsa vidare på de grundläggande och gymnasiala kurserna som finns på Komvux.  

Styrdokumenten för Sfi är tydliga med att anpassningar och extra anpassningar ska genomföras inom 

klassens ram och att det är läraren som ansvarar för detta. Extra anpassningar ska skyndsamt 

genomföras då lärare misstänker att eleven inte uppnår målen i kursen. Det kan vara stöd för planering 

och struktur för studier, extra tydliga instruktioner, stöd att komma igång med arbetet, anpassade 

läromedel, punktinsatser för färdighetsträning eller enstaka specialpedagogiska insatser (Skolverket, 

2015). För elever som är i behov av grundläggande läs- och skrivinlärningen ska undervisning inom 

läs- och skrivinlärning finnas med under hela utbildningen (Skolverket, 2018). Det ska även finnas 

möjlighet att inom studieväg 1 få tillgång till modersmålsundervisning för elever som inte lärt sig läsa 

och skriva på sitt modersmål (Skolverket 2018). Läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2017) 

anger att undervisningen för elever inom vuxenutbildningen, där Sfi ingår, ska utgå från individens 

olika behov och vara individuellt anpassad, men i min praktik ser jag mycket gruppanpassad 

undervisning, även för elever inom studieväg 1som till stora delar är i behov av individuella 

anpassningar eller stöd. Detta påvisar Skolinspektionens (2018) granskning av Sfi där det påpekades 

att undervisningen var allt för generell och inte anpassade till elevgruppen. Det innebar att 

undervisningen för vissa elever var allt för svår och för andra allt för lätt. Detta medför att elever kan 

uppfatta undervisningen som meningslös och därmed leda till motivationsbrist för eleven.   

Jag vill därför undersöka vilken uppfattning rektorer på Sfi har angående faktorer som kan stötta 

elever inom studieväg1 att klara sina studier. Anpassningar som läraren gör i klassen ska utföras, men 

det specialpedagogiska stödet är endast något som rektor vid behov kan erbjuda och är inte något som 

behöver finnas i verksamheten enligt lag (SFS: 2018:1098, kap 3, 5§). I Skollagen (SFS 2010:800) 

finns det inte utryckt att specialpedagogiskt stöd ska finnas inom Sfi och vuxenutbildningen, men om 

det finns, vem utför och hur utförs stödet? Därför har jag även ställt dessa frågor till rektorer som har 

det pedagogiska ansvaret samt möjlighet att organisatoriskt stötta genomförande av stöd för elever i 

behov av det. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Syftet med studien var att undersöka rektorers uppfattning om vad de anser krävs för att elever med 

mindre än femårs skolbakgrund från hemlandet, ska kunna fullfölja sina studier på Sfi. 

Frågeställningar blir därför: 

• Vad uppfattar rektorer på Sfi att det krävs för att elever med kort skolbakgrund ska få de bästa 

förutsättningarna att genomföra kurserna på Sfi? 

• Vad uppfattar rektorerna hindrar eller möjliggör eleverna att klara studierna inom studieväg 1? 

• Vilket eventuellt lärarstöd eller specialpedagogiskt stöd finns på skolan? 

• Vad behöver skolan utveckla för att eleverna inom studieväg 1 ska få de bästa 

förutsättningarna? 
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Bakgrund 

Det är många faktorer som spelar in vid inlärning av ett andra språk när den nyanlände ska skapa sig 

en ny identitet i det nya landet med ett nytt språk. För att kunna ta till sig texter inom undervisningen 

behöver texterna kännas meningsfulla för eleven (Norlund Shaswar, 2014) och detta är särskilt viktigt 

för de elever som har mycket lite eller ingen skolbakgrund alls. Därför har Skolverket tagit fasta på att 

kartläggning av elevernas kunskaper och erfarenheter sedan tidigare ska göras och Skolverket har gett 

ut ett stödmaterial för detta. Kartläggning genomförs med eleven vid start på Sfi där lärare eller annan 

personal inom skolan till exempel studie- och yrkesvägledare utifrån en mall ställer frågor till eleven 

om dess bakgrund, erfarenheter från skola, arbetsliv och annan relevant information som läraren kan 

bygga undervisningen på. I stödmaterialet poängteras tolkstöd vid samtalet så att elevens erfarenheter 

och kunskaper kommer fram (Skolverket, 2016b). Genom kartläggning får skolan syn på elevens 

tidigare erfarenheter av text och skrift och dessa erfarenheter kan läraren använda för att fånga eleven 

och bygga kunskap på det som redan finns. Norlund Shaswar (2014) visar att personer med ingen eller 

mycket lite skolbakgrund har olika strategier för hur de kan ta sig fram i den skriftliga svenska 

kontexten men att dessa strategier inte används i skolan där det är läraren som styr vilka skriftliga 

strategier som ska råda men att det i vissa situationer fanns en överlappning. Försvårande 

omständigheter för lärarna är den styrning som styrdokument, ekonomi och den undervisningskultur 

som råder. Detta är delar som rektor till stor del kan arbeta med och därför är rektors roll i arbetet 

kring undervisningen på Sfi mycket viktig. 

I Kursplanen för Sfi står att eleverna ”ska kommunicera såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina 

behov” (Skolverket, 2018. s. 8). Undervisningen ska även utveckla elevernas metakognition då det 

gäller dess egna lärande. Enligt Kursplanen för Sfi (Skolverket, 2018) ska utbildningen utformas 

utifrån den kartläggning som görs vid början av Sfi- studierna av elevens skolbakgrund, studievana 

och förutsättningar för studier, men alla elever, oavsett studieväg ska med stöd av anpassningar, ges 

möjlighet att klara studierna till och med kurs D. Inom studieväg 1 har elever möjlighet att få 

grundläggande läs- och skrivinlärning och då läs- och skrivinlärning är en process som behöver tid för 

att automatiseras, ska denna möjlighet finnas inom alla delkurser på Sfi (Skolverket, 2018). 

Enligt Läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2017) ska utbildningen utformas utifrån de olika 

elevernas förutsättningar och man ska ta särskilt hänsyn till elever med funktionshinder och detta 

nämns även i Skollagen kap 20, 2§ som säger att ”utgångspunkten för utbildningen ska vara den 

enskildes behov och förutsättningar” (SKF:2010:800, 2§). Även stödmaterialet Individanpassning, 

extra anpassningar och orienteringskurser (Skolverket, 2015) anger att ”individperspektivet är den 

bärande tanken inom all vuxenutbildning, och stödinsatser för enskilda elever måste ses i ljuset av 

detta” (Skolverket, 2015, s.7). Rektor har ett stort ansvar för att dessa anpassningar görs genom att 

skapa de förutsättningar som krävs för att detta ska ske, men det är läraren som har ansvar för att 

genomföra anpassningarna som krävs. Det finns inget uttalat krav att det ska finnas en elevhälsa eller 

specialpedagogiskt stöd inom vuxenutbildningen, men rektor kan besluta att en elevhälsa ska inrättas 

och att elev kan få tillgång till extraanpassningar i form av specialpedagogiska insatser (Skolverket, 

2015).  

Styrdokument 

Läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2017) täcker alla verksamheter som finns inom 

vuxenutbildningen där även Sfi ingår. Läroplanen (2017) fastställer att alla elever ska få en likvärdig 

utbildning och att ” det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning och 

särskild utbildning för vuxna samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina 

individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar” (Skolverket, 2017, s.9). I Läroplanen för 

vuxenutbildningen (Skolverket, 2017) framkommer det att utbildningen ska utgå från elevens behov 

och förutsättningar och därmed sträva efter flexibilitet i organisation och arbetssätt. Riktlinjerna för 

utbildningen fastslår att alla som arbetar inom vuxenutbildningen ska ge eleverna stöd och stimulans 

för att utvecklas så långt som möjligt och uppmärksamma de elever som är i behov av stöd så att 
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stödet i samverkan kan ges i en så god miljö som möjligt. Det är även viktigt att läraren utgår från 

elevens tidigare erfarenheter och därifrån bygger den nya kunskapen. Läroplanen (2017) är även tydlig 

med att alla elever ska ha en individuell studieplan där elevens mål tydligt ska framgå och där ett av 

målen är att eleven ska ”tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella 

studieplan och som kan användas för vidare studier och i samhälls-, arbets- och vardagsliv” 

(Skolverket, 2017 s. 9). Studieplanen görs när eleven påbörjas studierna på Sfi, men revideras under 

studiernas gång. Enligt Läroplanen för vuxenutbildningen (2017) har rektor det pedagogiska ansvaret 

över verksamheten och ska se till att eleverna får det pedagogiska stöd som behövs för att klara 

utbildningen. Rektor har även ansvar för att pedagogerna får den fortbildning som krävs för att kunna 

göra de anpassningar och ge det stöd som eleverna behöver.  

Kursplanen för Sfi (Skolverket, 2018) anger att genom undervisningen ska eleverna i alla studievägar 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och skriva på svenska, att tala, samtala, läsa, lyssna 

och förstå svenska i olika sammanhang. De ska även få strategier för fortsatt språklig utveckling. 

Kursplanen (Skolverket, 2018) fastslår att undervisningen i studieväg 1 ska anpassas efter elevernas 

förutsättningar och att den grundläggande läs- och skrivinlärningen ska ha en framträdande roll då det 

är en process som pågår under hela utbildningen. Utbildningen för studieväg 1 ska ha ett anpassat 

arbetssätt och att eleverna ska få längre tid på sig att erövra språket. Under studierna ska eleverna ha 

tillgång till modersmålsstödjare och den grundläggande läs- och skrivinlärningen kan med fördel ske 

på elevens modersmål. Det är endast delkurs A som har egna mål, de övriga kurserna har samma mål 

som studieväg två och tre.  Då kraven är samma för elever som har lång skolbakgrund och de med 

ingen alls, krävs att lärare anpassar undervisningen utifrån de olika elevernas förutsättningar som 

skiljer sig beroende på hur lång skolbakgrund och förutsättningar för studier som olika elever har.  

Läraren behöver göra både generella anpassningar för hela gruppen likväl som individuella 

anpassningar utifrån de behov som en systematisk dokumentationen synliggör (Kursplanen för Sfi, 

2018).    

I stödmaterialet Individanpassning, extra anpassningar och orienteringskurser inom vuxenutbildningen 

(Skolverket, 2015) förtydligas vilket slags stöd elever inom vuxenutbildningen och Sfi kan få. 

Eleverna har rätt till stödinsatser inom klassens ram och kan vid behov få stöd av till exempel 

specialpedagog under kortare perioder, men detta är inget som finns lagstadgat att det ska finnas inom 

vuxenutbildningen. Det föreskrivs inte heller om att vuxenutbildningen behöver dokumentera de 

stödinsatser som görs. Dock ska alla elever inom vuxenutbildningen ha en individuell studieplan och i 

den kan det vara bra att dokumentera de stödinsatser som har givits och dess resultat de möjliggör, för 

utvärderingar och utveckling av de stödinsatser som finns på skolan. Det är läraren som har ansvar för 

stödinsatserna, men rektor påverkar indirekt genom de insatser som ges i personalresurser, utbildning 

eller annat organisatoriskt stöd som gör att god undervisning kan erhållas. I stödmaterialet (2015) 

konstateras att vuxenutbildningen har ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter att nå de 

uppsatta mål som kursen föreskriver. Stödmaterialet (2015) tar även upp olika svårigheter som 

påverkar elevens möjligheter att nå målen och dessutom framhålls att en individuell plan behöver 

upprättas och följas så att eleven har möjlighet att nå målen som krävs. För att detta ska fungera krävs 

ett systematiskt kvalitetsarbete där rektor har ansvar för att systematiskt följa upp de åtgärder som 

vidtagits och vad de har gett för resultat. En kärnfråga som stödmaterialet tar upp för rektor är ”vad 

måste vi på vår enhet lära oss för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande och i sin 

utveckling?” (Skolverket. 2015, s.20). För att stödja vuxenutbildningen med specialpedagogisk 

kompetens finns Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som på sin hemsida har webbkursen 

Studiepaketet vuxen (2017-02-08, granskat 2018-10-09) som bland annat vänder sig till den 

kommunala vuxenutbildningen där Sfi ingår. Webbkursen tar upp olika funktionshinder samt 

anpassningar och stöd som kan vara lämpligt att använda och kursen genomförs kollegialt på skolorna. 

I den webbaserade utbildning ingår en skriftsamling om olika funktionsnedsättningar där det 

interkulturella perspektivet tas upp. I skriften Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med 

funktionsnedsättning (2018) problematiseras möjligheter till stöd för elever inom vuxenutbildning när 

läraren uppmärksammar en elev med långsam studieprogression men kunskapen om orsaken finns inte 

hos eleven själv eller hos skolan. För att skolan ska möjliggöra att rätt stöd ges behöver läraren med 

stöd av tolk eller modersmålsstöd vid samtal med eleven, kartlägga de svårigheter som finns. På 

SPSM:s hemsida finns även kartläggningsmaterial (2013) för att kartlägga läs- och skrivsvårigheter på 
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vissa modersmål i samarbete med modersmålslärare, men materialet vänder sig dock till grundskolans 

yngre åldrar och är inte anpassat för vuxna.    

Stödmaterialet Kartläggning av elever inom kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare, 

reviderat juni 2016 (Skolverket, 2016a) förtydligar vad som kan kartläggas och hur det ska göras. 

Stödmaterialet (2016a) tydliggör att genom kartläggning synliggörs elevens erfarenheter, förmågor 

och kompetenser. Kartläggningen ska ligga till grund för en flexibel och individanpassad utbildning 

och med stöd av kartläggningen får läraren kunskap om vilka förutsättningar och anpassningar som 

behövs för att eleven ska kunna nå sina mål. Genom kartläggningen framgår elevens tidigare 

erfarenheter och kunskaper och underlag för bedömning av vilken studieväg och kurs eleven ska 

påbörja sin utbildning i svenska. Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev får det stöd som krävs 

för att kunna uppnå de mål som eleven har med sin utbildning och därför behöver utbildningen vara så 

flexibel så att den kan anpassa sig efter varje elevs individuella behov och förutsättningar.  

Kartläggning av elevens behov ligger till grund för anpassningarna som görs, men lärare och elev 

behöver även diskutera och reflektera över stödet fortlöpande under hela utbildningen för att 

säkerställa att rätt insatser sätts in. Därför är det viktigt att det finns rutiner för det systematiska 

kvalitetsarbete som detta arbetssätt innebär. De ansvariga för undervisningen bör ta i beaktning att 

elever med annat modersmål kan uppleva sig själv som litterat utifrån den bakgrund de har och därför 

behöver läraren i undervisningen vara lyhörd och kreativ för att motivera eleven till den träning som 

krävs för att erövra det svenska skriftspråket (Skolverket, 2016b). 

Studievägar på Sfi 

Sfi har tre studievägar som elever kan börja sina studier på beroende på hur lång studiebakgrund de 

har från sitt hemland (Skolverket, 2018). En elev med kort skolbakgrund påbörjar ofta sin utbildning i 

svenska inom studieväg 1, elever med en längre skolbakgrund påbörjar studierna inom studieväg 2 och 

elever som har akademiska studier påbörjar studier inom studieväg 3 (Skolverket, 2018). 

Skolbakgrunden är en viktig faktor men det finns även andra faktorer som kan påverka elevens 

studieväg och detta kan komma fram i den kartläggning som ska göras innan eleven påbörjar sina 

studier på Sfi (Skolverket, 2015).  

                     

Figur 1: studievägar på Sfi  

Studieväg 1 har haft sammanhängande studieväg från kurs A till kurs D sedan 2017-08-08 så det är 

relativt nytt att elever inom denna studieväg även har tillgång till kurs D. Statistik från Skolverket 

(2018) visar att under 2017 var det 14% studerande inom studieväg 1, 45% studerade inom studieväg 

2 och 41% inom studieväg 3. Statistiken från Skolverket (2018) visar att 42% av dem som påbörjade 

studier 2015 på kurs 1A har  år 2017 fått minst E i betyg i kursen och 15% har även uppnått minst 

betyg E i kurs 1B. Då kursen 1C vid denna tid inte förekom överallt och 1D inte alls funnits tidigare 

har Skolverket vid denna tid ingen statistik över hur många elever som slutfört dessa kurser. 

(Skolverket, 2018, Dnr 2018:00955).  

För att avgränsa vad en elev som läser studieväg 1 har för bakgrund, anger Kursplanen för Sfi 

(Skolverket, 2018) att en elev som läser inom studieväg 1 generellt har 0–5 års skolbakgrund. Det 

innebär att i samma grupp kan det finnas elever som inte har något skriftspråk tillsammans med elever 

som har erövrat sitt modersmåls skriftspråk, men gruppen analfabeter är en heterogen grupp där alla 

har olika bakgrund och erfarenheter. Många utan formell skolbakgrund har rika erfarenheter både 

Studieväg 
3, kurs c 

Kurs D

Studieväg 
2, kurs B

Kurs C Kurs D

Studieväg 
1, kurs A

Kurs B kurs C kurs D
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inom arbetsliv och från hemmet och de kan ha erövrat skriftspråk på något av de språk de talar men 

det behöver inte alltid vara det som vi kallar modersmålet. Även utan formell skolbakgrund kan dessa 

erfarenheter av skrift vara på en hög nivå. (Skolverket, 2016b). Det är viktigt att Sfi- undervisningen 

anpassas och bemöter eleverna som kompetenta vuxna (Franker, 2007) då det i både Frankers (2007) 

och Carlsons studie (2002) visar att det behövs en ökad kunskap och förståelse för kortutbildades 

behov genom att se personens kompetenser och bemöta utifrån den kunskapen. Därför är det viktigt att 

innan start på Sfi genomförs en kartläggning av ansvariga på Sfi tillsammans med tolk. Detta för att 

skolan ska synliggöra elevens tidigare erfarenheter och kunskaper för att kunna göra en så korrekt 

placering av elev i studieväg och kurs (Skolverket, 2015). Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(Skolinspektionen, 2018) pekar på att undervisningen inte är individanpassad i den mening att man 

tagit hänsyn till individens förutsättningar och anpassat undervisningen utifrån de erfarenheter och 

kunskaper som individen har. Sfi behöver även utveckla vuxenpedagogiken där eleven blir delaktig i 

sitt lärande. Granskningen har gjorts inom studievägarna 2 och 3 men granskningen konstaterar att 

samma brister även finns inom studieväg 1(Skolinspektionen, 2018).   

Tidigare forskning 

Det är många olika faktorer som påverkar hur det går för vuxna elever som ska lära sig ett nytt språk. I 

västvärlden är det politiken och arbetsmarknaden som är viktiga faktorer för en integration i det nya 

samhället (Lundgren & Rosén, 2017). Det är svårt att finna nyligen gjord forskning om 

undervisningen på Sfi och hur skolorna arbetar med elever i behov av extra anpassningar eller stöd. 

Den svenska undervisningen i svenska för invandrare kan inte sättas i direkt relation med hur det ser ut 

i andra länder men det är ändå intressant att titta på hur andra länder har organiserat och praktiserar sin 

undervisning för immigranter. 

Utveckling av Sfi 

Hyltenstam & Tommaso (2012) tar upp ett historiskt perspektiv på undervisningen i svenska för 

invandrare. De pekar på att tillkomsten av Sfi var knuten till arbetskraftsinvandringen på 1960-talet då 

utbildningen hade koppling till olika yrken och det var även studieförbunden som hade ansvar för 

utbildningen. Under 1970-talet ökade arbetslösheten och då beslutades att utbildningen skulle syfta 

mer till integration av den nyanlände. På detta vis har politiken styrt de mål som funnits för 

undervisningen att dels vara en viktig kugge i integrationsarbetet, man även leda till en snabb 

etablering på arbetsmarknaden. Enligt Hyltenstam & Tommaso (2012) har detta lett till att olika 

utredningar har urvattnats och förändrats vart efter det funnits olika svängningar i samhället, 

integration eller arbetsliv, ”En rimlig tolkning är att de många ”intressenternas” varierande inflytande 

under den långa tid beredningsarbetet pågick orsakade en reduktion av vad som var möjligt att 

föreslå.” (s.86). Nuvarande reglering av Sfi-studier sker genom Läroplan för vuxenutbildning (2017) 

och Kursplanen för Sfi (2018) En viktig aktör för Sfi är Arbetsförmedlingen som har ansvar för 

etableringen av den nyanlände (SFS: 2017:584) där studier på Sfi blir en del av den etableringsplan 

som Arbetsförmedlingen gör tillsammans med individen (SFS: 2017:820).  Rosén & Bagga-Gupta 

(2013) menar att det är genom språket som människan ser och förstår sin omvärld och därför är det 

genom social interaktion som människan lär sig ett lands sociala och kulturella koder. Rosén & Bagga- 

Gupta (2013) har i en studie beskrivit Sfi mellan år 1965–2010 genom att studera läroplaner, 

kursplaner, lärarhandledningar med mera som verkat under denna period. Redan när Sfi startades var 

utbildningen gratis för immigranter som kommit till Sverige. Invandringen var först arbetsinvandring 

för att senare utvecklas till flyktinginvandring. Under åren har olika aktörer varit ansvariga för 

undervisningen. Under de första åren fanns ingen läroplan men från 1971 har det funnits läroplaner 

som styrt verksamheten. Rosén & Bagga- Gupta (2013) beskriver hur Sfi gått från att i 1971 års 

läroplan lägga fokus på att lära ut ett språk så snabbt som möjligt som fungerar i arbetslivet men även i 

det dagliga livet, till 2006 års läroplan som lägger vikten vid den enskilde och dennes möjligheten att 

genom en kvalificerad språkundervisning tillägna sig språkkunskaper som är funktionell både socialt 

och i arbete.    
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I Canada är språkundervisningen anpassad till olika branscher som immigranterna arbetar i och där det 

är yrkesspråket som är det väsentliga för att integreras i samhället. Målet är att immigranterna så snart 

som möjligt ska komma till egen försörjning och utifrån detta mål arbetas med att matcha arbete till 

immigrantens förmågor för att så snart som möjligt kunna försörja sig själv (Gibb, 2008). I Sverige har 

det tidigare funnits ett starkare band mellan Sfi och arbetsmarknaden då Sfi fram till 2016 var en 

särskild skolform men redan innan år 2016 hade Sfi börjat anpassa undervisningen utifrån de 

styrdokument som togs fram och därmed togs många av de yrkesspår bort som tidigare fanns 

(Hyltenstam & Tommaso, 2012). I ett pressmeddelande från regeringskansliet 2015 står det att de 

tidigare yrkesutbildningarna för Sfi åter igen ska utvecklas så att det ska finnas möjlighet att 

kombinera Sfi- studier och yrkesutbildning för att etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden ska 

gå fortare (Regeringskansliet, 2015).  

Hyltenstam & Tommaso (2012) pekar även på att det i samhällsdebatten sprids åsikter som inte är 

baserad på forskning. En sådan är att invandrare inte lär sig tillräckligt bra svenska på grund av 

bristande motivation och att genomströmningen av elever är allt för långsam. Dock visar internationell 

forskning att nyanlända är väl medvetna om språkets roll för att kunna integreras väl in i samhället 

man kommit till (Cooke, 2006). Lindberg (2009) tar i sin artikel upp problemet med språkinlärning 

men ser det mer som ett problem att Sfi inte klarar av att skapa de inlärningsmiljöer som krävs för att 

språkinlärningen ska kunna ske på ett mer optimalt sätt än vad det gör. Hon nämner vikten av att 

nyanlända får möjlighet att tillägna sig språket i olika kontext och efterlyser en seriös belysning av 

måluppfyllelsen av svenska för invandrare för att finna lösningar på de olika problem som kan finnas. 

Dessutom belyser Lindberg (2009) vikten av en mer professionell syn på undervisningen av 

kortutbildade och analfabeter vilket kräver en hög professionalitet hos lärare och 

utbildningssamordnare. Således efterlyser Lindberg (2009) en lärarutbildning som just tar upp dessa 

delar.  

Undervisning grundad på elevens erfarenhet och modersmål 

Rosén & Bagga-Gupta (2015) visar på att den politiska styrningen i Sverige påverkar undervisningen i 

klassrummet då det i den svenska Språklagen (SFS 2009:600) tydligt uttrycks att svenska språket är 

det rådande i landet och att alla har ansvar för att språket används och vårdas. Rosén & Bagga-Gupta 

(2015) konstaterar att detta speglas i klassrummen på Sfi där svenskan ofta blir det rådande språket i 

en mångspråkig kontext i undervisningen av svenska för invandrare. Språklagen (SFS: 2009:600) som 

trädde i kraft den 1 juli 2009 anger i14 § att alla om bor i Sverige ska ges möjlighet att utveckla och 

använda svenska vilket är huvudspråket i landet. 

I rapporten Ifous belyser Lundgren &Rosén (2017) frågan om kortutbildade kan vara bekänt av att få 

möjlighet att lära sig svenska genom sitt modersmål men det är en forskningsfråga där få studier har 

genomförts. I Sverige har Mörnerud (2010) undersökt effekten av att vuxna med kort 

utbildningsbakgrund får möjlighet att tillägna sig skriftspråket i svenska, samhällsorientering, 

matematik och engelska med stöd av modersmålsundervisning. Resultatet stödjer att elever med stöd 

av modersmålet både lär sig tala och förstå svenska men även utvecklar sin litteracitet, abstrakta 

tänkande samt får ett mer utvecklat modersmål. Lika så visar Elmeroth (2003) att analfabeten upplever 

en frustration vid studier i läs- och skrivinlärning på svenska då det inte sker på modersmålet. 

Analfabeten har inget att hänga upp orden på och bristerna i kommunikationen mellan lärare och elev 

blir ett hinder. Därför förordar även Elmeroth (2003) möjligheten för elever utan skriftspråk att lära sig 

det på sitt modersmål innan man påbörjar skriftspråksinlärning på svenska.  

Mörneruds (2010) studien pekar även på vikten av att utgå från elevens erfarenheter för att därifrån 

utveckla andraspråket. Även Werge -Olsen & Viks (2012) kvalitativa studie stödjer att undervisning 

av kortutbildade eller analfabeter behöver bygga på elevernas egna erfarenheter från hemlandet. För 

att undervisningen ska kunna göras på detta sätt behöver lärarna inom Sfi kartlägga elevernas tidigare 

erfarenheter med stöd av tolk. Läraren behöver finna beröringspunkten som blir bron mellan det 

tidigare livet i hemlandet till det nya där eleven behöver finna motivation och anledning till att lära sig 

det nya språket. Motivationen är en viktig drivkraft men den kan inte infinnas om inte de basala 

behoven är uppfyllda så som kroppsliga, säkerhet och tillhörighetsbehoven (Maslows ,1999). När 
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dessa behov är tillfredsställda kan motivation som är förutsättning för lärande, byggas upp. Vidare 

visar Elmeroth (2003) i sin studie att analfabeter som går i en alfabetiseringsgrupp, hur dessa elever 

från att haft en god ställning i det flyktingläger de levt en stor del av livet, har marginaliserats genom 

att komma till ett samhälle där kunskaperna läsa och skriva är grundläggande och krav för att få 

tillgång till samhället. Det blir en krock mellan kulturerna med eller utan skrift och där de som levt 

hela sitt liv inom den skriftbärande kulturen har svårt att förstå hur ett samhälle kan fungera utan 

skrift. Skriftspråket är en väsentlig kunskap i det svenska samhället och för en elev som kommit från 

ett land där även den utan formell skolbakgrund har använt skriftspråket i sin dagliga syssla är det inte 

detsamma som i Sverige (Skolverket, 2016b). För att ha ett funktionellt skriftspråk i Sverige behöver 

eleven kunna anpassa språket till mottagaren och även förstå skriftlig information som kommer från 

olika avsändare. När en analfabet kommer till Sverige förväntas den ta till sig skriftspråket men detta 

kan uppfattas av personer som är analfabeter som en omöjlighet då det är helt främmande för dem 

(Elmeroth, 2003). 

Benseman (2012) beskriver att i Nya Zeeland finns språkstödjare med i klasserna för elever med ingen 

eller mycket lite skolbakgrund. Språkstödjarna arbetar tillsammans med andraspråksläraren och deras 

främsta uppgift är att hjälpa eleverna att få förklaringar på hemspråket i de moment som de inte 

förstår. Språkstödjarna är även ett språkstöd för eleverna i samtal med lärare och andra kontakter i 

samhället (Benseman, 2012). Denna funktion finns även inom Sfi och i Kursplanen för Sfi (2018) 

anges att elever inom studieväg 1 ska ha tillgång till modersmålsstöd. I Sverige är det Mörnerud 

(2010) som belyst frågan om modersmålsstöd för elever med kort eller ingen skolbakgrund men det 

har ännu inte genomförts någon svensk studie som belyser hur språkstödet i Sverige är organiserat och 

hur det utfaller i förhållande till elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse.   

Det finns olika perspektiv på litteracitet, det kognitiva som beskriver olika färdigheter som 

stavningsförmåga, läsförmåga osv, den sociokulturella som även tar med sociala och kulturella 

aspekter och det tredje perspektivet är det kritiska som tar i beaktning vilket språk eleven läser och 

skriver på, vilka erfarenheter har eleven sedan tidigare av text och vilka möjligheter skolan har att 

erbjuda den första läs- och skrivinlärningen på hemspråket (Skolverket, 2016b). För att 

undervisningen ska kännas meningsfull för den vuxne som ska läsa och skriva, behöver innehållet i 

undervisningen vara baserat på det eleven möter och är i behov av. Det kan vara hur kontakt tas med 

olika myndigheter, vad som kan stå på ett meddelande från barnens skola eller förskola och hur man 

ska besvara ett sådant meddelande (Skolverket, 2016b).  

Elmeroth (2003) poängterar att det inom Sfi är stor skillnad mellan gruppen med tidigare 

skolerfarenhet och dem som inte har någon tidigare erfarenhet alls av skola. Enligt Elmeroth (2003) 

har elever som tillhör gruppen utan erfarenhet en passiv strategi till undervisningen och svårt att finna 

en mer aktiv strategi för att tillägna sig kunskaper som de tränar på i skolan, vilket resulterar i att deras 

progression i språket blir långsam. Dessutom är det en stor brist att elevernas enda kontakt med 

svenska är de timmar eleverna träffar sin lärare. För att få och bibehålla sin motivation till språket 

behöver eleverna få möjlighet att praktisera sina kunskaper i språket. Elmeroth (2003) menar att 

samhället behöver förändra sin attityd för att visa meningen med att lära sig svenska. Detta är även 

något som Werge-Olsen & Vik (2012) lyfter och menar att för att eleverna ska uppleva motivation till 

språklig utveckling behöver de få möjlighet att använda språket i ett meningsfullt sammanhang. Det 

kan vara i föreningslivet eller på en praktikplats vilka är kopplade till undervisningen i 

alfabetiseringsgruppen inom Sfi.  

Elever inom studieväg 1 med ingen eller mycket kort skolbakgrund har inte samma kulturella 

referensramar som en elev med längre skolbakgrund och därför behöver lärarna inom Sfi som 

undervisar inom studieväg 1 hitta andra pedagogiska arbetsformer som kan motivera och stödja 

eleverna (Skolverket, 2016b). Franker (2007) har studerat hur bilder kan användas i undervisningen 

för att förstärka den språkliga utvecklingen. Hon menar att lärarna ofta använder autentiska bilder men 

det sker utifrån den referensram läraren har och inte utifrån de elever som finns i undervisningen. Det 

gör att bilder tolkas på olika sätt beroende på vilken kulturell referensram som finns i gruppen. Vidare 

menar Franker (2017) att läraren behöver göra medvetna val av bilder beroende på vad de ska nyttjas 

för så att bilden stödjer och inte förvirrar eleven. Även Calvert & Sheen (2014) poängterar i studie om 
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uppgiftsbaserad språkinlärning att läraren vid konstruktion av uppgifter, kritiskt behöver granska 

uppgiften så att den stämmer för målgruppen. Studien pekar på vikten av att eleverna i mötet med nya 

ord och begrepp behöver förstå vad orden betyder men även det kulturella budskapet som finns 

inbyggt i det nya språket. Det är även viktigt att ord och begrepp byggs upp med stöd av aktiviteter där 

eleven aktivt deltar.  

Alfabetisering      

För att läsa så att man förstår krävs att det sker två processer samtidigt en visuell analys av texten och 

en tolkning av vad som står, att bara avkoda utan förståelse ger ingen behållning och läsaren tappar 

snabbt intresse (Skolverket, 2016b). Därför behöver läraren ha goda kunskaper om sin elevs kunskaper 

i att tala och läsa då de kan skilja sig åt. För att få denna kunskap och kunna föra elevens utveckling 

framåt behöver läraren med stöd av tolk föra regelbundna samtal med eleven så att eleven aktivt kan 

delta i sitt lärande (Franker, 2004). Alfabetiseringsundervisningen behöver fyllas med ett meningsfullt 

innehåll och autentiskt material och studiebesök som berör eleven så att undervisningen blir 

meningsfull och förståelig för eleven (Franker, 2004).  

En studie från Israel (Kotik-Friedgut et al., 2014) har genomförts på etiopiska analfabetiska 

immigranter som kommer från en språkkultur och som fortfarande har stora svårigheter att efter 

undervisning kunna tala, förstå, läsa och skriva på hebreiska. Det finns flera orsaker till dessa 

svårigheter men en är att de etiopiska immigranterna inte hade någon tidigare bekantskap av text och 

de hade svårt att anpassa sig till det moderna samhället i Israel. Immigranternas kulturella norm från 

hemlandet fungerade inte när de kom i kontakt med skolvärlden. Vilket gav upphov till att forskarna 

konstruerade ett program baserat på det program som tidigare finns för analfabeter som ska lära sig 

hebreiska som genomfördes av modersmålslärare. Eleverna fick träna fonemisk abstraktion där de 

arbetade med bland annat fonemisk medvetenhet, ordavkodning, arbetade med semantisk 

kategorisering, bokstavskännedom med mera. Forskarna tog fram kulturellt och verklighetstrogna 

dialogtexter med autentiska dialoger och språk. Lektionerna genomfördes med stöd av traditionella 

metoder som att rita bokstäver i luften till att använda dator och se autentiska filmer. Efter varje 

lektion fick eleverna göra en självreflektion om vad som hade gått bra och vad som hade gått sämre 

och varför. Eleverna fick även komma med förslag på vad de ville lära sig vid nästa lektion. Detta 

arbetssätt gjorde att eleverna blev aktiva i sin egen lärprocess. Resultatet visar att undervisningen var 

effektivare än i den grupp som hade den traditionella undervisningen på grund av att programmet tog 

hänsyn till elevernas kulturella bakgrund samt att undervisningen bedrevs av modersmålslärare. Detta 

ledde till att eleverna fick möjlighet att lära det nya språket genom sitt gamla och ny kultur kunde 

överföras med stöd av lärarens kunskaper av elevernas kulturbakgrund. 

Hinder för elevens lärande 

I olika länder finns det olika faktorer som kan försvåra för immigranter med mycket kort eller ingen 

skolbakgrund alls. I USA har Lukes (2011) undersökt vuxna spansktalande immigranter som inte 

kunde läsa och skriva på spanska och därmed hade svårt att läsa och skriva på engelska. Den vanliga 

andraspråksundervisningen fungerar inte för just denna grupp då undervisningen går allt för snabbt 

och ligger på för hög nivå då ingen hänsyn till elevens obefintliga läs- och skrivkunskapen i engelska 

och spanska. Lukes (2011) såg att när elever fått möjlighet att erövra läs – och skrivkunskaper i 

spanska ökades självkänslan och självförtroende och de kunde påbörja studier i engelska. Samma 

svårigheter ser Matias et al. (2016) i det portugisiska programmet Basic skills som är till för 

invandrade och infödda personer som har en bristfällig skolbakgrund eller ingen skolbakgrund alls. 

Organisationens brister med allt för få lärare, stora grupper och allt för snabb progression gör att 

många elever med bristfällig läs- och skrivkunskaper avslutar sina studier när de inte får det stöd de 

behöver och därför behövs förändringar göras i programmet så att det bättre passar personer med kort 

skolbakgrund. 

En försvårande omständighet för elevernas språkinlärning är enligt Lukes (2011) att man först 

fokuserar på läs- och skrivinlärning på spanska och inte arbetar alls med engelskan. Lukes (2011) 

anser att man behöver arbeta med båda språken samtidigt för att eleverna ska få en snabbare väg ut i 
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arbetslivet. Hans tankar ligger i linjen med vad som står i Skolverkets Läroplan för Sfi (2018) där 

eleverna ska kunna erövra skriftspråket både på svenska och modersmålet parallellt. En skillnad är 

dock att Lukes (2011) anser att man ska kombinera färdighetsträningen på spanska med att eleverna 

lär sig tala och förstå engelska för att på så sätt snabbare kunna integreras i samhället.  

Enligt Benseman (2012) finns det faktorer som försvårar inlärning och som ligger utanför skolans 

ansvar i Nya Zeeland. Många av eleverna som kommer till Nya Zeeland har svåra trauman som 

uppkommit genom flykt och tillfälliga bosättningar i flyktingläger. Detta kan ha pågått i många år och 

eleverna kommer till skolan med en mycket bristfällig eller ingen skolgång alls. För att möta detta, 

behöver lärarna tillgång till olika strategier och individualisera undervisningen. På liknande sätt har 

forskare i Canada sett att lärarnas kunskaper och resurser inte är tillräckliga för att bemöta immigranter 

med olika fysiska och psykiska besvär och att undervisa i de olika nivåer som krävs beroende på den 

ryggsäck av kunskaper som eleverna har från hemländerna (Gagné et al., 2017). De kanadensiska 

forskarna anser att det behövs politiska beslut som ger både mer resurser samt tid för lärarna att kunna 

planera för att undervisningen ska fungera bättre.   

Kvalitetsgranskning av undervisning på Sfi 

Skolinspektionen (2018) har genomfört en kvalitetsgranskning av Sfi och i rapporten lyfts olika 

problemområden som har identifierats i undervisningen av svenska för invandrare. Granskningen visar 

att lärarna har svårt att individanpassa undervisningen för olika elevers förutsättningar. 

Undervisningen bedrivs homogent där hela klassen gör samma standardiserade uppgifter. Vidare 

framkom brister inom variationen av uppgifter som gjorde att undervisningen inte anpassades efter 

elevernas olika förutsättningar. Detta kan leda till förseningar i progression för några elever och för 

andra elever att undervisningen ligger på en för hög nivå och därmed går förlorad för eleven. 

Dessutom konstaterades att eleverna hade liten påverkan på sin undervisning och att 

vuxenperspektivet inte alltid fanns i undervisningen. Skolinspektionens (2018) syn på 

individanpassning är att lärare utifrån den individuella kartläggning som genomförts, tillsammans med 

eleven utformar en individuell studieplan och i undervisningen arbetar formativt genom att fortlöpande 

inhämta kunskaper om elevens utveckling och behov av stöd (Skolinspektionen, 2018). Ett sätt att 

synliggöra elevens behov är genom det formativa arbetssättet, där läraren genom kartläggning och 

analys synliggör för sig själv och eleven var eleven befinner sig i lärandet och vad den behöver stöd 

med för att komma vidare. Utifrån kartläggningen och analys behöver sedan läraren i samverkan med 

eleven göra individuella anpassningar för att eleven ska nå de mål som finns för kursen (Skolverket, 

2015).   

Ledarskapsforskning inom skolan 

Ledarskapsforskning inom skolan är centrerad till grund- och gymnasieskolan i olika länder men de 

faktorer som kommit fram kan antas gälla även svensk vuxenutbildning och Sfi. The International 

Successful School Principalship Project (ISSPP) är ett internationellt projekt som sedan år 2001 har 

gett ut olika artiklar av olika författare som har undersökt vad som karakteriserar ett ledarskap som 

initierar bra skolor (Gurr, 2015). Gurr (2015) slår fast att ett bra ledarskap som stödjer skolans 

utveckling är när ledaren stödjer och uppmuntrar personalen till utveckling istället för att fokusera på 

att möta externa krav. Han pekar på att ISSPP inte kan ge en faktor som gör skolor bra utan det finns 

flera olika modeller av ledarskap som krävs för ett bra fungerande ledarskap. Ett gott ledarskap är en 

kombination av instruktionell och transformellt ledarskap, det vill säga att både kunna stödja men även 

visa vägen för den pedagogiska utvecklingen. Gurr (2015) beskriver att den gode ledaren är 

människocentrerad och känner tillfredställelse med att se framgångar hos pedagoger, elever och 

administration. Detta går i linje med Mc Guigan & Hoys (2007) studie som beskriver vad som krävs 

av skolor som ligger i områden med låg socioekonomisk status ska lyckas med att skapa hög 

akademisk kompetens hos eleverna. Skolor som nått framgång har ledare som skapat en struktur och 

organisation och regler vilket stödjer lärarna i deras arbete med att skapa trygghet, tro och förtrogenhet 

för skolans intentioner för elever och föräldrar. Mc Guigan & Hoys (2007) drar slutsatserna att 

rektorernas roll är att genom en tydlig organisation med regler och strukturer som stödjer lärarna i 

deras arbete med elever och föräldrar, skapar ett klimat där läraren har höga förväntningar på 
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elevernas vilja och möjligheter att utveckla sitt lärande. Rektorn är den som sätter agendan och pekar 

på det som skolan ska satsa på för att utvecklas positivt. Genom att rektorn skapar ett klimat där höga 

förväntningar finns på lärarna samtidigt som de får stöd i sitt arbete med att stödja eleverna att tro på 

sin förmåga att uppnå målen med studierna (Mc Guigan & Hoys, 2007). Även Ayidi et al. (2013) 

poängterar det transformella ledarskapet som medskapare till arbetsglädje genom att rektor i sitt 

ledarskap skapat en organisation som stöder lärarna i deras arbete. Samtidigt ger organisationen 

lärarna möjlighet att sätta upp utvecklingsmål för sin undervisning och den egna pedagogiska 

utveckling (Ayidi et al., 2013). Rektorns kan spela en direkt roll för hur skolans inlärningsklimat är 

men även indirekt genom läraren (Sebastian et al., 2017). Denna slutsats kunde Sebastian et al. (2017) 

dra genom en kvantitativ studie av olika skolregister från gymnasieskolor i Chicagos största 

skoldistrikt. I studien undersöktes elevernas betyg, demografin tillsammans med 

bakgrundsinformation och karaktär på skolor. Tidigare studier på grundskolenivå har endast visat på 

en indirekt påverkan från rektorn genom klassläraren menar Sebastian et al. (2017).  

Spillane et al. (2009) har i en undersökning tittat på skolledares bidrag till att möjliggöra lärande. Med 

syftning på ledare inom skolan menar Spillane et al. (2009) både rektorer och lärare. Studien 

genomfördes med ett frågeformulär för rektorer och ett för lärare som verkade i motsvarande grund- 

och gymnasieskolor. Forskarna kom fram till att rektorerna över lag var nöjda med de utbildningar 

som staten erbjöd dem och att de formella möten rektorerna hade med personalen vid ett till två 

tillfällen i månaden. Både utbildningarna och de formella mötena med personalen kunde för rektorerna 

vara möjligheter till lärande. Rektorerna angav att de hade klassrumsbesök oftare än diskussioner med 

lärare om till exempel tester. Lärarna menade att de sällan fick stöd av rektor genom klassrumsbesök 

och därefter läranderespons, utan istället var det i formella möten som lärarna samtalade med 

rektorerna (Spillane et al., 2009).  

Klassrumsobservationer som ett instrument för att stödja lärare och skolans pedagogiska utveckling 

menar Şahan (2018) är något som rektorerna bör prioritera. Genom klassrumsobservationer har 

rektorerna möjlighet att se vad som pedagogiskt fungerar och vad som kräver en utveckling och 

därmed finna de utvecklingsområden som behövs för att vidareutveckla verksamheten. I studien kom 

Sahan (2018) fram till att rektorerna i sitt arbete har svårt att få tiden att räcka till dessa viktiga 

pedagogiska möten med elever och lärare och därför behöver göra en omprioritering av sina uppgifter. 

Sahan (2018) menar att studiens resultat är oberoende av vilket stadie eller område som rektorn verkar 

i då det är genom dessa pedagogiska klassrumsbesök som rektorn har möjlighet att se och få egen 

kunskap om hur lärarna på just dennes skola arbetar pedagogiskt och därmed finna 

utvecklingsområden. Wahyuddins (2017) pekar på den komplexa arbetsbördan som en rektor har. Den 

ska vara arbetsledare, pedagogisk ledare, administratör, se hur skolan ska utvecklas framåt, motivera 

sina medarbetare till utveckling samtidigt som den har ansvar för ekonomi. 
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Teoretiskt perspektiv 

Bronfenbrenners teori om mikro-, meso-, exo- och makrosystem  

I mitt arbete har jag valt att förhålla mig till Bronfenbrenners (1979) teoretiska perspektiv där han 

använder begreppen micro-, meso-, exo- och makrosystem för att beskriva hur individen samverkar 

med miljön och olika system som direkt och indirekt i samverkan med varandra påverkar individens 

utveckling och möjligheter till utveckling. I en artikel beskriver Härkönen (2007) Bronfenbrenners 

(1979, 1989) ekologiska teori som den mänskliga utvecklingsteorin som beskriver hur människan 

socialiseras och blir en del av samhället. Härkönen (2012) menar att teorin möjliggör till en bättre 

förståelse för utbildning och de problem som är knutna till den. Utveckling är en serie processer som 

stödjer samspelet mellan individen och de miljöer som den befinner sig i. De olika miljöernas kvalité 

möjliggör människans utveckling av egenskaper under livscykeln. Enligt Härkönen (2012) är det 

endast Bronfenbrenners (1979, 1989) teori som tillåter att hantera många olika miljöfaktorer och 

personer i olika interaktionsförhållanden, roller, handlingar och processer. 

Härkönen (2012) refererar till att Bronfenbrenners (1979) teori visar på hur utveckling och 

socialisering påverkas av olika system i omgivningen som en person har aktiv relation till och det 

inkluderar tre signifikanta antaganden: 

• Individen är aktiv aktör som påverkar miljön den befinner sig i.   

• Miljön påverkar individen att anpassa sig till förhållandena som råder.   

• Miljö kan vara olika stora enheter som plats inuti varandra och ömsesidigt påverkar varandra i 

sin relation. De består av micro-, meso-, exo- och makrosystem. (Bronfenbrenner, 1979). 

 

 

 

Figur 2: Bronfenbrenners teori om micro-, meso-, exo- och makrosystem som ömsesidigt påverkar 

varandra och individen och de olika system som individen befinner sig i.  

Microsystemet är det närmast individen och för en elev på Sfi är det familjen som finns i ett eget 

system och läraren som undervisar samt eleverna i gruppen i ett annat system. Det är en växelverkan 

mellan eleven och de personer som finns i elevens microsystem som påverkar varandra men även de 

olika systemen samspelar med varandra och tillsammans påverkar systemen den enskilda eleven. 

Bronfenbrenners (1979) kallar detta dubbelriktat inflytande och han pekar på hur sådana relationer 

finns på nivåerna i alla miljöer. Samspelet mellan strukturerna och struktursamverkan mellan lagren är 

nyckeln till denna teori.  

Mesosystemet är påverkan mellan olika system som skola, hem och är alltså den relation och stöd som 

finns mellan elevens olika mikrosystem. Exosystemet visar hur olika system som kanske inte eleven 

direkt är involverad i kan påverka elevens microsystem. Det kan vara eleven, skolan och hur skolan 

har organiserat till exempel lärares möte som påverkar elevens undervisningstid. Det kan även vara 

hur olika verksamheter som Arbetsförmedling, ekonomiskt bistånd och Sfi ska samverka för elevens 

bästa och detta påverkar elevens möjligheter till utveckling inom lärande eller vardagsliv 

(Bronfenbrenners, 1979).  
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Härkönen (2007) påvisar att makrosystemet är det system som efter tillkomsten har ändrat definition 

då det först påverkats av Vygoskijs teori om psykiskt- sociohistoriska utveckling och därför sågs i en 

sociokulturell kontext. Nu har Bronfenbrenners (1989) definierat makrosystemet som ett övergripande 

system för micro, meso- och exosystem och som är karakteristiskt för en specifik kultur, subkultur 

eller andra övergripande sociala sammanhang. I detta system påverkas eleven indirekt av de lagar och 

styrdokument som styr de verksamheter som finns inom meso-, exo- och makro systemet. Systemet är 

även kulturbärare av den kultur som råder i samhället och det påverkar elevens möjligheter att finna 

sin plats i samhället. Berk (2000) menar att makrosystemet är det yttersta lagret för eleven. Det har 

ingen distinkt ram men den innehåller de kulturella värderingarna, traditionerna och lagarna och dess 

inflytande tränger igenom alla andra system. Genom samverkan och växelverkan mellan skolans olika 

institutioner, de externa aktörerna, eleven, lärarnas och ledarskapet som tillsammans påverkar utfallet i 

trivsel och måluppfyllelse. Lindberg (2009) tar upp vikten av att eleverna trivs, känner ett 

sammanhang och förstår de mål som ska uppfyllas för att skolarbetet ska kännas meningsfyllt och 

lustfyllt och detta kan endast ske om eleverna känner att de förstå det system som skolan är uppbyggd 

på. I skolan använder man begreppet systemteori för att förklara hur de mänskliga beteendena och 

relationer tillsammans med den organisation som finns runt skapar det klimat och det möjligheter som 

finns till studieframgångar men istället kan Bronfenbrenners (1979, 1989) teori användas för att 

förklara relationerna mellan olika system och nivåer. En viktig kugge i detta system är rektorn som 

både har det pedagogiska ansvaret men även ansvar över hur organisationen kan stödja pedagogiken. 

Rektor har enligt Läroplanen för vuxenutbildningen (2017) ansvar för det pedagogiska arbetet och 

ansvarar för att elever i behov av stöd får det stöd som krävs, att lärare anpassar sin undervisning 

utifrån elevernas olika förutsättningar. För att detta ska kunna ske behöver rektor ha kunskap över hur 

verksamheten bedrivs i klassrummen och då kan det som Sahan (2018) beskriver ske genom 

pedagogiska klassrumsbesök. Genom ett systematiskt arbete med skolutveckling har därmed rektor 

kunskap om vilka utbildningssatsningar som krävs för att skolans pedagogik ska utvecklas positivt.  

Enligt stödmaterialet Individanpassning, extra anpassningar och orienteringskurser inom 

vuxenutbildningen (Skolverket, 2015) är det rektor som indirekt styr möjligheter för anpassningar och 

extra anpassningar genom de förutsättningar som skapas i resursfördelning, kompetensutveckling samt 

planering av personalresurser.  

Inkluderande anpassningar och specialundervisning eller inkluderande 

specialundervisning? 

För Sfi finns inga krav att elever i behov av stöd ska få specialinriktat stöd med specialpedagog eller 

speciallärare. Däremot är det tydligt i Läroplan för vuxenutbildningen (Skolverket, 2017) och 

Kursplan för Sfi (Skolverket, 2018) att eleven har rätt till anpassningar eller extra anpassningar som 

läraren ansvarar för i klassen och med det innebär det att elevens stöd ska inkluderas i klassen. Hornby 

(2015) diskuterar dessa två begrepp inkludering och specialundervisning för undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd och föreslår en sammansmältning av dessa begrepp till en inkluderande 

specialundervisning och har kring detta byggt en teori där han tar upp den inkluderande 

specialpedagogiken. Begreppet inkluderande specialundervisning kan beskriva Finlands system för 

specialundervisning där ca 22% av eleverna får specialundervisning på deltid och ca 8% på heltid i 

specialklasser och har i olika sammanhang förklarats vara orsaken till Finlands framgångar i olika 

akademiska tester (Takala et al., 2009). Enligt Hornby (2015) bygger hans teori för inkluderande 

specialundervisning till viss del på Finlands modell av specialundervisning, men är mer omfattande. 

Teorin bygger på de filosofiska ställningstaganden och värden för inkluderad utbildning samtidigt som 

praxis för specialundervisning ska gälla. Utbildningen ska ske så att eleven upplever sig inkluderande 

men det är elevens utbildningsbehov som styr var utbildningen sker. Den specifika kunskap som 

speciallärare och specialpedagoger har kring metoder och stöd ska ges till de ordinarie lärarna på 

elevens egen skola så att eleven får en så effektiv utbildning som möjligt, men elever som ändå 

behöver annat stöd ska kunna få det på specialskolor som kommun eller stat tillhandahåller (Hornsby, 

2015).    

Inkludering är enligt Hornby (2015) ett ord som har olika betydelse beroende på vem som tillfrågas. 

För någon kan inkludering innebära att eleven får stöd utanför klassen och för andra att all 
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undervisning till vilket pris som helst ska ske i klassrummet. Inkludering definieras olika beroende på 

kontext och samhällskonstruktion. Hos vissa innebär ordet inkludering att elever med specifika behov 

utan undantag finns i samma klass och där ska få det stöd som krävs. Hos andra innebär inkludering 

att elever i behov av särskilt stöd är en stor grupp i de vanliga undervisningsgrupperna och som man 

försöker tillgodose. Samtidigt finns det i samhället ett synligt behov av de specialklasser som finns för 

elever med störst behov. Vid diskussion om inkludering tas det upp att elever med behov av särskilt 

stöd, går i samma klass som sina kamrater men det behöver inte betyda att eleven känner sig 

inkluderad då det inte är lokal och rum som ger känslan av inkludering, utan att eleven känner att den 

ingår i ett socialt sammanhang där den är jämbördig med övriga. Salend (2011) menar att det finns 

skillnader i definitionen av inkludering och specialundervisning som man behöver ta i beaktning när 

man diskuterar dessa två begrepp. Vid specialundervisning görs en individuell bedömning av behov, 

undervisningen är målinriktad och forskningsbaserad. Undervisningen är även intensiv och görs i ett 

partnerskap med eleven som även är delaktig i de avstämningar som görs tillsammans med läraren för 

att se om den målinriktade undervisningen har gett önskat resultat eller om man behöver se över och 

förändra undervisningen. Kännetecknen för inkludering är enligt Salend (2011) en filosofisk känsla av 

samhörighet med samhället, klassen och att den sker tillsammans med andra. Vid inkludering värderar 

man samhörighet med andra i samma åldersgrupp och ett deltagande av samtliga i samma klassrum. 

Hornby (2015) anser att dessa två förhållningssätt behöver integreras med varandra så att elever i 

behov av särskilt stöd ska kunna få det vare sig det är i klassrummet eller i en grupp utanför klassen.   

Under lång tid har politiken talat om inkludering som det enda rådande men har nu insett att 

inkludering för alla i praktiken är omöjligt att genomföra då det alltid kommer finas elever i behov av 

särskilt stöd och att inte alla dessa kan få rätt stöd i en inkluderande miljö i klassrummet (Evans & 

Lunt, 2002; Hansen, 2012; Kauffman & Badar, 2014a; Thomas & Loxley, 2007). Hornby (2015) 

ställer frågan om rätten att få sin utbildning tillsammans med kamraterna alltid ska vara den styrande 

även om eleven inte kan få rätt anpassad undervisning eller ska det vara rätten att få den utbildning 

man har rätt till och med rätt förutsättningar? En annan fråga som Hornby (2015) ställer sig är om de 

styrdokument som finns i form av läroplaner är relevanta till målgruppen elever i behov av särskilt 

stöd. Läroplanen och kursplaner är skrivna för normgruppen och förutsätter att alla ska nå samma mål. 

Men för ett stort flertal av målgruppen är dessa mål inte realistiska att nå och därmed blir de 

exkluderade ur den gemenskap som finns inom normgruppen. Hornby (2015) anser istället att mål som 

att fostra fungerande samhällsmedborgare som känner sig inkluderade i samhället är mål som alla kan 

uppnå och därmed vara inkluderade i.   

I frågan om specialundervisning eller inkludering, är det många som föredrar begreppet inkludering 

för att undvika att genom tester och diagnoser sätta en etikett på eleven genom en diagnos som 

betraktas stigmatiserande istället för att stödjande (Kauffman & Badar, 2014b). Förespråkare för 

specialundervisning ser istället tester, diagnostisering och åtgärdsprogram som stöd för en effektiv 

specialundervisning. Om eleven däremot inte identifieras kan stödet som eventuellt sätts in vara fel 

och ineffektivt eller så blir eleven helt utan stöd. För att undvika detta ser Hornby (2015) att elever i 

behov av stöd genom inkluderande specialundervisning ska kunna gå i sin klass men få stöd både i 

klassen och i speciella undervisningsgrupper, att ett flytande kontinuum finns, men det behövs även 

finnas möjlighet för elever att gå på specialskolor som har ett tätt samarbete med elevens hemskola. 

När lärare, speciallärare eller specialpedagoger arbetar med inkluderande specialundervisning behöver 

fokus ligga på evidensbaserad praxis och det innebär urval och genomförande av interventioner ska 

vara grundade i evidensbaserad interventionsforskning. Därför behöver det finnas effektiva sätt att 

genomföra evidensbaserade metoder i den inkluderade specialundervisningen (Hornby et al., 2013).  

 

Den inkluderande undervisningen i realiteten svår att genomföra då lärarna inte har den kompetens 

som behövs för att finna de anpassningar som varje elev med speciella behov behöver för att utvecklas 

så optimalt som möjligt. För att detta ska bli en verklighet, behöver lärarutbildningen anpassas så att 

läraren som kommer ut har en ryggsäck med anpassningar samt kunskap om vilka olika behov som 

kan finnas i en inkluderad klass (Avramidis et al., 2000; Emam & Farrell, 2009). Det är även en fråga 

om kostnader. Vid första anblicken kan en inkluderad elev verka billigare. Men det kan behövas extra 

personal som assistent, speciallärarfunktioner som kan verka i klassrummet, specialpedagog som 

stödjer läraren i arbetet med anpassningar och stöd samt en utbyggd elevhälsovård som kan ta hand 
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inom olika ärenden. Dessa resurser sammantaget, kan eventuellt i långa loppet bli mer kostsamma för 

skolan än de specialklasser eller skolor som funnits tidigare, men i flera fall har lagts ner. Det är även 

en fråga om framtida kostnader om en elev känner sig exkluderad och misslyckas med sin utbildning 

och därmed får sämre förutsättningar i sitt vuxenliv. För att eleverna ska kunna får möjlighet till en 

skolgång där anpassningar i hur och var man genomför undervisningen lätt kan ändras till elevens 

fördel, behövs en starkare politisk styrning på riksnivå.  Det behövs även starkare lagstiftning som 

stärker dessa elevers behov av specialundervisning och där integrering inte är det allrådande om det 

inte finns stöd för elevens utveckling (Hornby, 2015).  
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Metod 

Forskningsansats och metodval 

Elever med en kort skolbakgrund från hemlandet har generellt svårare att genomgå alla kurser på Sfi 

för att sedan gå vidare till högre studier (Skolverket, 2018, Dnr 2018:00955). Detta trots att 

Skolverkets riktlinjer säger att en elev på Sfi ska kunna fortsätta sina studier så länge eleven har 

progression i sin språkliga utvecklig (Skolverket, 2018). Då jag ville fånga rektorers uppfattning om 

hur de ser att man på bästa sätt kan stödja elever inom studieväg 1 till framgångar inom sina studier på 

Sfi, valde jag en kvalitativ induktiv forskningsansats där intervju är metoden. Intervjuerna är 

semistrukturerade med induktivt angreppsätt då jag inte utgår från någon specifik teori utan istället vill 

fånga rektorers uppfattning om vad som krävs, både organisatoriskt och pedagogiskt för att elever som 

går studieväg 1, ska lyckas med sina studier i svenska. Metoden är vald utifrån det syfte och de 

frågeformuleringar som studien bygger för att kunna fånga möjligheten att få kunskap om vilka 

möjligheter rektorer på Sfi ser krävs för elever som läser enligt studieväg 1. 

Förförståelse 

Under processen har jag hela tiden behövt ta i beaktning den förförståelse jag har av ämnet då det är på 

grund av min praktik som jag har funnit den forskningsfråga som jag genom denna studie har försökt 

få svar på. Under mina studier inom masterprogrammet i specialpedagogik, påbörjade jag min tjänst 

som specialpedagog på Sfi. Jag hade tidigare arbetat som specialpedagog på Komvux, men insåg att 

den erfarenheten inte till fullo kunde stödja mig i mitt arbete på Sfi som är en skolform där syftet är att 

nyanlända personer ska få kunskaper inom det svenska språket så snabbt som möjligt för att kunna gå 

vidare inom vuxenutbildningen eller bli anställningsbara.  

För att inte min förförståelse och egna uppfattningar skulle spegla mina upptäckter behövde jag se på 

mig själv och reflektera över mina tankar och reaktioner under hela processen från konstruktion av 

syfte och frågeställning där jag tog stöd av handledare och studiekamrater för att försöka inta en så 

neutral hållning som möjligt i mitt syfte och de frågor jag söker svar i. Jag är medveten om att det är 

lätt att bli verksamhetsnära men jag har medvetet försökt lyfta syftet och frågeställningarna till en 

högre nivå för att resultaten kan få nya användningsområden. Vid genomförande av intervjuerna 

strävade jag efter att inta en neutral hållning och försökte att ställa följdfrågor som förtydligade 

rektorernas uppfattningar om olika frågeställningar. Min förförståelse har förmodligen bidragit till att 

jag kunde ställa följdfrågor för att få ett mer uttömmande och djupare svar då jag sedan tidigare har 

erfarenhet av Sfi. Dock behövde jag hela tiden tänka på min förförståelse då den annars kunde bli ett 

hinder genom att jag tolkade det som sades utifrån min referensram och då inte ställde frågor för att få 

ett mer uttömligt svar Efter intervjuerna skrev jag även korta memos om hur genomförandet hade gått 

och hur jag hade responderat till det som sades. Detta för att få syn på om mitt agerande på något sätt 

påverkade rektorernas svar.  

Urval och informanter 

I studien ingår rektorer med ansvar för kommunala Sfi då de har både ett organisatoriskt och 

pedagogiskt ansvar för verksamheten. Enligt Skolinspektionens (2017) webbsida Olika sätt att bedriva 

utbildning för vuxna, kan kommunen välja att lägga ut verksamheten på en privat aktör som ansvarar 

för utförande av utbildning på Sfi, men det är fortfarande kommunen som har ansvar för att lagar och 

regler följs. Kommunen kan välja att lägga vissa rektorsuppgifter på den privata aktören men 

huvudansvaret ligger alltid på kommunen och inte på den privata aktören. Det innebär att det är 

antingen rektor för Sfi eller annan administrativt ansvarig på vuxenutbildningen eller förvaltning som 

har tillsynsansvar för verksamheten.  

Jag valde att ta kontakt med kommuner inom fyra olika län som angränsar till varandra och där Sfi 

bedrivs i kommunal regi. Kommunerna ligger inom 20 mils radie från Stockholm. Jag sökte de olika 
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verksamheterna på nätet där jag i vissa fall kunde hitta rektors namn direkt och i andra fall behövde 

kontakta kommunen eller administrationen på vuxenutbildningen för att få ett namn för att sända e-

post med mitt informationsbrev. Jag kunde sända mitt informationsbrev till tio kommuners rektorer för 

Sfi men i ett fall fastnade mina kontaktförsök då administrationen på vuxenutbildningen sände vidare 

min önskan till kontakt, men rektor i kommunen valde att inte ta kontakt. Av de tio kommuner jag fick 

kontakt med, var det sju som tackade ja.  

Rektorerna som jag intervjuade hade alla ett ansvar för Sfi och den studieväg som jag var intresserad 

av. Kommunerna i studien är medelstora och minder då det gäller innevånarantal. Innevånarantalet i 

kommunerna relaterade även till hur stor verksamheten var på Sfi. De intervjuade rektorerna hade 

olika lång erfarenhet av att leda Sfi från ca två år till åtta år men alla hade erfarenhet av att ledarskap i 

andra verksamheter. De flesta rektorer har haft enbart ansvar för Sfi, men i enstaka fall hade rektor 

ansvar för hela den kommunala vuxenutbildningen eller ansvar för både Sfi och integrationen av hela 

familjer. Alla rektorer hade ansvar för organisation, personal, resurser samt pedagogiskt ansvar för 

verksamheten.    

R1 har många års erfarenhet av ledarskap i grundskolan och är specialpedagog i grunden. Hen är 

rektor för ett volymmässigt minder Sfi och har ansvar för Sfi samt ansvarig för organisation kring 

nyanlända.    

R2 arbetar på ett volymmässigt större Sfi där det finns tre ansvariga rektorer för Sfi.  Hen har många 

års bred erfarenhet som ledare både inom skola och andra branscher.  

R3 har lång erfarenhet som rektor på förskolan och grundskolan innan hen började som rektor på Sfi 

som volymmässigt är medelstort. 

R4 är rektor i en mindre kommun med ansvar för den kommunala vuxenutbildningen i kommunen, där 

Sfi är den största delen av verksamheten. R4 har en lång erfarenhet som skolledare i olika kommuner 

innan hen kom till denna kommun.  

R5 arbetar i en mindre kommun och har ansvaret för Sfi inom kommunens vuxenutbildning. Hen har 

inte en så lång erfarenhet som rektor men har tidigaste arbetat som lärare inom vuxenutbildningen.  

R6 arbetar som rektor i en volymmässig medelstor kommun och har inte så lång erfarenhet som rektor 

men har erfarenhet av Sfi som lärare innan hen började tjänsten som rektor på Sfi.  

R7 har lång erfarenhet som skolledare inom grundskolan innan hen började sin tjänst på Sfi. R7 

ansvarar tillsammans med en kollega över ett volymmässigt stort Sfi.  

Intervju 

Jag valde intervju som metod för insamling av data då jag ville fånga rektorers uppfattning om vad 

som krävs för att elever inom studieväg 1 ska klara hela studievägen och vilka hinder de ser för att 

detta ska ske. Intervjun är kvalitativ och enligt Kvale & Brinkman (2009) är det en process mellan 

intervjuaren och informanten som genererar kvalitativa data. För att få så bra data som möjligt är 

intervjuarens kunskaper och dess personliga omdömen viktigt då man som intervjuare behöver kunna 

ställa de följdfrågor som krävs för att få ett så klart och uttömmande svar som möjligt för att fånga de 

kunskaper som informanten bär. Då jag inte var säker på att jag skulle kunna få fram de data jag 

behövde för att fånga rektorernas uppfattningar med den öppna ostrukturerade intervjuformen, valde 

jag att utforma mina intervjuer inom den semistrukturerade formen. Kvale & Brinkman (2009) menar 

att det finns olika föreställningar om hur en forskningsintervju går till. Den ena är att intervju som 

form är standardiserad och följer en mall som intervjuaren enkelt kan lära sig, den andra är att 

intervjuaren har en verktygslåda som den använder och därför krävs en stor erfarenhet för att veta 

vilket verktyg som ska användas. Det finns även en föreställning att intervjuaren är expert både på att 

intervjua och ämnet som ska avhandlas och den fjärde föreställningen är att man som intervjuare under 

processen är kreativ och tänker utanför den mall som eventuellt finns. I mitt fall valde jag att 

semistrukturerade intervjuer där jag innan intervjuerna hade gjort en intervjuguide (se bilaga 1) för att 

försäkrat mig om att mina frågor skulle kunna ge svar på syfte och de frågeställningar jag hade, men 
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att de samtidigt gav mig möjlighet att följa informantens tankar för att kunna få mer uttömmande svar 

samt eventuellt finna andra tankar som jag själv inte hade tänkt på innan. Vid konstruktion av 

intervjuguide tog jag stöd av en pilotintervju som resulterade i förtydliganden av en fråga så att det 

tydligare framgick att jag ville ha svar på vilka framtida förbättringar man önskade för studieväg 1. 

Utifrån det ämne och frågeställningar som fanns valde jag att genomföra semistrukturerade intervjuer 

då det var rektorers uppfattningar som jag ville undersöka.  

Yin (2011) menar att kvalitativa intervjuer kräver övning. Som intervjuare behöver man tänka på hur 

man talar, att inte styra intervju men även ha hjälp av de frågor som finns i intervjuguiden. Det är 

viktigt att förbli neutral och inte värdera det som informanten talar om samt att under intervjun göra 

analyser på vad som avhandlas och när det krävs en följdfråga för att få ett mer fylligt svar. Detta var 

något jag under intervjuerna försökte ta i beaktning så att jag inte blev involverade i det rektorerna tog 

upp, men ändå visade på ett intresse samt ställde följdfrågor då jag i intervjutillfället ansåg det vara 

nödvändigt för att få ett fylligare svar. Under de sju intervjuerna var det endast en intervju där jag från 

början till slutet av intervjun kunde följa intervjuguidens frågor. Vid de övriga intervjuerna blev 

intervjuguiden ett stöd för att säkerställa att alla frågeområden täcktes av det rektorerna berättade.  

För att få ett bra samtalsklimat började intervjutillfällena med att frågor av mer allmän karaktär. Detta 

tar Corbin &Morse (2003) upp då det skriver om vikten av att skapa förtrolighet mellan intervjuare 

och informant och detta kan göras genom småprat före och efter intervjun. Även Kvale & Brinkmann 

(2009) omnämner behovet av att skapa en förtrogenhet mellan intervjuaren och informanten för att den 

ska våga öppna sig och verkligen uttrycka sin mening. De frågor som jag ställde handlade om 

rektorernas yrkesroll och deras profession med de fick även uttrycka sina önskemål om hur de skulle 

vilja att verksamheten för elever inom studieväg 1 bedrevs för att eleverna skulle kunna utvecklas 

optimalt och vilka hinder de såg (se bilaga1).  

Genomförande 

Inför kontakt med rektorerna hade jag skrivit ett informationsbrev där jag tydligt berättade om studiens 

syfte och nyttan med studien. De etiska aspekterna som krävdes för ett genomförande av studien fanns 

även med i informationsbrevet samt mina kontaktuppgifter (se bilaga 2). Innan kontakt togs med 

rektorerna var även intervjuguiden klar med frågor kopplade till syfte och problemformuleringar (se 

bilaga 1).  

Jag sände informationsbrevet till rektorerna i de tio kommunerna via postgången. Då det var innan en 

storhelg, valde jag att vänta med kontakten till efter helgen då jag åter igen skickade ut brevet med e- 

post och där jag skrev att kontakt skulle tas via telefon inom några dagar. Utifrån detta kunde jag boka 

in sju intervjuer inom tre veckor. Av de tre jag inte har intervjuat, var det två som tackade nej och en 

som inte var nåbar efter en första telefonkontakt.   

Under en treveckorsperiod genomfördes alla intervjuer i de olika rektorernas arbetsrum. Intervjuerna 

varade mellan 60–125 minuter och genererade i 132 transkriberade ark. Under intervjuerna har jag 

använt intervjuguiden som stöd, men alla intervjuer har ändå haft olika karaktär. Vid en intervju var 

två lärare med under hela intervjutillfälle. Detta för att rektorn kände att den ville säkerställa att jag 

fick korrekt information. Jag upplever att även om rektorn hade lärare med på intervjun, kunde rektor 

vara ärlig i sina reflektioner om verksamheten. I en annan intervju var två lärare med under första 

delen för att berätta om en specifik verksamhet som bedrevs med elever som läser enligt studieväg 1 

och där verksamheten har sett fina resultat. Vid sex intervjuer har intervjuerna haft en mer 

ostrukturerad form där jag fått säkerställa att jag fått svar på mina frågor genom att ha intervjuguiden 

som stöd för att checka av att de olika frågorna avhandlats. Endast vid en av intervjuerna har 

intervjuguiden avhandlats i den form den var skriven. Vid tre intervjuer har det funnits avbrott, där ett 

var planerat och där de övriga berodde på att elever ville få kontakt med rektor. Dessa avbrott tycktes 

inte påverkat rektorernas förmåga att komma tillbaka och prata om den fråga som avbrottet skedde 

vid.   

I informationsbrevet hade jag skrivit att intervjuerna skulle ta ca 60 minuter och även sa det i början av 

intervjun, när tiden började närma sig upplevde jag att rektorerna inte var stressade utan istället 
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intresserade av att få berätta om sin verksamhet och de tankar de har kring studieväg 1. Flera av 

rektorerna uttryckte att det var en självklarhet att ställa upp och berätta om verksamheten de var 

ansvariga för  eftersom  rektorerna  ansåg att det är viktigt att forskning bedrivs  inom verksamheten 

på Sfi. Rektorerna uppgav att de upplevde en glädje av att få möjlighet att i både titta och berätta om 

sin verksamhet samt att intervjun var en puff att själv ta reda på mer om den verksamhet som de hade 

ansvar för.  

Databearbetning och analys 

Då de sju intervjuerna genomförts under en kort intensiv period av tre veckor i januari 2019, 

genomfördes transkriberingen av dem. Vid transkriberingen beslutade jag att inte skriva ut pauser och 

hummanden och upprepningar som uppfattades som talande pauser. Jag valde även att skriva om 

talspråkliga uttryck till skriftspråk. Allt detta för att texten skulle bli läsbar men utan att förlora 

innehåll eller innebörd från det talande till skrift.  

För att kunna fånga de upplevda faktorer som rektorer uppfattar kan stödja elever inom studieväg 1 till 

de studieframgångar som skolverkets riktlinjer anger har jag valt att analysera data med stöd av 

kvalitativ innehållsanalys. Elo & Kyngäs (2007) tar upp att analysen bygger på tre faser förberedelse, 

organisation och rapportering. De menar däremot att det inte finns några regler för hur man 

systematiskt ska gå igenom de data som man har men att nyckeln i innehållsanalys är att man 

kategoriserar de ord som finns i texten till mer specifika kategorier. Efter transkribering av 

intervjuerna började jag med att läsa igenom de olika intervjuerna för att försöka förstå de data jag 

hade. Eftersom jag valde att genomföra min analys induktivt började jag efter flera genomläsningar att 

göra en öppen kodning enligt Elo & Kyngäs (2007) som menar att man börjar förberedelsefasen med 

att titta på syfte och forskningsfråga och beslutar vilka kategorier ska plockas ut ur textmassan. 

Eftersom mina intervjuer i sin helhet handlar om rektorers uppfattning av vad de anser krävs för att 

elever med mindre än femårs skolbakgrund från hemlandet, ska kunna fullfölja sina studier på Sfi, 

behövde jag inte plocka ut några särskilda delar ur transkriberingarna. Jag har använt hela mitt 

transkriberade material.  

Vid genomförande av en induktiv analys börjar man sedan enligt Elo & Kyngäs (2007) att organisera 

data genom att göra en öppen kodning, skapa kategorier och sedan abstraktioner. Jag har valt att följa 

den beskrivning som Elo & Kyngäs (2007) gör av den induktiva innehållsanalysen. De har förklarat att 

vid den öppna kodningen läser man igenom transkriberingen och gör noteringar i marginalen för att 

fånga och beskriva aspekter som man ser i data, det vill säga man ger ett samlingsnamn utifrån frågan 

vad säger det här eller vad betyder det här?  Sedan samlar forskaren in det koderna i ett 

kodningsschema och efter det görs grupperingar för att reducera antal kategorier. Efter genomläsning 

skrev jag med stöd av datorn korta noteringar av fraser, meningar eller större stycken där jag i min 

notering skrev ett sammanfattande ord eller fras om vad texten handlade om. Efter detta gjorde jag ett 

kodningsschema med alla koder som jag sedan organiserade upp i grupperingar för att minska ner 

antalet kategorier. Detta gjorde jag genom att klippa ut alla noteringar och sedan gruppera dem med 

stöd av postit-lappar.  

Elo & Kyngäs (2007) poängterar att kategoriseringen inte är att sätta samman det som passar utan det 

är data som tillhör specifika grupper som sätt samman och det innebär att annan data utesluts för att de 

inte passar in i kategorin. Därför behövde jag titta igenom kategorierna och se att data som fanns 

tillhörde kategorin jag lagt de i, annars lades data åt sidan till jag fann annan kategori där de data hade 

samhörighet med annan data. Jag har även tillsammans med handledaren granskat och diskuterat 

grupperingarna. Elo & Kyngäs (2007) poängterar att syftet med detta analyssätt är att finna och kunna 

göra en beskrivning av fenomenet som fångats. När forskaren skapar kategorier utifrån ett induktivt 

förhållningssätt, gör forskaren beslut utifrån en tolkning vilka enheter som tillhör samma kategori 

genom att sätta samman kategorierna till större kategorier och utifrån kategorierna göra en abstraktion. 

Med det menas att forskaren gör en generell beskrivning av ämnet utifrån de generella kategorier som 

fåtts fram genom kategoriseringen. Varje generell kategori namnges med ett övergripande generellt 

ord/ fras som beskriver innehållet i kategorin. Syftet med att skapa kategorier är att skapa mening och 

beskrivning av fenomenet för att på så sätt öka kunskapen om det. Utifrån de kategorier jag hade fått 



20 

 

fram genom att använda postit-lappar där jag fångat upp alla noteringar till kategorier, gjorde jag en 

induktiv tolkning av kategorierna och förde samman dem till större enheter där jag sedan gjorde en 

generell beskrivning genom att namnge dem med ord eller fraser. Utifrån det induktiva arbetssättet 

fick jag fram sex övergripande kategorier som alla har ett genomgående tema som handlar om 

möjligheter och hinder (Kategorierna i tabellform finns som bilaga 3).  

Etiska aspekter 

Under mitt arbete med denna studie har jag från början av processen fram till slutresultat, haft fokus på 

de etiska frågorna för att säkerställa att arbetet genomförs etiskt rätt. Vetenskapsrådet har givit ut 

forskningsetiska principer som kan stödja forskare att säkerställa att etiska aspekter har tagits i 

beaktan. Metoden som används ska inte skada och kunna ge svar på de frågor som finns, annars ska 

forskningen inte genomföras (Vetenskapsrådet, 2017).  

Under processen med att finna informanter och skriva informationsbrevet var det viktigt att ta 

informationskravet i beaktning där informationsbrevet (se bilaga 2) så tydligt som möjligt beskrev 

studiens syfte och nytta för informanten. Det var även viktigt att där beskriva processen i studien och 

de etiska aspekterna så att informanterna hade möjlighet att ta ställning till om de ville delta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna informerade jag muntligt om studien och informanterna 

fick ge ett muntligt samtycke till att delta i intervjun och i studien (Vetenskapsrådet, 2017, 2002). 

Detta gjordes för att säkerställa att informanterna deltog frivilligt och de var medvetna om att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande. Detta har inte varit något problem då rektorerna generellt har 

uttryckt en stark vilja att bidra med ny och djupare kunskap om Sfi.  

Vissa rektorer valde att låta lärare vara med under hela eller delar av intervjuerna. En rektor uttryckte 

att det var för att hen skulle säkerställa att rätt information gavs och den andra angav att hen ville visa 

på en mycket bra verksamhet och därför ville ha med personal under början av intervjun så att jag 

hade möjlighet att fråga om den. Då andra deltar i en intervju där informanten ska delge sina tankar 

om verksamheten som de övriga är medarbetare i, kan det leda till att intervjuaren inte får fram 

informantens sanna utsaga. Detta upplevde jag inte i den intervju där lärare var med under hela tiden 

och vid den andra hade informanten möjlighet att ge sin bild när de övriga inte deltog. Båda 

informanterna gav sin bild och där lärare var med, blev det i vissa delar en diskussion mellan 

informant och övriga deltagare.  

Vetenskapsrådet (2017) anger att avidentifiering förutsätter att det inte för läsaren går att koppla 

samman specifik intervju och rektor och detta gäller även om en annan forskare skulle vilja göra en ny 

studie. Man kan även säkerställa anonymitet genom att ge varje individ en kodnyckel så att inte data 

kan kopplas till en identifieringsbar individ (Vetenskapsrådet, 2017). Vid transkriberingen av 

intervjuerna angavs rektorerna och lärarna med siffror och där rektorerna i intervjun har angett namn 

på kommun bytte jag ut det till neutralt ”kommunen”. Detta gjorde jag för att säkerställa 

avidentifieringen av kommun och rektorer vid citat. Forskaren bör även ta i beaktning 

konfidentialiteten som innebär att forskaren har en förpliktelse att inte sprida uppgifter så att obehöriga 

får tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2017). För att säkerställa detta tänkte jag noga över vilken 

utrustning jag skulle använda för ljudupptagning samt hur mina transkriberade intervjuer skulle 

förvarats fram tills att jag kunde förstöra dem när studien var genomförd samt godkänd. För att 

säkerställa att ljudupptagning kunde förvaras säkert, har jag använt Digital Voice Recorder som jag 

har haft inlåst tillsammans med de skriftliga transkriberingar som skrivits ut. 

Både Vetenskapsrådet (2017) och Smedler (2012) tar upp att forskaren bör tänka över om studiens 

syfte kan gagna dem som berörs, för annars ska den inte genomföras. I mitt fall har jag intervjuat 

rektorer med ansvar för Sfi för att få kunskap om rektorernas uppfattning om vad de ser kan stödja 

kortutbildade elevers möjlighet att tillgodose sig undervisningen och därmed klara de kursmål som 

finns i delkurserna på Sfi. Forskaren ska hela tiden ha klart för sig varför den gör studien och om 

studien kan leda till ny kunskap (Smedler, 2012).  Om denna studie kan visa på vilka delar i 

organisation och pedagogiken på Sfi som kan stödja elevers lärande och sedan sprida dessa tankar och 

kunskaper vidare, har de kortutbildade elever som läser enligt studieväg 1 på Sfi en större möjlighet att 
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klara sina studier rektorerna har möjlighet att påverka politiken så att de organisatoriska 

förutsättningarna stärks.  

Då det gäller principen att inte skada har jag inte upplevt att rektorerna uppfattat frågorna som annat 

än inom deras profession och kunskap över sin egen verksamhet. Det har uttryckts en viss tveksamhet 

och försiktighet då intervjuerna kom in på andra verksamheter som kunde påverka elevernas 

möjligheter att lyckas i studierna, men detta anser jag inte ha påverkat deras möjlighet att uttrycka sig 

så fritt som de önskat.  

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Yin beskriver (2011) hur man som intervjuare, hela tiden behöver förhålla sig till frågor som är 

handlingen eller händelsen som den verkar vara? Är informanten ärlig och uppriktig och stämmer mitt 

ursprungliga eventuella antagande om ämnet? Dessa frågor stödde mig vid analysen av data och det 

gjorde att trovärdigheten ökade då jag hela tiden behövde ställa mig dessa frågor och förhålla mig till 

dem. Yin (2011) nämner även att det induktiva angreppssättet låter data leda till begrepp och 

förklaringar och man har möjlighet att finna sådant som inte varit eftersökts. Det kan även vara bra att 

ha ett mentalt protokoll att förhålla sig till för att inta en neutral hållning till de data som samlats in 

och på så sätt kunna se både det som stärks och det som motsäger för att på så sätt triangulera den data 

man fått fram. För att kunna göra detta hade jag memos som underlag där jag skrivit ner de hur de 

olika intervjuerna genomfördes samt hur jag själv regerade under intervjuerna. Jag har även antecknat 

vad jag sett i transkriberingarna för att kunna gå tillbaka och se om de kategorier som jag funnit 

verkligen är överstämmande med det som finns i texterna.   

Graneheim & Lundman (2004) menar att när forskaren arbetar med en kvalitativ analys behöver 

forskaren vara uppmärksam på tillförlitligheten under hela arbetsprocessen och vid presentation av 

resultatet. För att öka studiens trovärdighet behöver man noga tänka igenom vilka informanter man 

använder. Det är bra om de kan ha olika erfarenheter av fenomenet man undersöker. Mina informanter 

var rektorer som hade olika lång erfarenhet av ledarskap i skolan eller annan verksamhet. Mitt intresse 

var att fånga rektorernas uppfattningar om vad som kunde stödja eller försvåra för elever med kort 

eller ingen skolbakgrund vid studier på Sfi. Därför var det viktigt att jag hade informanter med 

erfarenheter från samma verksamhet för att kunna få svar på mina frågeställningar. Graneheim & 

Lundman (2004) menar att det är en paradox som uppkommer när det är det är viktigt att ställa samma 

frågor till alla informanter för att få en trovärdighet, samtidigt som man under processen finner nya 

insikter som gör att forskaren ser ett behov av uppföljande frågor som kan belysa fenomenet 

ytterligare. Som stöd vid intervjuerna hade jag intervjuguiden utformad utifrån syfte och 

frågeställningar till studien. En reflektion vid intervjuerna är trots att jag har genomfört intervjuerna 

semistrukturerat och med stöd av intervjuguide, har de haft olika karaktär beroende på mötet mellan 

mig som intervjuare och informant. Intervjuguiden var därför till stor hjälp för att under intervjuerna 

har kontroll över att alla frågor blivit besvarade. En följd av de olika karaktärerna på intervjuerna var 

att följdfrågorna skilde sig åt och därför givit fördjupade svar i olika frågeställningar. Vid 

presentationen krävs en noggrann och ordentlig genomgång av resultat som stärks med lämpliga citat. 

Detta för att läsaren ska få en bild av resultatet och samtidigt tillåtas att se alternativa tolkningar 

(Graneheim & Lundman, 2004). Även Elo & Kyngäs (2007) poängterar att forskaren behöver beskriva 

i detalj hur den gjort analysen, både de styrkor och begränsningar som finns. Resultatet som beskrivs 

ska bygga på innehåll och mening i kategoriseringarna som behöver vara empiriskt grundade och det 

är genom kategoriseringen som forskaren får fram upptäckter som redovisas i resultatet. För att 

säkerställa och visa på tillförlitligheten i resultatet behöver det grundas i inferenser i form av citat från 

informanterna samtidigt som det säkerställs att citaten inte kan härledas till informanterna. För att öka 

trovärdigheten för studien är det viktigt att hela processen noggrant beskrivs i rapporten så att läsaren 

kan följa analysprocessen och på så sätt själv ha en möjlighet att avgöra dess trovärdighet (Elo & 

Kyngäs 2007: Weber, 1990). Under processen med kategorisering av data har jag haft stöd av min 

handledare som objektivt har titta på hur jag genomfört analysen av data genom den öppna kodningen, 

kategoriseringen, generalisering och analys av kategorierna som bearbetats i en beskrivande 

resultatdel. I resultatet finns all data med i sex kategorier där resultatet stöds av citat från de sju 

informanter som deltagit i studien.  
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Graneheim & Lundman (2004), diskuterar även att det finns en försvårande omständighet för 

tillförlitligheten då det är forskaren med sina erfarenheter och livshistoria, som både är instrumentet i 

insamlandet av data och den som gör analysen av detsamma. För att kunna vara så objektiv som 

möjligt, krävs både träning och stor erfarenhet av att arbeta med kvalitativ innehållsanalys. Det är en 

balans mellan att inte inta ett eget perspektiv och tillåta texten tala till sig samtidigt som man inte i 

analysen får lägga till mening i texten som inte finns där. Det är endast det som står som ska 

analyseras och komma med i rapportens resultatdel. Detta har jag fått arbeta mycket med då min 

erfarenhet av att göra kvalitativ innehållsanalys inte är stor. För att inte lägga vikt vid den förförståelse 

jag har jag tagit hjälp av de memos som jag skrev efter varje intervju och vid processen av 

kategorisering för att inför mig själv synliggöra den objektiviteten krävs. Även Bengtsson (2016) tar 

upp vikten av att i en innehållsanalys behöver forskaren ha kännedom om kontexten men även vara 

medveten om sin kännedom så att den inte påverkar vare sig processen eller utfallet. Mitt perspektiv 

under analysen av data har varit induktivt dvs jag har tittar förutsättningslöst på de data jag haft och 

låtit texten tala till mig för att på så sätt finna kategorier som besvarat de forskningsfrågorna jag haft. 

Smedler (2012) upp vikten av att vid analysen av data inte tillåta sig övertolka data som man har sin 

fördel för att på så sätt få svar på forskningsfrågorna. Smedler (2012), säger att ”nyckeln är god 

vetenskaplig metodik, transparent redovisad” (s. 81). Hon menar att i forskarrollen finns i grunden ett 

starkt engagemang i sin forskningsfråga och det medför att det finns en risk för ett tunnelseende och 

att övertolka de resultat man ser till forskningsfrågans fördel.  Därför är det viktigt att när man lik som 

jag, har erfarenhet från det forskningsfält jag studerat, hela tiden visa en objektiv nyfikenhet för de 

data jag har framför mig och objektivt tolka det jag ser. Som stöd i detta har jag haft min handledare 

som utan förutfattade meningar har kunnat titta på de resultat jag funnit och där se om någon 

övertolkning har gjorts.  
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Resultat 

Inom de olika kategorierna finns ett sammanhängande tema som innefattar de möjligheter och hinder 

som finns för individ, lärare och organisation. Det finns en vilja och önskan att de hinder som upplevs 

ska kunna ändras till möjligheter och i detta finns även en svårighet då man i varje kategori både ser 

möjligheter men även hinder som styr hur eleven inom studieväg 1 på Sfi ska kunna fullfölja sina 

studier i kursen den befinner sig i och gå vidare till nästa kurs för att slutligen klara hela studieväg 1 

från kurs A till kurs D. Kategorierna bygger på data från intervjuerna och det är endast detta som 

redovisas. Under varje kategori finns en sammanfattning av det som tagits upp av rektorerna och som 

sedan redovisas mer utförligt i texten tillsammans med förklarande citat från intervjuerna.  

Sfi elevens behov  

Kategorin individens behov kännetecknas av att visa på vad som krävs för att den enskilde eleven ska 

klara sina studier inom studieväg 1. Data påvisar att en förutsättning för eleven är att den förstår vad 

som krävs av den själv för att kunna lära sig ett nytt språk men även har motivation för att utföra det 

hårda arbetet. Läraren och modersmålsstödet är mycket viktiga funktioner för att undervisningen ska 

bli så bra och förståelig för eleven så att den kan och får möjlighet till språklig utveckling i att tala, 

förstå, läsa och skriva på svenska. Skolverkets (2017) definition av vilka elever som läser enligt 

studieväg 1 är elever med noll till fem års studiebakgrund från hemlandet och den bedömningen har 

även skolarna, men i bedömning av studieväg bedömer man även hur den tidigare skolgången har sett 

ut, vilken skolkultur som finns i hemlandet och vilken del av världen eleven kommer från. En generell 

bedömning är att eleverna inom studieväg 1 är analfabeter och därmed inte har någon eller mycket lite 

skolbakgrund. Orsak till att elever inte gått i skolan är många, men flera av rektorerna säger att 

eleverna oftast haft det relativt bra i hemlandet där de kunnat driva små företag och klarat sig bra.  

 

För att eleven ska få en så bra start som möjligt gör alla skolor en kartläggning där skolan tar reda på 

skolbakgrund, allmän bakgrund, språkkunskaper och målen med studierna. Det saknas ett bra 

nationellt kartläggningsmaterial och därför har alla skolorna utformat egna material för kartläggning. 

Kartläggningen är grunden men flera skolor har även en introduktion på ett antal veckor där skolorna 

ytterligare kan kontrollera hur elevens möjligheter till progression ser ut och utifrån den kunskapen, 

gör en placering av studieväg och kurs. Syftet med kartläggning och introduktionskurs är att eleven i 

möjligaste mån ska placeras i rätt studieväg och kurs för att få de bästa förutsättningarna  från start att 

lyckas med studierna.                                                                                                                    

Då startade vi en introduktionskurs som man gick de två första veckorna. Så då var det två lärare 

som hade den här introduktionskursen och där man alltså intervjuade med tolk och man kartlade 

eleverna […] Det har gjort att eleverna nu hamnar på rätt nivå oftast från början och då får man 

ju också lyckas (R3).  

Vi jobbar ganska mycket med kartläggning nu och försöker utveckla dom också för vi märker ju 

att det underlaget. Det är svårt att få fram en bra kartläggning helt enkelt (R6).  

Elever inom studieväg 1 har ingen eller mycket kort skolbakgrund och detta gör att läraren som de 

möter i klassrummet blir en mycket viktig person för att komma in i språkets alla dimensioner. 

Lärarens möjlighet att möta eleven där den är i sin lärprocess och förstå de svårigheter som kan finnas 

för en person som kanske aldrig gått i skolan eller har en bild av skola som inte överensstämmer med 

skolsystemet i Sverige, blir avgörande för hur eleven kan anpassa sig och förstå skolans verksamhet 

och hur den på bästa sätt kan lära sig det nya språket. Detta är orsakerna till att rektorerna lyfte fram 

lärarens avgörande roll för elevens utveckling i sitt lärande. Rektorerna belyste även att läraren kan 

vara den enda positiva svenskspråkiga kontakt eleven har under en hel dag och därmed vara avgörande 

för elevens språkliga utveckling. Rektorerna menade att eleverna får svårt att utvecklas utan den 
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kompetente läraren som har tålamod och kunskap att kunna se den mycket långsamma progression 

som sker i lärandet och utifrån dessa kunskaper se vad eleven ytterligare behöver för sin fortsatta 

utveckling. De menar även att relationen mellan elev och lärare har stor betydelse  

 Hur kan man tro att det är något annat än läraren som är nyckeln (R7).  

Jag ser ju om det inte fungerar mellan alltså lärare och elev […] så ibland får man ju byta faktiskt 

till en annan grupp (R3).   

Rektorerna lyfte fram modersmålsstödet som en mycket viktig funktion men som finns i olika grad på 

skolorna. I de stora språken finns det ofta modersmålsstöd men inte för de mindre språken. Skolor 

använder till viss del även elever som stöd för att tolka uttryck eller annat inom undervisningen. På en 

av skolorna har stöd tagits av forskare för att arbeta fram en modell för hur skolan kan arbetat med 

språkstöd och där skolan anställer elever som arbetar i klasserna som stöd för eleverna. Språkstödets 

funktion är att stödja eleverna i klasserna och samtidigt vara en förebild, något att ta efter. Däremot var 

det ingen rektor som nämnde modersmålsundervisning som stöd för alfabetisering, men det var något 

som önskades för elever som håller på med alfabetisering, då kunskaper i det egna modersmålet 

stödjer inlärningen av det svenska. 

Språkstödet är […] trösten man behöver ibland för att orka vidare (R7).  

Om jag får drömma då skulle jag ju säga det, just för att och framför allt på A1 nivå när man 

håller på med alfabetisering (R5).   

Studieväg 1 är en sammanhållen studieväg och alla skolor sa sig kunna erbjuda en sådan. Däremot var 

det inte många skolor som hade elever som studerade på den högsta nivån kurs D. Det är svårt för 

elever att komma vidare från kurs B och orsaken till detta är bland annat avbrutna studier på grund av 

föräldraledighet, arbete, annan aktivitet från Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten, men det kan även 

vara andra personliga svårigheter som gör att studierna inte fungerar.   

Den största är åter igen människan som helhet. Vi kan ju aldrig veta exakt vad var och en har i sin 

ryggsäck eller vad man kämpar med just nu (R7). 

Alla rektorer angav att det är elevens progression som styr när eleven är klar för nästa kurs. 

Progressionen är olika snabb beroende på vilka förutsättningar för lärande som eleven har och därför 

kan elever som påbörjat kursen samtidigt, gå vidare i olika takt. På skolorna följer man ett 

flödesschema som är fem eller tio veckor då elever förflyttas mellan kurserna, men det kunde vid 

behov, även ske mellan det normala flödet. Elever inom studieväg 1 är en heterogen grupp där man 

inom gruppen har olika förutsättningar att utveckla och bibehålla den kunskap man erövrat inom 

språket. Flera rektorer tog upp vikten av att eleverna behöver tid och möjlighet för att utveckla språket 

så långt som möjligt. Det är därför viktigt att eleven har möjlighet till kontinuitet i sin undervisning 

och möjlighet att delta i den undervisning som bedrivs. Ett uppehåll i studierna kan i många fall för 

dessa elever innebära en regression i den språkliga utvecklingen då de oftast inte möter svenska 

språket under sin frånvaro. 

Jag vill påstå att det är det största hindret för språkutveckling generellt sätt det är att man inte 

pratar, övar tillräckligt mycket utanför lektionstid. Att dom 15 timmar på plats här i veckan och 

minst det dubbla ska ja egentligen sen […] Vi ser ju om någon har studieavbrott ja graviditet eller 

något annat som har skett, eller en praktik beordrad av Arbetsförmedlingen. När man varit borta 

ett tag så har det inte skett någon utveckling. De gånger det skett utveckling är när det varit en 

praktik som liksom då har kopplat till att man tvingats använda mer svenska (R4).  

Rektorerna tog upp att en viktig pusselbit i elevens möjlighet att tillgodose sig undervisning är dess 

självförtroende och tro på sig själv att kunna lära. Eleven har i sitt hemland klarat sig bra och haft en 

god position i samhället och familjen. När den kommit till Sverige kan denna position förskjutas och 

därmed sjunker det självkänslan och självförtroendet om sin egen förmåga. Därför ansåg rektorer att 

helhetsperspektiv på människan ska råda där läraren behöver se hela människan med de frågor och 

problem som en flytt till Sverige har medfört.                                                                              
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De här personerna har barn hemma och oftast fler än två och tre som är i samma process i en 

annan skola där det ställs krav även på dom här vuxna analfabeterna. Och dessutom att barnen 

går förbi dem.  Det är det dubblat du som vuxen analfabet här, då tappar du position. Du blir 

alltså underordnad dina barn när det alltså gäller maktposition och kunskap är ju makt på ett sätt. 

Och det här tänker vi inte på. Och det har ingenting om den här vuxna är smart eller inte, därför 

att de är överlag jättesmarta. De har varit självförsörjande i sina länder, de har drivit egna 

företag, hanterat pengar fast dom inte läser på siffror heller och här är dom totalt på botten (R7) 

Motivation och förståelse för varför man studerar är starka indikatorer för att eleverna ska genomföra 

sina studier. Rektorerna ansåg att för elever inom studieväg 1 kan det vara svårt att finna motivationen 

då eleven inte vet hur samhället fungerar och har en förståelseram från hemlandet som inte passar in i 

det svenska samhället och inte beslutat om man ska fortsätta leva i Sverige. Flera rektorer tog därför 

upp att skolan behöver arbeta motivationshöjande för att få eleverna att förstå vikten av att kunna tala, 

förstå, läsa och skriva på svenska. Rektorerna menade att det är en stor utmaning att få eleverna att 

förstå vikten av att studera mer än de femton timmar lektionstid i veckan de har samt utveckla en 

studieteknik som fungerar i det svenska skolsystemet. En gemensam nämnaren för flera rektorer var 

att de såg ett behov av språkpraktik som motivationshöjande där eleven har möjlighet att få stöd av en 

person under praktiken och aktivt arbeta med svenskan samtidigt som man utvecklar förståelse för 

arbetskulturen i Sverige. Rektorernas uppfattning att praktik som anordnas av Arbetsförmedlingen för 

elever inom studieväg 1 inte är språkutvecklande då det ofta är ensamarbete eller tillsammans med 

landsmän. Språkpraktik i samverkan med Sfi är en väg att gå för att öka motivation och förståelse för 

arbetskulturen i Sverige. Genom att koppla språkpraktik till den ordinarie undervisningen i kursen på 

Sfi kan elevens få en ytterligare förstärkning och bearbetning av upplevelser på praktiken och därmed 

göra undervisningen på Sfi mer verklighetsförankrad och meningsfull.                                                                                                                                                                    

Självklart är motivationen alltså tänker du dig ett liv här i Sverige, Tänker du att du behöver lära 

dig språket för att fungera eller är du liksom inte motiverad […] För många säger ja att jag vill 

jobba med samma sak som jag jobbade med i mitt hemland och oftast så fungerar ju inte det (R6).  

Förståelsen varför behöver jag lära mig svenska språket? […] Alltså de här är lågutbildade och 

de har haft enklare jobb i sina hemländer och de har klarat sig väldigt bra och sen kommer man 

till Sverige och så ska man hitta motivationen också beroende på vilken ålder man är, 

familjesituationen, Motivationen är ju, jag skulle säga att det är kanske vår största utmaning […] 

Om man gått i skolan så kommer man från en annan skolbakgrund. Där räckte det kanske med att 

rabbla innantill, men här är det ju inte det (R2).                                                                                                               

Men som städerska som är det mest populära, det arbete som våra nysvenskar får. Jag kan säga så 

här, det finns studier på hur otroligt lite tid de behöver använda sitt språk eller hur lite man pratar 

med dem på sitt arbete (R7).  

Samverkan 

Kategorin samverkan handlar hur olika parter i samverkan med Sfi påverkar den enskilda individens 

förutsättningar att integreras i samhället där erövrandet av språket är en viktig förutsättning. 

Rektorerna angav att samverkan påverkar även förutsättningarna för hur lärarna kan ge stöd utanför 

den ordinarie studietiden och möjlighet för hur Sfi kan planera sin verksamhet då man delar elevens 

tid mellan Arbetsförmedling eller försörjningsstöd genom socialtjänsten. Data visar att de olika 

verksamheterna har alla individen i fokus men med olika uppdrag och perspektiv som gör att 

samverkan inte alltid fungerar så väl. Där samverkan fungerar finns förutsättningar att eleven får stöd 

för språkutveckling och integration i samhället, men när det inte fungerar upplevs frustration från elev, 

lärare och skola då man upplever att eleven inte får det stöd som krävs för att studierna ska bli så 

optimala som möjligt.  

Rektorerna angav att eleverna inom studieväg 1 oftast har sin försörjning genom Arbetsförmedlingens 

etableringsprogram eller ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och det är dessa aktörer som Sfi har 

att förhålla sig till och ha ett samarbete kring för att få ett helhetsperspektiv på elevens hela 

livssituation. Rektorerna pratade om att de olika aktörerna har olika uppdrag och perspektiv på 

individen men ska ändå finna vägar för samarbete. Sfi har utbildningsperspektivet medan 



26 

 

Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd har uppdraget att så snart som möjligt få personen till 

egen försörjning genom arbete eller studier. Det gör att samarbetet till viss del inte fungerar 

friktionsfritt då de olika parterna inte har samma perspektiv på vad personen behöver och varför. 

Däremot finns en samstämmighet från rektorerna att viljan till samverkan finns från alla parter men det 

är de olika perspektiven och målen för eleven som ställer till det. För individen finns krav från 

Arbetsförmedlingen eller försörjningsstöd att delta i de olika aktiviteter som anvisats då det annars 

innebär att försörjningen dras in och detta leder till stress för den enskilda individen som slits mellan 

Sfi som vill se progression i utveckling och rädsla för att förlora ekonomisk ersättning om man inte 

går på den anvisade aktiviteten.    

Ja alltså det är ju individen i fokus fast utifrån deras perspektiv eller utifrån vårat perspektiv, 

alltså det är ja… (R6). 

 Man får inte ha någon egen vilja för arbetsförmedlingen kan komma och säga att nu ska de ut på 

den kursen och den kursen (R1).  

Flera rektorer uttrycker en viss frustration då man upplever att det är Sfi som behöver anpassa sin 

verksamhet efter Arbetsförmedlingens övriga kursutbud eller planering för eleven. För att få möjlighet 

att påverka avbrott från Sfi för elever har en av skolorna etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen 

genom att delta under inskrivningssamtalet med eleven på Arbetsförmedlingen. Detta har inte gett det 

resultat som önskats och nu ska skolan försöka få möjlighet att istället delta på planeringssamtalet där 

skolan kan ha möjlighet att påverka utformningen av den planering som görs så att studierna på Sfi 

blir så optimala som möjligt för eleven.                                                                                                                                                                          

Vi ska liksom fixa och anpassa oss så att man har dem kvar ändå trots att de gör något annat 

(R5).                                                                                                                          

Vi har testat nu under en period att ha en gemensam första kartläggning ihop med 

Arbetsförmedlingen så att vi är med på deras inskrivningssamtal och gör en intervju där med alla 

nyanlända då som kommer. Det har funkat hyfsat men nu så ska vi utvärdera detta och se om vi 

inte ska vara med på istället för att vara med på deras inskrivningssamtal, att vi kan vara med på 

deras planeringssamtal på Arbetsförmedlingen. Istället för. Det känns som det är mer relevant att 

vi får vara med och kanske styra också så att det inte blir så mycket avbrott från Sfi utan att vi har 

gemensamt att vi planerar tillsammans med arbetsförmedlingen elevens skolgång och vilka kurser 

de ska gå på vid sidan om och så där då. (R5).  

Några rektorer tog upp att inom studieväg 1 byggs det just nu upp nya kurser utifrån studieplikten som 

gäller för personer inom etableringen och som står längst från arbetsmarknaden. Studieplikten innebär 

att eleven läser Sfi i kombination med andra kurser inom Sfi, övriga Komvux eller genom andra 

aktörer som Arbetsförmedlingen har avtal med. Data visar på de olika perspektiven där Sfi anser att 

utbildning är något eleven söker till och Arbetsförmedlingen är tvingande genom att den ekonomiska 

ersättning eleven har kan dras in om elev inte går den anvisade utbildningen, då den är en del i 

etableringsplanen mot egen försörjning och sysselsättning. Från rektorerna finns även farhågor att 

elever som går fler än en extra kurs förutom sin ordinarie språkutbildning, inte kan tillgodogöra sig 

undervisningen i svenska och därmed börjar tappa den språkliga utvecklingen.  

Vi tänker inte stoppa in dem i ett färdigt paket utan det måste vara frivilligt annars blir det inget 

bra resultat. Sen är det klart att Arbetsförmedlingen ser det att det ska vara tvingande då, men vi 

jobbar med utbildning, vi kan inte tvinga människor (R6).    

 Blir det två kurser så märker vi direkt att de tappar, det blir för svårt med Sfi-delen också. Dels 

har vi svårt att få det funka schemamässigt för att de inte ska missa Sfi, men sen blir det för mycket 

för dem att processa (R5).    

Rektorer talad om studieplikten och de krav eleverna har att gå den kurs som anvisats på tiden utöver 

Sfi gör att Sfi har svårt att organisera stöd utanför den ordinarie studietiden. Samtidigt som rektorerna 

påpekar att de förutsätter att eleverna har möjlighet till att studera utanför lektionstid då det är en 

förutsättning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen samt få en godtagbar språklig progression 

inom en rimlig tidsram. Det finns ingen samverkan mellan Sfi och de övriga aktörer som har eleven 

den övriga tiden under dagen och det gör att det inte finns någon röd tråd som stöd för elevens 



27 

 

språkliga utveckling. Sfi och Arbetsförmedlingens olika uppdrag och perspektiv på elevens behov och 

möjligheter skapar svårigheter att anpassa aktiviteter så att det blir optimalt för eleven. Flera rektorer 

lyftet att språkutveckling kräver tid och möjlighet för den studerande att på olika sätt kunna bearbeta 

det som sker i klassrummet och att det då inte är optimalt när olika verksamheter inte samverkar för att 

eleven ska utvecklas på bästa sätt.                                                                                                                       

Vi erbjuder 15,16 timmar lärarledda lektioner men vi förväntar oss att eleven presterar ungefär 

lika mycket själv på den andra aktiviteten. Du ska läsa, det är hemläxor, det är digitala läromedel, 

det är vårt lärcentrum, det är språkverkstan. Det är jättemycket annat vi förväntar oss av dem för 

att de ska utvecklas. Men det ser inte arbetsförmedlingen eller andra aktörer, de tittar bara på 

tiden (R7).  

Vi slåss om liksom om samma personer och det är självklart att vi anser, och det kommer jag inte 

att backa på, att spår ett- elever det är tid de behöver att göra inte hundra elva saker samtidigt 

utan fokusera på språket nu (R7). 

Svårigheten att anpassa de olika aktiviteterna så att eleverna får en mer sammanhängande språklig 

utveckling är en orsak till att studietiden blir lång på varje kurs. Rektorerna var överens om att 

eleverna inom kurs A där alfabetiseringen påbörjas är den kurs som kräver lång studietid, men att även 

övriga kurser inom studieväg 1 kräver lång tid. På några skolor arbetar man med att utforma 

yrkesprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen där elever inom studieväg 1 ska kunna få en 

yrkesutbildning inom projektet DUA (delegation för unga och nyanlända till arbete). Dess syfte är att 

elever inom studieväg 1 ska få möjlighet genom yrkesutbildning i kombination med Sfi, få en 

snabbare väg ut i arbetslivet. De nuvarande yrkeskurser som finns kräver oftast en viss språklig nivå 

och därför är yrkesutbildningarna inom DUA och de som Arbetsförmedlingen har allt för svåra för 

eleverna inom de lägre kurserna på studieväg1 då de kräver en högre språklig nivå. Därför är det 

intressant att flera skolor just nu försöker anpassa kurserna så att även elever med lägre språknivå ska 

kunna delta.  

Det här DUA projektet det lever ett eget liv. De här individerna blir utvalda och då får de ju ännu 

större anledning, ännu större motivation för det är ju heltidsstudier eller praktik […] Den 

kombinationen att man får vara ute på arbetsplatserna för att bara gå på Sfi spår 1 och sen ut och 

konkurrera på arbetsmarknaden., det blir svårt, det gör det (R4).  

Jag absolut tror på det är ju de här DUA- spåren så Sfi kombinerat med yrkesutbildning för det 

tror jag höjer motivationen för elever att lära sig svenska språket och faktiskt när de har gått den 

här utbildningen, ha ett jobb. Så det tror jag på! (R3).  

En dimension som rektorer pratade om är att de olika perspektiven gör att eleverna har många olika 

krav och förväntningar på sig från omgivningen och att detta kan vara belastande och därmed påverka 

deras välbefinnande och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. Enligt rektorerna är samverkan 

mellan Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten och Sfi är en viktig pusselbit för att hitta annan 

sysselsättning eller genomförande av kartläggningar då studier på Sfi inte fungerar på grund av elevers 

fysiska eller psykiska mående. För att en sådan samverkan kan genomföras har personal på Sfi samtal 

med eleven för att med dennes tillåtelse försöka få till stånd ett trepartssamtal med 

Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten för att i mötet få möjlighet att finna en lösning på elevens 

situation. Kartläggningar som görs av de olika parterna, görs utifrån det uppdrag och perspektiv som 

de har och kan skapa svårigheter då en person kan ha arbetsförmåga till vissa arbeten, men inte 

fungera för studier. Enligt rektorerna var samverkan med socialtjänsten mer friktionsfri och en orsak 

kan vara att flera av vuxenutbildningarna ligger inom samma förvaltning och det gör att det blir lättare 

att hitta samverkansvägar. Genom samverkan med socialtjänsten kan stöd ges vid olika kartläggningar 

och för slussning till annan aktivitet, om förutsättningar för studier inte finns av olika orsaker. 

Socialtjänsten har intresse av att eleven har aktivitet för individens egens skull men även för att inte 

belasta ekonomiskt bistånd. En viktig aspekt som flera rektorer angav var att Sfi är en del av 

vuxenutbildningen där man bedriver skolverksamhet och inte en arbetsmarknadsåtgärd som rektorerna 

ibland upplevde att Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten ser Sfi som.                                                                                                                                                                                                                
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Om en elev inte gör framsteg så ska den inte vara kvar på Sfi för då tickar Sfi- tiden. För det kan 

ju vara så att du kan göra någonting annat, att du ska ut på …. ha praktik eller få behandling av 

något slag och sen komma tillbaka. För det tjänar den enskilda individen på (R2).                                                                                                                                    

De utreder ju mera arbetsförmågan, inte så mycket studieförmågan (R6).  

Ett skäl är rent ekonomiskt, man vill undvika så mycket försörjningsstöd som möjligt och sen är 

det rent humanistiska skäl. Vi tror att alla människor vill vara i ett sammanhang (R4).  

Ett resultat för Arbetsförmedlingen är antagligen att här har vi alla i aktivitet. Så för dom Sfi och 

skola är bara en aktivitet som att gå ut och plocka äpplen. Det funkar inte så. […] Dom ska inte 

bara sitta hemma och göra ingenting och få försörjningsstöd eller nått sånt där. Utan det är som 

om det är arbetslöshets åtgärd att läsa Sfi (R7) 

När rektorerna får önska hur de skulle vilja se samverkan och stöd för elev ser de att samverkan 

mellan Sfi, Arbetsförmedlingen och socialtjänst behöver förstärkas och hitta nya former för att man 

tillsammans ska kunna stödja hela människan. Ett sätt kan vara att samla de olika resurserna under 

samma tak för att på så sätt finna samverkansformer på ett smidigare sätt och stödja eleven som får 

enklare att finna de olika aktörerna då de finns tillsammans. 

Kompetens inom Sfi 

Inom kategorin kompetens inom Sfi tas vikten av god lärarkompenens upp för att elever ska klara sina 

kurser på Sfi och tillägna sig språklig kompetens. Inom de kommunala skolor som rektorerna verkar 

på är det en hög lärarbehörighet och flertalet lärare har svA- kompetens eller uppmuntras till att 

utbilda sig för att öka på kompetensen. Det finns även en stor medvetenhet hos rektorerna om vikten 

av att lärarna har kompetens inom den grundläggande läs- och skrivinlärningen för att kunna 

tillgodose elevernas behov av läs- och skrivinlärning inom hela studieväg 1. En motsägelse till detta är 

att Sfi- utbildningen i svA enligt rektorer inte har med detta i sin kursplan och det gör att lärare med 

lärarlegitimation i andra ämnen som läser genom till exempel lärarlyftet, inte får kunskaper inom läs- 

och skrivinlärningen. När lärare har samma kompetens är det lättare att finna samsyn i hur skolan 

pedagogiskt ska arbeta inom studievägen och förenklar arbetet med pedagogiska utvecklingsarbeten. 

Det finns en medvetenhet och en önskan hos rektorerna om specialpedagogisk kompetens för att öka 

omfattningen av anpassningar inom klassens ram för att fler elever ska kunna nå målen i kurserna. 

Behovet av stöd har ökat i och med att elevtillströmningen under många år varit hög och det resulterar 

i att de grupper man har för stöd inte kan växa mer och stödet behöver därför breddas, vilket innebär 

att kompetens om funktionsnedsättningar och anpassningar behöver finnas hos alla lärare så att 

elevstödet finns i klassen. Svårigheter vid rekrytering av specialpedagoger och annan kompetens inom 

elevhälsan gör att lärare tillsammans med rektor själva har ansvar för specialpedagogiska stödet och 

elevhälsa. 

Rektorerna påpekade att lärarbehörigheten genomgående är mycket hög och alla har endast lärare med 

lärarlegitimation anställda och det är även en mycket hög kompetens av svA lärare. För att ytterligare 

öka på sin lärarbehörighet av svA uppmuntrade rektorerna sina medarbetare att söka lärarlyftet för att 

få kompetensen. Den höga lärarkompetensen var enligt rektorerna en förutsättning för en gemensam 

helhetssyn på verksamheten och därmed kunna föra pedagogiska diskussioner och pedagogisk 

utveckling. Rektorerna menade att i studieväg 1 är behörighet i läs- och skrivinlärningen en 

förutsättning då en stor del av undervisningen är läs- och skrivinlärning. En rektor tog upp att just 

lärarkompetensen inom läs- och skrivinlärningen inte finns med i svA utbildningen för Sfi och det är 

en stor brist då det är en så viktig del inom studieväg 1, men även i de övriga studievägarna kan 

kompetensen behövas.                                                                           

Jag kan säga dig att lärare med svA kompetens, de växer inte på träden här ute. Så att jag, men de 

har legitimation så jag tar in dem. Sen betalar jag 100% i lön, läser 50% och jobbar 60%, så de 

bjussar på de här 10%, fört mig är det avgörande för vår verksamhet och våra elever att jag gör 

på det här viset (R7).  
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Lärarnas kompetens är ju väldigt viktigt […] För det första att det är att vi har lärare som har 

erfarenhet och utbildning av grundläggande läsinlärning över huvud taget, där pratar vi 

lågstadielärare 1–7. Sen har alla som jobbar här vidareutbildat sig inom Sfi (R4).                                                            

Sen har inte alla läs- och skriv, läs- och skrivutbildningen i sin lärarutbildning och det är ju också 

viktigt att nå de lärare som känner osäkra där för att oavsett om man jobbar i A-kurs, B- kurs C, D 

eller vilket spår det är, så måste man ju ha det tänket lite. Man har ju en förståelse okey den går 

inte vidare, varför går den inte vidare? Så, och där behöver vi ju sprida det (R2).  

Rektorns erfarenhet av lärarutbildningen var överlag negativ då rektor ansåg att den inte följde med i 

utvecklingen. Lärarutbildningen ska leda och vara forskarbaserat där den nya forskningen kommer ut 

från. Nu upplevdes det att ansvaret för utveckling ligger på skolorna att ge nyutbildade lärare den 

kompetens och kunskap som krävs och inte som det önskas att det kom ut ny kunskap till övriga 

kolleger.                        

Alltså det är en jättekonstig utbildning för mig, att man inte ligger i framkant för man borde 

liksom ha prövat olika nya saker, så naturligt vis så ska man ha en bra grund men man måste 

också ha prövat nytt som man kan tillföra någonting när man kommer ut. Och det skrämmer mig 

lite grand, att vi har det synsättet (R2). 

Alla rektorer menade att lärare som arbetar inom studieväg 1 har en mer krävande arbetsmiljö på så 

sätt att pedagogiken som krävs är annorlunda än den på de övriga studievägarna och att läraren 

behöver vara utrustad med ett tålamod samt förmåga att se de små framsteg och uppmuntra eleven att 

själv se dem för att orka vidare i sin utveckling. I A- kursen där språket inte alls finns behöver lärarna 

andra metoder för att kunna kommunicera. Det är mycket bildstöd, kroppsspråk och material anpassat 

för den tidiga läs- och skrivinlärningen. En rektor pekade på att även om läraren tidigare har arbetat 

med tidig läs- och skrivinlärning behöver läraren ha ett vuxenperspektiv och finna ämnen relaterade 

till de vuxna elevernas vardag. Detta kan vara utmanande om man inte har erfarenhet från 

vuxenutbildning eller är utbildad Sfi- lärare, utan enbart har arbetat på grundskolans lågstadier.                                                                    

De kommer ifrån grundskolan från början och är inte vana vid att undervisa vuxna elever kanske 

så. Att hitta rätt ämnen och rätt fokus på vad man ska prata om och så med eleven. Dom är 

duktiga på att lära ut språket men kanske hitta vägar och ämnen där det känns mer relevant för 

vuxna att prata om (R5).  

Flera skolor bedrev eller var i upptaktsfasen för att bedriva specialpedagogiska utvecklingsarbeten. 

Vid tre skolor samarbetar man med SPSM på olika sätt för att utveckla kompetens inom olika 

funktionsnedsättningar, utifrån SPSM:s webbaserade studiepaket för vuxna med funktionshinder. 

Rektorerna såg ett behov av att vidareutbilda personal inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och menade att även elever från andra kulturer har dessa hinder i lärande, men att det inte alltid var 

tydligt vad orsaken var till de svårigheter man observerade. Flera rektorer uttryckte att det krävdes 

fortbildning inom anpassningar dels för att generellt anpassa undervisningen och specifikt för vissa 

elever. Detta för att de ansåg att den specialpedagogiska verksamhet som finns på skolan där elever får 

komma för att få stöd inte kan växa mer, anpassningarna behöver istället ske inom klassens ram.  

Man vet inte riktigt vad svårigheterna beror på och det tar lång tid innan man förstår om det 

faktiskt är läs- och skrivsvårigheter man har, om man har nåt ja dyslexi eller något annat som vi 

kanske skulle se tidigt i skolan här. Det tar ju så lång tid när det är ett andraspråk, för man vet 

inte var svårigheterna ligger (R6). 

[…] då måste vi också fundera på hur vi når fler elever sen har vi ju spectimmar till och det 

kommer vi alltid ha men vi behöver ha en större bredd på att hur jag ska hjälpa olika, så att få ut 

speciallärarkompetensen lite bredare (R2).  

Två skolor har även kopplat in forskare, en där forskaren utvärderade utvecklingsarbetet och en där 

man tillsammans med forskare utformade ett program för språkstöd i klass. Det var även flera rektorer 

som uttryckte just att forskningen kring Sfi och dess undervisning, stöd och vuxenpedagogik är viktigt 

för att verksamheten ska vila på forskning och inte endast på beprövad erfarenhet. Rektorerna menade 

att forskning just med fokus på Sfi är mycket bristfällig och önskar mer av den för att få evidens i det 

som görs i verksamheten. Effekten av de olika specialpedagogiska utvecklingsarbetena har rektorerna 
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på olika sätt kunnat se i sin verksamhet genom att personalen fått mer verktyg att använda i 

undervisningen och efterfrågar stöd samt en tydligare samsyn att se hela människan och stödja med 

det man kan.   

Ta in forskare det höjer status och kvalité på projektet, sen ställer ju hon så kloka frågor så vi 

måste verkligen få en tankevända och fundera, så det är ju så, så givande (R3).  

Allt bygger på forskning. Vi gör ingenting här som vi bara tycker och tror, utan det är forskning 

som vi jobbar utefter (R7).  

Så det ser jag att människosynen och värderingarna har förändrats till mer positivt, alltså 

förhållningssättet gentemot eleverna tycker jag (R3).   

På flera av skolorna finns specialpedagoger och speciallärare som arbetar med att stödja lärarna i deras 

arbete. Skolorna har även andra stödfunktioner som kurator och en skola har även talpedagog anställd. 

Flera skolor har organiserat stödverksamheter som eleverna kan ta del av där de kan få stöd i sin läs- 

och skrivutveckling, uttalstöd med mera. Dessa grupper har organiserats på lite olika sätt. I någon 

skola är det lärarna själva som undervisar i grupperna och i andra har man anställt speciell personal för 

detta ändamål. För att få tillgång till de olika gruppstöden finns rutiner för hur elever får tillgång till 

just det stöd som krävs. Det är läraren som är nyckeln till att eleven kan få stöd. Utifrån den 

dokumentation som finns har skolorna olika rutiner för hur urval av elever går till. Flera av rektorerna 

angav att de hade elevhälsoteam men det var endast en som angav att elevhälsoteamet har regelbundna 

möten där läraren kan komma med ett ärende för att få stöd av de olika professionerna. Professionerna 

som finns med är de som finns tillgängliga på skolan rektor, specialpedagog, studie- och 

yrkesvägledare samt kurator. Den profession som saknas är skolpsykolog. En rektor nämnde att 

vuxenutbildningen enligt skollag inte behöver ha ett elevhälsoteam, men såg att den funktionen kan 

vara bra för att stödja hela eleven, både kunskapsmässigt men även måendet. På denna punkt fanns 

inte samsyn då en rektor uttryckte att Sfi är en utbildning och därför ska fokus ligga på just utbildning.                                                                                                                               

Vi har en checklista över frågor man ska ställa innan man ska göra anpassningar, vilka 

anpassningar vi kan erbjuda och så där. Lite som en någonting för lärarna att hålla sig i handen 

lite så där när man börjar fundera på vad kan jag göra för eleven. För den checklistan måste man 

ha gjort innan man anmäler en elev till stödgruppen (R5).  

Så vi har rutiner då hur man kommer då och då har vi EHT varannan vecka mellan onsdag mellan 

8:00-10:00. Och då får man komma och dra ärendet där (R3). 

[…]  vi gömmer oss mycket bakom, bakom att vi inte har ett krav på elevhälsa ett elevhälsoteam 

till exempel. […] Och jag tror att där är en bit som vi på Sfi kanske inte på Komvux över lag är 

lika beroende av det, men på Sfi är vi ganska beroende av att försöka att nå elevers mående också 

på ett annat sätt (R5).  

” […] alltså allt vårt stöd är ju utbildningsfokuserat. Så vi har ju ingen elevhälsa, ingen kurator 

eller någonting sånt där (R6). 

Rektorerna påvisade att alla skolor har rutiner för att systematiskt se över hur elevernas 

lärandeprogression ser ut och till sin hjälp har skolorna både arbetslag, specialpedagog eller person 

från ledningen som tillsammans går igenom elevernas progression var femte vecka eller var tionde 

vecka i flödet för att se vilka eventuella behov som finns och anpassningar eller stöd som krävs för att 

eleven ska klara kursmålen. Rektorer önskade kunna anställa specialpedagog till verksamheten som 

stöd för lärarna i arbetet att både kartlägga och anpassa, men på grund av den stora brist som råder på 

specialpedagoger har planerade rekryteringar av kompetensen inte genomförts. Ett hinder i det 

specialpedagogiska arbetet är att skolor inte har tillräckligt eller ingen specialpedagogisk kompetens 

alls och det leder till att det specialpedagogiska arbetet blev svårare att driva och utveckla. En 

problematik för läraren i klassen är att kunna utesluta att hindret läraren ser hos eleven grundade sig i 

språksvårigheter och när eleven sedan kan erbjudas stöd, kan det bli hinder att få det utanför 

lektionstimmarna då den tiden inte förfogas av skolan.  

Jo därför att jag tror att det behöver finnas en med specialpedagogiskt tänk som också finns som 

ett stöd ett bollande med lärarna och i att fånga upp runt material, kunna göra insatser av olika 
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slag.  Att jobba med förebyggande saker och också vara med utifrån att kunna kanske göra vissa 

tester (R1).  

Jag vill få bort de här sakerna att man tror. Det började med att jag fick nån lärare här som sa jag 

tror att jag har de som har dia.., vad heter det? ADHD hos mig. Och då sa jag, vi tror ingenting sa 

jag. Vi får inte tro ett endaste dugg, utan det är så här, vi ska ha verktyg till att veta (R1). 

På skolor där man har kurator angav rektorerna att det är en stödfunktion för eleven att få stöd i 

mående eller andra sociala problem samt stöd att slussas vidare till andra myndigheter för vidare hjälp. 

Rektorerna menade att kuratorfunktonen är en avlastning för lärarna som annars har dessa samtal utan 

möjlighet att stötta eleven vidare det man behöver hjälp med. Rektorerna såg även en vinning med en 

kurator som kan arbeta med elevernas mående för att på så sätt även öka elevernas närvaro i skolan. 

Elever inom studieväg 1 har generellt hög närvaro men deras hälsa kan vara en del i varför de har 

frånvaro och behöver avsluta sina studier. Men kurator är inte självklart för alla rektorer då det inte 

finns klara riktlinjer för hur en kurator kan verka på Sfi då det gäller tolkstöd. Det kan påpekade en 

rektor, finnas kulturella orsaker till att en elev inte är van eller vill tala med en främmande människa 

om sina svårigheter.                        

Sen har vi kurator anställd här också vilket jag är väldigt nöjd över. För här ska inte lärare 

behöva vara varken kuratorer eller psykologer (R3).                                                                                                 

Hade vi haft en naturlig plats här på skolan så tror jag att det hade varit bra. För vi har hög 

frånvaro på våra elever och jag tror mycket beror på deras mående, ja.. (R5).           

Vi har provat med kurator. men det är inte så enkelt, det är språket, det är kulturellt, så det man är 

inte riktigt van vid att prata, sitta och prata om sina svårigheter och sina problem, hur man mår 

eller så utan allting är bara bra liksom. Så att det fungerade inte så väl då. Men vi hade kanske 

inte riktigt rätt förutsättningar heller, vi fick inte använda tolk och så där tillexempel. Det är ju 

också svårt att samtala i ett kuratorsamtal med tolk (R6).  

En annan kompetens som rektorerna talade om var studie- och yrkesvägledarna som kan vara ett stöd 

vid kartläggningarna innan starten av studierna på Sfi eller under studiernas gång då eleven behöver få 

mer kunskap om vägen ut i arbetslivet.   

Pedagogiskt arbete    

Kategorin pedagogiskt arbete beskriver de utvecklingsprojekt som olika skolor genomför för att 

utveckla det pedagogiska arbetet. Utvecklingsprojektens syfte är att utveckla det pedagogiska arbetet 

men det finns även farhågor när projekt genomförs med projektanslag och är tidsbegränsade. För att 

utvecklingsarbetet ska kunna fortgå behöver rektorerna ha en planering för vad man gör när pengarna 

för projekten inte längre finns. Kategorin beskriver även hur lärare arbetar med att synliggöra mål för 

undervisning och aktiviteter så att elever kan medverka och förstå den progression de har och vad 

nästa steg är. Ett sätt att stödja elevernas medverkan i sin progression är att arbeta formativt där läraren 

har ansvar för att synliggöra kursplanens mål med stöd av frågorna hur, vad och varför? 

Flera skolor arbetar i utvecklingsprojekt som man sökt och fått ekonomiskt stöd för och för rektorerna 

innebär det att rektorerna behöver tänka sig för vilka anställningsformer som finns för de ansvariga i 

projektet så att det finns ekonomiska möjligheter att kunna bibehålla den personalen som har anställts. 

Rektorer tog även upp farhågor med tidsbestämda projekt som inte leder till någon bestående 

förändring om man inte har det i tanken redan på planeringsstadiet och det är inte till gagn för vare sig 

elever eller eventuell personal.                                                                  

Men vissa kunde jag tillsvidareanställa och vissa kunde jag bara ta in på viss tid. För det ökar ju 

personaltätheten här men det är ju inte, projektpengar har man bara för en tid […] För vi vill ju 

inte liksom att den här verksamheten ska ta slut den dagen som vi inte har projektpengar precis 

(R3).  
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 Nej det har liksom bara blivit sån här tillfälligt och du vet det blir projekt och dom rinner ut i 

sanden eller så får man inte med nya medel för det, det är svårt. [..] är det ett projekt, ja men sex 

månader och sen så, ja är det tillbaka till ruta ett igen ungefär (R6).  

Flera rektorer tog upp formativ bedömning som skolorna har arbetat med på olika sätt för att på så sätt 

kunna synliggöra och stödja eleven i dess språkliga utveckling. En av skolorna har formativ 

bedömning som ett längre utvecklingsarbete under tre år där all pedagogisk personal har utbildats 

utifrån en av de främsta förespråkarna för formativ bedömning och därmed gjort det till ett 

förhållningsätt på skolan som genomsyrade all undervisning. Genom det formativa arbetssättet var det 

flera som påpekade att nationella proven har en annan status än tidigare då lärarna nu genom den 

formativa bedömningen känner en större säkerhet på att eleven har kunskaperna som krävs för att gå 

vidare innan genomförandet av nationella provet. Provet är på så sätt mer än försäkran att läraren har 

tänkt rätt. Vid formativt arbete har läraren kontroll över elevens progression och har ansvar för att 

förmedla till eleven varför olika moment genomförs och vad de leder till. Genom samtal med läraren 

blir eleven delaktig i sin läroprocess och kan ta ansvar för den. Just elevansvar var något som flera 

rektorer nämnde. De ansåg att eleven behöver ta ansvar för sina studier genom närvaro och 

elevaktivitet under lektionerna, men även ta ansvar för studier utanför lektionstid.                               

BFL, bedömning för lärande förkortar man det på svenska. och vi är mer inne på att vi pratar om 

formativt förhållningssätt. Därför att egentligen är det här ingen metod, det är ett förhållningssätt, 

det är ett tankesätt. Och det är att vi måste inom skolan sluta fokusera på vad eleven inte kan, utan 

fokusera på vad de måste göra för att kunna. det är det som är skillnaden (R7).  

Vi har sagt så här att innan över huvud taget en person ska få ta nationella prov så ska man som 

lärare ha kunnat berätta för eleven vad du kommer få, vad man tänker för betyg, att du kommer 

klara det här (R1).                                                                                                        

[…] vi ska inte curla våra elever, coacha är en sak men inte curla för de har gjort, de har faktiskt 

tagit sig hit och det är mycket mer än vad vi någonsin har gjort. De är inte handlingsförlamade, vi 

får inte servera för mycket, vi ska hjälpa dem till hjälp till självhjälp. Det tror jag också är viktigt 

alltså att man låter dem ta ett ansvar och det tycker jag är viktigt (R2).   

Rektorer angav att genom det formativa arbetssättet är genomströmningen av eleverna i de olika 

kurserna snabbare och fler elever finns i systemet under årsbasis. Rektorerna har även fått bekräftat 

från lärare på Komvux högre kurser att eleverna som når dit har en högre språklig nivå än tidigare. 

Elevdelaktigheten i studierna är en viktig del i den formativa bedömningen för att kunna ta ansvar och 

det sker i de samtal som elev och lärare har kontinuerligt och i den dokumentation som görs och som 

eleverna är delaktiga i. lärarna dokumenterar genom matriser, individuella studieplaner, språkplaner 

eller genom att lärarna själva hade egna sätt att dokumentera elevernas progression. Denna 

dokumentation görs utifrån delavstämningar som kan vara olika tester eller genom det man ser sker i 

klassrummet. Eleverna är även delaktiga i vilka anpassningar som kan behövas för att deras 

möjligheter att klara kursmålen ska nås.                  

Det var en svA- lärare som sa härom dan att det är så roligt nu att ta emot eleverna som kommer 

från Sfi för vi ser att dom ligger på en högre nivå nu än vad dom har gjort förut. Och det var 

jättepositivt att höra (R3). 

Alltså målen är ju ofta dom samma men sen kan man ju sätta upp delmål. Och sen så har ju 

lärarna regelbundet samtal med eleverna, kanske varannan vecka eller någonting sånt där.  Och 

då gör dom ofta en anteckning om det är något speciellt. Som dagboksanteckningar (R6).   

Rektorerna såg ett behov av att finna nya pedagogiska vägar och metoder som inte belastar lärarna 

utan blir ett stöd i deras undervisning, men ingen ville ha liksidighet utan en variation av metoder 

anpassade efter lärarens behov och intresse att utveckla. Vid två skolor nämnde rektorerna metoden 

suggestopedi som ett sätt att stödja språkutvecklingen. Vid den ena skolan används suggestopedi vid 

introduktionskursen för att få igång språket. Vid den andra skolan finns en grupp analfabeter som bott 

i Sverige under en lång tid men inte lyckats erövra språket trotts många olika åtgärder. Gruppen har i 

stort varit intakt under ett och ett halvt år och haft två pedagoger som systematiskt arbetet med 

gruppen med suggestopedi samt läs- och skrivinlärning som komplement, då den suggestopediska 
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metoden syftar till att utveckla tal och förståelse. Enligt rektor har gruppens medlemmar gått från 

analfabeter till att nu kunna läsa och klara sig i samhället med den svenska som de erövrat.  

Ja, men jag tror att vi måste pröva olika saker och se vad passar mig som lärare och vad passar 

gruppen och sedan sprida och se vad är goda exempel och vad har jag tid för? För det får ju inte 

belasta heller för mycket. […] För det är ju lite grand att hitta olika modeller. Och det är ganska 

outforskat Sfi så jag tror vi måste pröva och se (R2).  

Rektorerna ansåg att lärare som arbetar inom studieväg 1 har flera pedagogiska utmaningar för att 

fånga elevens intresse samtidigt som de lär sig grunderna i att tala, förstå, läsa och skriva. Materialet 

behöver relateras till elevens vardag och man behöver anpassa språket så att det blir begripligt 

samtidigt som det är på en vuxen nivå. Rektorerna påpekade att de har anställt lågstadielärare som har 

läs- och skrivinlärningskompetensen då det är förutsättningen för att kunna genomföra läs- och 

skrivinlärning för elever som inte har någon skolbakgrund. Det framkom även att det är i svensk 

kontext som undervisningen till största del bedrivs i.  

Jag menar det är ju väldigt mycket lågstadiemetodik, pedagogik för att tydliggöra den delen att du 

är här för att och språket som vi använder här är svenska (R4).  

Lärarna gör medvetna val vid placering av elever i klassrummet så att elever så att olika språkgrupper 

och kön får möjlighet att interagera tillsammans. En rektor påpekade vikten av att undervisningen i de 

lägre kurserna bedrivs med stöd av alla sinnen för att bearbeta kunskapen på olika sätt. Där är även 

rutiner och repetitioner en viktig del för att skapa trygghet förståelse och få möjlighet att flera gånger 

bearbeta samma sak så att kunskapen blir befäst.                                                                       

Det, det jag vet att mina lärare hela tiden återkommer till är just det här behovet hos elevernas att 

koppla det till flera sinnen vid inlärningen. Alltså de kan inte bara sitta och läsa en text för de 

klarar inte av det att liksom se systemet i hur man läster, men däremot klarar de av att plocka och 

flytta och känna på saker och prata och försöka ljud och lyssna och så där (R5). 

Alla skolor använder Ipads med olika anpassade appar. Med stöd av Ipads kan eleverna få inlästa 

texter som de med till exempel QR- koder, kan lyssna på. Man använder även talsyntes vid skrivandet. 

Generellt är det mycket interaktivt stöd med interaktiva tavlor, datorer med olika program som till 

exempel Trädet som rektor menade ska stödja elevernas förmåga att uppfatta ljuden och därmed tala 

bättre. Rektorerna visade stor tilltro till pedagogerna och upplevde att anpassningar görs utifrån den 

kunskap pedagogen har om elevens förutsättningar och behov. Stödet i klass och i de olika grupperna 

är ett sätt att minska elevers avbrott från studierna samt att få en snabbare flöde av elever som klarar 

kurserna. Ett stort problem för att implementera interaktiva lärverktyg som en del av anpassningarna är 

GDPR som är den nya datalagen. Innan olika kommuner har tolkat hur lagen ska tillämpas har det i 

vissa delar blivit svårt att få tillgång till appar anpassade för Sfi.  

Ja men jag förstår ju att man måste följa lagen men jag tror att man kan tolka på lite olika sätt. Nu 

jobbar jag inte med det så jag vet inte men jag upplever det, alltså det är inte rimligt. Du själv som 

privatperson, du kan klicka på ladda ner och sen så har du den där, det ta ringen stund alls.  Men 

här kan det liksom ta, ja jag vet inte alls, jag vågar inte tänka på hur många veckor det kan ta 

(R6).  

Rektorer pekade på att elevernas egen telefon kan vara ett bra pedagogiskt verktyg för läxläsning. En 

svårighet var att det kan vara svårt att veta vad inom den digitala som skolan ska satsa på då 

utvecklingen går så snabbt att det skolan köper in snabbt blir inaktuellt. Det kan även vara svårt att få 

tekniken att fungera och det leder till frustration både för lärare och elever. På en skola hade rektor 

tillsammans med lärare beslutat och köpt in böcker som följer som en röd tråd genom hela 

utbildningen. Detta efter att eleverna efterfrågat böcker att förhålla sig till och att man efter sitt arbete 

med matriser, fann en serie som stämde överens med arbetssättet.  

 […] lärarna valde ut böcker som de tycker var bra och då har de också fått övningsböcker. Vi 

köper så att alla har en övningsbok och så lånar de den här boken som de har som huvudbok. Men 

den boken har gjort att de känner på något vis, tror jag, att de går i skolan. För i början så ropade 

de bara, varför får vi inte en bok? Och jag förstår dem för jag menar man vill ha kanske 



34 

 

någonting att upprepa eller se eller bläddra. Alla tycker inte om att man bara lär på tavlan och 

sitter och skriver (R1).  

En svårighet som en rektor tog upp var att D- kursen är en ny kurs och därför finns inget färdigt 

material. Det som finns för de övriga studievägarnas D- kurser är inte anpassat för målgruppen inom 

studieväg 1 och därför behöver läraren som har kursen göra allt material från grunden. Eleverna som 

når upp till D- nivån behöver en annan pedagogik för att kunna nå de kursmål som finns då många är 

tidigare analfabeter och till exempel inte kan ta hjälp av interaktiva lexikon för att kunna förstå ord och 

uttryck med stöd av modersmålet.                                                                                  

 […] det är ganska svårt med material till exempel för att man ska tänka att man ska nå samma 

mål, så klart som 3D och dom böckerna funkar inte alls. Så det materialet fungerar inte alls så 

man måste uppfinna ganska mycket själv och det är ju fortfarande ganska nytt med D så, i alla fall 

hos oss. Och kravet på det är också nytt. Ja så det är, lärarna som har haft, vi har haft några 

stycken, de har upplevt att det är ganska, ja det är en stor utmaning helt enkelt med dom eleverna 

(R6).  

Ledning och styrning 

Kategorin ledning och styrning handlar rektorerna roll med att leda och utveckla det pedagogiska 

arbetet och vid motgångar, klara av att hålla fast så att utvecklingsarbete genomförs och lever vidare. 

Rektor är nära sina medarbetare men har även uppdrag från politiker och behöver förhålla sig till de 

politiska beslut som tas både i kommun och riksdagen. Sfi är en skolform som många har åsikter om 

och där det kan spridas felaktiga påståenden och detta behöver rektorerna förhålla sig till. Sfi är en del 

av den kommunala vuxenutbildningen men har olika aktörer att förhålla sig till som båda har arbete 

och försörjning som sina mål för eleverna som går på Sfi och detta skapar svårigheter inom 

organisationen som rektorerna behöver arbeta med. Under flera år har Sfi ökat i volym och det har 

varit utmanande för rektorerna att organisera en bra verksamhet genom att finna lämpliga lokaler och 

anställa pedagoger med rätt kompetens. Då verksamheten skyndsamt ska ge nyanlända möjlighet att 

börja studera, har man en flexibilitet i verksamheten som gör att den snabbt måste kunna både minska 

och öka.    

Rektorerna som intervjuats har skiftande erfarenheter och tid som rektorer, men alla är intresserade av 

utveckling av verksamheten och ser vinning med de olika utvecklingsarbeten som initierats. En rektor 

är specialpedagog i grunden och har erfarenhet av elevhälsoarbete både på skolnivå och kommunnivå. 

Flera har tidigare arbetat på grundskolan under många år innan de börjat som rektorer inom 

vuxenutbildningen. Några har varit rektor för Sfi under den tid då Sfi var en egen skolform och inte 

låg under vuxenutbildningen och hade ett annat tätare samarbete med Arbetsförmedlingen.  

Vi har ju nyligen då, eller nyligen våren 2016 då blev ju Sfi en del av den kommunala 

vuxenutbildningen. Vi är inte längre en speciell skolform. Men när vi var det då, när jag kom in i 

vuxenutbildningen […] då var vi ju jag upplevde ju det som skolmänniska vi var som någon slags 

arbetsmarknadsaktivitet eller funktion. Ja och hade svenska också men allt gick ut på 

arbetsmarknaden ut med alla på arbetsmarknaden och språkundervisningen var liksom bara det 

man gjorde lite här bredvid. Men sen blev vi mer en skola 2016. […] vi var ju […] otroligt 

framgångsrika och duktiga när det gällde samarbete med Arbetsförmedlingen. Nu är det inte så 

längre (R7).  

Rektor har helhetsperspektivet över utbildningen samt ansvar för att genom organisatoriska åtgärder 

ge pedagogerna förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Rektorerna var tydliga med att det är 

de som visar riktning och styr mot målet i de olika utvecklingsarbetena som skolorna bedriver. En 

rektor menade att det är viktigt att känna till styrdokumenten samtidigt som man behöver förhålla sig 

till de lokala beslut som finns om Sfi. Det är även viktigt att rektor är delaktig i projekten och att 

pedagogerna känner att rektor står fast och är delaktig i drivandet av projekt som skolan är involverad 

i. En stor del av rektors tid läggs på organisatoriska delar som att korta köer för intag till Sfi och att få 

till samarbete med de externa parterna som även de har del i elevens planering och tid.                                                                                                               
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[…] jag är tydlig mot min personal, riktningen jag vill att vi går mot, varför skulle alltså varför 

skulle dom klara det om jag inte var tydlig (R7).   

Man vet ju också att det är en framgångsfaktor när man kör projekt över huvud taget, är inte 

rektor engagerade och delaktig så blir det svårt för personalen […] Så där tror jag rektor är 

viktig för att stödja projekt och personalen (R3).                                                

[…]  jag lyckas bra med att liksom utåt sett mot politiker och mot Arbetsförmedlingen och andra 

parter som vi samverkar med, dom är jättenöjda med hur vi i ledningen här sköter våran Sfi och 

samverkar och liksom de målen. men jag tror att det är värre med dom pedagogiska mål vi har här 

så att frågar du min personal så kanske de inte är riktigt lika nöjda som om du frågar politiker 

(R5).                                                                                    

För att bilda sig en uppfattning om verksamheten gör rektorerna lektionsbesök där de får 

ögonblicksbilder av verksamheten. Rektorerna har höga förväntningar på pedagogerna samt de 

stödverksamheter som finns på skolorna samtidigt som de litar på personalens förmåga att göra ett bra 

arbete kring eleverna och undervisningen.                                                                     

[…] jag ser ju när jag är på lektionsbesök och det är ju kortare stunder. […] sen bildar ju jag mig 

en uppfattning och sen får jag ju revidera den, det är ju självklart (R2).  

Rektorerna tog upp att de inför allmänheten behöver förklara vad Sfi är och hur verksamheten ser ut då 

det finns olika missuppfattningar som florerar om verksamheten och eleverna inom den. Det togs även 

upp upplevelsen av att politiker i riket och kommuner inte alltid har rätt kunskaper om Sfi och att det 

därmed sprids felaktig information om verksamheten.  

[…]  jag pratar jättegärna om Sfi och det värsta är att jag pratar ungefär som att hur har ni det 

med de, de där, jaha Mohammed, tillexempel ungefär som vi har Olle, Peter och Greta så har vi 

personer med namn och olika personligheter. Vilka menar du? Och då blir de ju tysta såklart. För 

då märker de att de har gjort bort sig (R1).                                                                                                                                                                                   

Vuxenutbildningen blev ju i den senast valrörelsen någon form av, vad ska vi kalla det för. Ja vi 

blev väldigt uppmärksammade men på ett okunnigt vis […] då var det väldigt många som då förde 

fram det här att det kan inte va så att vuxna individer ska gå och lalla hur länge som helst på Sfi, 

utan man måste gå vidare någon gång. Och det finns det inget, det finns inget belägg här för att 

det sker, utan gör man inte framsteg, då blir man avbrottad (R4).                                                                            

De flesta rektorer upplevde att nämnden i kommunen de verkar i har tilltro till verksamheten och de 

mål som finns för verksamheten är uppnåbara. De rektorer som tidigare arbetat inom grundskolan 

upplever en lättare arbetsbörda gentemot nämnd och de beslut om mål som skulle uppnås.  

Jag fick upp till halsen och det är just det här med attityden som jag upplever är skillnaden. Och 

det här är så sorgligt för jag älskar grundskolan och älskar att jobba med barn, men jag upplevde 

mig hela tiden bromsad utav det var tusen elva olika mål satta av icke professionella som jag 

upplevde väldigt många gånger hade ingen aning om vad dom sa. Och gjorde det totalt omöjligt 

egentligen med att jobba med kärnan, alltså pedagogiken att lärarna skulle bli bra (R7). 

 Det heter inte att alla elever på Sfi ska gå ut med godkänt betyg. Då tror jag inte att jag skulle 

jobba här (R2).  

 […] om huvudmannen efterfrågar resultat, så vet man att det också är en framgångsfaktor (R3).  

Alla rektorer beskrev hur Sfi har under många år dubblerat intaget av elever på grund av ett mycket 

högt söktryck och även fått rekryterat mycket personal för att täcka behovet. Intaget till Sfi är 

beroende på vad som händer i världen och i Sverige. Om en lågkonjunktur kommer, trodde rektorerna 

att det mer stabila söktrycket åter igen kommer stiga och det är inget verksamheten kan förbereda sig 

för. Detta gör att verksamheten är flexibel och anpassar sig efter behovet. Man har även riktlinjer som 

man måste följa där eleverna inte ska behöva vänta mer än en månad innan de får möjlighet att studera 

på Sfi.  
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[…] vi måste ju ha lite omvärldsorientering när det gäller hur det ser ut i samhället i övrigt här 

då. Skulle det bli att det blir lite sämre konjunktur, då är ju vi övertygade att många av dom som 

har någon form av jobb kommer komma tillbaka (R4).  

Samtidigt som antal elever och personal har ökat har skolorna arbetat systematiskt med olika 

utvecklingsprojekt inom bland annat specialpedagogik och formativ bedömning. För att detta ska 

fungera har flera skolor utformat arbetslag som tillsammans med rektor leder utvecklingsarbeten på 

skolan. 

Alltså vi har ju skapat en pedagogisk ledning på Sfi och det vi rektorerna, det är förstelärarna och 

sen våra arbetslagsledare. Och vi planerar och skapar tillsammans, alltså det är vi rektorer som 

pekar ut riktningen och sen är det vi i pedagogiska ledningen som, som sätter in aktiviteter för att 

uppnå målen längst fram där (R7). 

Det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs menade rektorerna försäkrar att riktningen hålls på olika 

utvecklingsarbeten samt att systematisering synliggör det som behövs förändras för att verksamheten 

ska utvecklas vidare. För att utvecklingsarbeten ska realiseras har organisationen sett till att tid finns 

avsatt för studiedagar och förberedelser inför studiedagarna där man arbetar med utvecklingsarbetet, 

men även i vardagen genom schemaläggning som möjliggör samarbete mellan kolleger och klasser.                                                                  

Vi fick ju gå in och jobba med skolverkets kvalitetshjul. Men då är det inte bara inför nämnden 

utan det är ju hela tiden utan det är ju hela tiden att man analyserar alla resultat och utvärderar 

och det är det som är viktigt!  (R3). 

Sen har vi sett till i kalendariet att lärarna haft inläsningstid så att de klarar det här också. Och 

för att tittat på filmer och lite frågeställning som de ska läsa in sig på inför studiedagar. Och sen 

har vi jobbat, i kalendariet har vi också lagt in konferens tid med tvärgruppsdiskussioner sen 

också (R3).  

Rektorerna pekade på att tydliga rutiner inom organisationen är ett stöd för pedagogerna i deras arbete 

och därför arbetas det mycket med att utarbeta och förbättra de rutiner och dokument som finns.  

Ja vi har rutiner, vi är tydliga de vet vilka mandat de har, de vet var jag står de vet också att de 

har ett frihetsutrymme av att de alltså i vissa lägen måste de våga vara professionella och göra 

saker. De vet också vilka vägar, vilken gång vi har i allting (R1).  

Styrdokument som läroplan och kursplan styr den pedagogiska verksamheten och behöver 

konkretiseras för att elever ska kunna vara delaktiga i sin lärandeprocess. För detta ändamål har 

skolorna gjort på olika sätt. En rektor menade att vid formativt arbete måste läraren ha den förmåga 

som krävs för att kunna konkretisera varje lektions mål så att eleven har klart för sig varför du ska göra 

en aktivitet och hur den ska genomföras. En annan skola har arbetat intensiv med matriser som 

konkretiserats så att eleverna och lärarna tillsammans tydligt kan se vad eleven kan och vad som 

behöver förbättrats. En tredje skola pratar om att de har brutit ner kursplanerna till lokala mål för att på 

så sätt kunna konkretisera vad som krävs och vilka aktiviteter de kan innehålla. 

 Varje vuxen elev som går in på en lektion hos oss vet vad målet med lektionen är. Och dom ska 

kunna uttrycka när de lämnar klassrummet, vad fick jag med mig? (R7).  

 Det vi har idag så har vi jobbat fram det här med matriser, både att lärarna fyller i för att de 

själva ska ha den röda tråden. Från A till D har vi en röd tråd med alla individer ska synas så det 

ska inte kunna bli några diskussioner (R1).  

Många rektorer tog upp att den sammanhållna studievägen på studieväg 1 var ny och de skolor 

med färre elever har ännu så länge inte fått någon elev som har påbörjat studier i kurs D. 

Däremot har de större skolorna påbörjat arbetet med kursen och därmed har en viss erfarenhet 

av att ha en hel studieväg där elever har möjlighet att gå igenom alla kurser på studieväg 1.  

Men 1D är en utgång som känns ganska periferad, om vi säger så, för då ska man ha D- 

nivåkunskaperna (R4).  

För att möjliggöra för elever och lärarna att ha en något mer homogen grupp, har flera skolor delat upp 

kurserna A och B i två nivåer där elever med ingen skolbakgrund börjar i den lägre nivån på kurs A 
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för att när de hade uppnått en viss nivå gå vidare till nästa nivå på kurs A och detsamma gällde inom 

kurs B. Däremot var det oftast en och samma nivå på kurs C och D. Det togs även upp hur Sfi försöker 

vara flexibla i sin organisation då det gäller möjlighet till undervisning genom att anordna 

kvällsundervisning, distansundervisning och flexibel undervisning som skolorna kallar Flexen. Enligt 

rektorerna var dessa undervisningsformer inte anpassade för eleverna inom studieväg 1 som rektorerna 

ansåg behöver finnas på plats för att tillgodogöra sig undervisningen. 

 Vi har alla spår och alla kurser och sammanhållna studievägar och vi håller också på att starta 

upp en deldistans. {…] det är svårt med studieväg 1. Dom behöver vara på plats (R6). 

Alla rektorer tog samstämmigt upp vikten av att hålla nere antalet elever i kursen A där kan genomför 

alfabetisering för att lärare och elever ska få rätt förutsättningar för att kunna arbeta med läs- och 

skrivinlärning både individuellt och i den lilla gruppen.  

Det är också forskning som säger åtta i en spår 1 grupp. Så spår 1 A nivå är den enda gruppen 

elever som vi har ett tak. Och vi har taket på 12, åtta till tolv elever över allt i övriga 

verksamheten har vi inget tak (R7).  

[…] vi försöker hålla grupperna nere till under tio personer i alla fall, helst skulle man nog vilja 

ha ännu mindre grupper (R5). 

Framtidens arbetskraft 

Kategorin framtidens arbetskraft tar upp rektorernas tankar kring hur man på bästa sätt kan ta tillvara 

på den arbetskraftsresurs som elever inom studieväg 1 är. Rektorerna menar att eleverna har en lång 

väg in till den svenska arbetsmarknaden om de ska ta den väg som svenskfödda gör med grundskola 

och gymnasium innan en anställning kan vara aktuell och det är en allt för lång väg och till stora delar, 

omöjlig väg för flera av dem som inte har någon skolbakgrund alls. Genom olika samverkansåtgärder 

som DUA (Delegation för unga och nyanlända till arbete) som är ett samarbete med 

Arbetsförmedlingen försöker Sfi utarbeta yrkesspår för elever inom studieväg 1, där vissa 

språkfärdigheter finns. En annan tanke som rektorerna tog upp är att samhällets gemensamma krafter 

behöver finna enklare arbeten där Sfi kan vara en part i att utbilda personerna, men då måste det finnas 

vilja att anställa för annars är det meningslöst. Rektorerna påpekar att framtidens arbetskraft finns 

inom den grupp nyanlända som studerar på Sfi. Sverige har under lång tid blivit mer avancerad inom 

olika yrken och rektorerna påpekade att många av de enkla arbeten inte längre finns. Rektorerna 

menade även att det som många betraktar som enkla arbeten som till exempel arbete inom 

äldreomsorg eller barnomsorg, tvärtom är avancerade arbeten där de språkliga kompetenserna är 

nödvändiga för att kunna genomföra dem.   

Vi har ett enormt behov av att läsa instruktioner och att kunna samtala på alla våra arbetsplatser 

och här är ett jätteproblem (R2).  

Jag tror vi ibland sätter ribban för högt. Vi tror så här att när man pratar med kvinnor så säger de 

barnskötare och undersköterska men de tänker inte på vad det gäller. Alltså att vara 

barnsköterska i Sverige det krävs jäkligt mycket. Du ska kunna hantera dator, du ska kunna skriva 
(R1).  

För just den målgrupp inom studieväg 1 där det är svårt att nå grundläggande nivå inom svenska och 

därmed ha möjlighet till en gymnasialutbildning ansåg rektorerna att det kan krävas enklare arbeten 

där både kommun, stat och företag få gå samman för att gemensamt försöka finna dem. Rektorerna såg  

även  behovet av en ökad samverkan mellan de olika aktörerna för att på bästa sätt anpassa 

utbildningar för elever inom studieväg 1. Flera rektorer trodde på DUA- projektet där man hoppas 

kunna erbjuda elever som kommit en bit i sin språkliga utveckling, en möjlighet till yrkesutbildning 

som kan leda till arbete. En rektor uttryckte att om kommun och landsting är villiga att erbjuda enklare 

arbeten som till exempel vårdbiträde, kan Sfi ordna sådana utbildningar. 

Jag menar det finns ju olika vägar för att jag inte tror att alla kan vara i vården givetvis och inte i 

barnomsorgen heller, men om det finns enklare ja momentjobb inom, för det är ju och då pratar 
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jag inte om att de som ofta ställer upp är de minder företagen. Då måste få med de lite stora 

drakarna som har omsättning på folk. […] Det finns fortfarande sådana momentjobb, men det 

gäller att någon jobbar med att hitta dom (R4).  

Men om vi skulle säga att vi kunde anställa vårdbiträden istället så skulle även man kunna läsa 

vårdbiträdesutbildningen och redan börja på Sfi, tror jag om vi bygger den. Och det har en del 

kommuner gjort med där man har landsting och kommun med, där man har bestämt sig att man 

kan anställa det. Men om en kommun inte bestämmer sig för den linjen så är det ju svårare för 

dem att komma ut på arbetsmarknaden (R2).  

En rektor beskrev sin dröm om en samlad utbildningen inom studieväg 1 som verkar en röd tråd där 

teori och praktik samverkar och där olika samarbetspartner som Arbetsförmedling och socialtjänst 

finns inom samma byggnad för att underlätta samverkan men även för eleverna som har allt stöd i 

samma byggnad.    

Ja men jag skulle vilja ha studieväg 1 som en. Som en utbildning att man ser liksom den röda 

tråden igenom och att vi har dom här stödfunktionerna, gärna specialpedagog som är ute i 

klassen. Det är jättesvårt att rekrytera. Och det är ofta där, det är klart att ekonomi påverkar, men 

det kan man alltid styra om. Och sen så är det där med språkstöd för mindre språk. Det skulle 

behövas. Men just det där att man ser det kanske som en utbildning mera.  Och sen att man får in 

det praktiska, språkpraktik alltså så att du har möjlighet att vara på arbetsplatser att bara vara 

med, lyssna, fika, förstå att man kommer i tid, förstår att man inte tar två timmars rast, jamen hela 

det här (R6).  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka rektorers uppfattning om vad de anser krävs för att elever med 

mindre än femårs skolbakgrund från hemlandet, ska kunna fullfölja sina studier på Sfi. Jag har valt att 

enbart intervjua rektorer som verkar på kommunala Sfi då de både har det pedagogiska och det 

organisatoriska ansvaret för verksamheten. För att tydliggöra om resultatet har besvarat syftet och 

frågeställningarna redovisas detta först. Därefter förs en teoridiskussion som är uppdelad i avsnitten 

organisation-, grupp- och individnivå i relation till Bronfenbrenners (1979, 1989) teori, samt 

problematisera resultatet utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkt från Hornbys 

(2015) artikel om de tre perspektiven på specialpedagogik, inkluderande anpassningar, 

specialpedagogik eller inkluderande specialpedagogik. 

Rektorernas uppfattning om vad som krävs för att elever med kort skolbakgrund ska få de bästa 

förutsättningarna att genomföra kurserna på Sfi.  

Resultatet visade att rektorernas uppfattning om vad som krävs för att elever inom studieväg 1 ska få 

de bästa förutsättningarna är behöriga svA- lärare med kunskaper inom den tidiga läs- och 

skrivinlärningen, modersmålsstöd vid läs- och skrivinlärningen samt en god samverkan mellan de 

aktörer som tillsammans ska stödja elevers integration in i det svenska samhället.  

Av resultatet framgick att rektorerna har uppfattningen för att elever inom studieväg 1 ska få de bästa 

förutsättningar att genomföra studierna på Sfi krävs lärare med svA kompetens som även har 

kompetens inom läs- och skrivinlärningen. Kursplanen för Sfi (2018) har mycket tydliga föreskrifter 

att elever inom studieväg1ska ha möjlighet att under hela studietiden utveckla med läs- och 

skrivkunskaperna. En förutsättning för lyckade studier för eleverna är att skolorna har möjlighet att 

anställa pedagoger med rätt kompetens och att det i utbildningen inom svA för Sfi ingår kunskaper 

inom den läs- och skrivinlärning för vuxna.  

Vidare menade rektorerna men även Rosén & Bagga-Gupta (2013)  att det är genom språket  som 

människan förstår kulturen som finns i landet och för att elever inom Sfi ska få möjlighet att tillägna 

sig språket för att aktivt kunna delta i samhället, krävs  det att eleven får möjlighet att fokusera på 

studierna och det sker bäst genom bra samverkan mellan Sfi, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten 

med ett gemensamt perspektiv på eleven, detta för att möjliggöra eleven att tillgodose sig svenska 

språket och därmed snabbt kommer ut på arbetsmarknaden. Rektorerna menade att elever inom 

studieväg 1 på de lägre kurserna A och B behöver kontinuiteten i utbildningen, tid att genomföra 

studierna och att det finns en ”röd tråd” mellan det elevens språkstudier och den aktivitet som sker 

med annan aktör. Det var även viktigt att eleverna får möjlighet att genom sitt modersmålsstöd lära sig 

svenska och denna ståndpunkt stöds av Mörneruds (2010) studie där en grupp elever fått möjlighet att 

genom modersmålsstöd lära sig läsa och skriva på svenska. Vikten av att genom modersmålet lära sig 

läsa och skriva tas även upp av Kursplanen för Sfi (Skolverket, 2018).  

 

Rektorers uppfattning om vad som hindrar eller möjliggör eleverna att klara studierna inom studieväg 

1. 

Resultatet visade att rektorerna uppfattade att det finns olika faktorer som hindrar och möjliggör för att 

eleverna inom studieväg 1ska klara sina studier. Exempelvis lyfte rektorerna att elevens bristande 

motivation, förståelse och mål med studierna är ett hinder, medan språkpraktik kopplad till Sfi studier 

kan möjliggöra för eleven att klara studierna. 

Ett hinder för elever inom studieväg 1 att nå studieresultat är bristen på motivation och förståelse för 

var, varför och hur undervisningen genomförs. Enligt Elmeroth (2003) är det svårt för elever utan 

skolbakgrund att finna en aktiv strategi och det gör att elever med ingen skolbakgrund har en mycket 

långsam progression. Därför menar Werge-Olsen & Vik (2012) att eleverna behöver förstå och känna 

meningsfullheten med att anstränga sig för att tillägna sig ett nytt språk där även läs- och 
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skrivinlärning ingår. De menar liksom rektorerna att språkpraktik kopplad till Sfi- undervisningen är 

en väg att gå (Werge-Olsen & Vik, 2012).  

Enlig Kursplanen för Sfi (Skolverket, 2018) ska elever inom studieväg 1 som är analfabeter få 

möjlighet att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Detta är inget som rektorerna direkt tog upp 

förutom som ett önskemål att kunna bedriva, men alla har modersmålsstöd i undervisningen i olika 

grad. För att stödja elevers inlärning av ett andra språk när de inte har erövrat läs- och skrivkunskaper 

på modersmålet poängterar flera studier vikten av möjligheten att få lära sig läsa och skriva på sitt 

modersmål innan läs- och skrivinlärning på det nya språket inleds (Mörnerud, 2010; Werge-Olsen 

&Viks, 2012). Men för en mer effektiv undervisning och inlärning kan det vara en god idé att 

genomföra den likt Lukes (2011) tankar att studier i modersmålet och det nya språket sker parallellt. 

Han menar att för en mer effektiv språkundervisning för analfabeter behöver läs- och skrivinlärningen 

ske på modersmålet samtidigt som eleven tillägna sig det nya språket genom att tala och förstå. 

Läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket, 2017) poängterar istället att eleven ska ha möjlighet att 

parallellt erövra båda språkens skriftspråk samtidigt. En viktig poäng är att elever med ingen 

skolbakgrund har en helt annan referensram än den som kan finnas i läromedel och detta är något som 

Franker (2004, 2007) tar upp då hon menar att texter och bilder i undervisningen ska kunna refereras 

till den verklighet som eleven lever i för att det ska bli intressant och motiverande. Detta tar även den 

israeliska studien upp där modersmålslärare arbetade med elever från Etiopien utifrån ett mycket 

strukturerat alfabetiseringsprogram där texter och dialoger utgick från elevernas kulturella 

referensramar (Kotik-Friedgut et al., 2014). För att detta ska kunna bli en realitet i undervisning av 

analfabeter på Sfi behövs en utbildningssatsning på modersmålslärare i de större språkgrupperna och 

utarbetande av ett program som kan appliceras på olika språkgrupper.  

Samverkan mellan olika aktörer kan både möjliggöra och hindra elevers språkliga utveckling. Med det 

menas att när samarbetet mellan Arbetsförmedling och Sfi fungerar och de olika aktörerna kan bortse 

från de olika uppdragen som genererar i olika perspektiven, är det möjligt att utifrån elevens behov 

finna vägar som gynnar elevens språkliga utveckling. De olika aktörernas uppdrag och perspektiv på 

elevens möjligheter och behov där Sfi delar elevens tid med Arbetsförmedling eller socialtjänsten gör 

att planeringen av elevens studier som Sfi har utformat kan i vissa fall krocka med andra aktiviteter 

eller åtgärder som enligt Arbetsförmedling eller försörjningsstöd kan leda till egen försörjning. Där ser 

istället Sfi ett hinder då språket inte har utvecklats tillräckligt för att möta behovet på arbetsplatser.    

Lärarstöd eller specialpedagogiskt stöd på skolan. 

Rektorerna uppfattning var att lärare Sfi behöver utöka sin kompetens inom specialpedagogik vad 

gäller kunskaper om olika funktionsvariationer, generella anpassningar samt anpassningar riktad till 

enskild individ. Skolorna behöver anställa specialpedagoger och speciallärare för stöd och 

handledning och elevhälsa bör inrättas där även funktionen kurator samt studie- och yrkesvägledare 

ingår.     

Flera skolor har påbörjat specialpedagogiskt utvecklingsarbeten utifrån de behoven av stöd rektorerna 

såg inte blev tillgodosedda för eleverna. Enligt Läroplanen för vuxenutbildningen (2017) och 

Skollagen (SFS: 2010:800) behöver inte vuxenutbildningen som Sfi är en del av, erbjuda 

specialpedagogiskt stöd utan endast extra anpassningar i gruppen med stöd från läraren. Men i 

elevgruppen ser rektorerna att det finns behov som läraren har svårt att tillgodose då de inte har de 

kunskaper som krävs. Därför har flera skolor genomfört eller ska genomföra specialpedagogisk 

fortbildning med stöd av SPSM. De större skolorna har även anställt specialpedagoger och 

speciallärare som ger enskilt stöd till elev men även handledning för lärare. Detta var även ett 

önskemål från de rektorer som inte ännu hade rekryterat specialpedagog. Ett hinder för att utveckla det 

specialpedagogiska stödet på skolorna var svårigheten att rekrytera rätt kompetens. När läraren 

uppmärksammar att en elev har svårt att nå målen, ska läraren påbörja en kartläggning där läraren i 

samtal med elev fångar elevens behov och utifrån detta gör individuella anpassningar som vid 

uppföljning kan leda till nya extra anpassningar eller annat stöd i form av tidsbegränsat 

specialpedagogiskt stöd (Skolverket, 2015). Det är svårt att finna specialpedagogisk forskning inom 

vuxenutbildning men det finns pedagogiska studier inom läs- och skrivinlärning där forskare sett goda 

resultat när det genomförts strukturerad undervisning av lärare och modersmålslärare med 
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specialkompetens (Kotik-Friedgut et al., 2014). En fråga som behöver diskuteras är om det nu är dags 

att i Skollagen (SFS: 2010:800) inkludera vuxenutbildningen i delarna gällande särskilt stöd och 

elevhälsa som gäller för övriga skolformer. Det vill säga att elevhälsa med stödfunktioner ska finnas 

inom vuxenutbildningen och att lärare och rektorer ansvarar för att elever i behov av stöd skyndsamt 

ska utredas, stöd sättas in samt genom dokumentation synliggöra åtgärder som genomförts och 

utvärderats.       

Utvecklingsbehov för skolorna för att eleverna inom studieväg 1 ska få de bästa förutsättningarna. 

Resultatet visar att rektorerna uppfattar att skolorna behöver utveckla det specialpedagogiska stödet 

och undervisningsmetoder samt bedömning för eleverna inom studieväg 1. Rektorerna ansåg även att 

samverkan mellan de olika aktörerna som finns runt eleven behöver finna samverkansformer som 

stödjer elevens utveckling. Rektorerna tog upp kompetensutveckling av personal inom 

specialpedagogik som en väg för eleven att klara sina studier, men även möjligheten att anställa 

specialpedagoger som stödjer lärarna i deras arbete att finna anpassningar både generellt och 

individuellt för att höja studienivån och få ett snabbare flöde av elever mellan kurserna och som kan 

avsluta studierna med betyg (Skolverket 2015). De tog även upp olika pedagogiska förutsättningar 

som till exempel formativ bedömning som ett sätt att för lärarna kunna klargöra för eleverna vad och 

varför moment i undervisningen genomförs och därmed få eleverna att tillsammans med läraren ta 

ansvar över studieprogressionen (Skolverket 2015).    

För att fortsätta utveckla verksamheten inom studieväg 1 behövs en bättre samverkan mellan de olika 

aktörerna och en samsyn på hur individen bäst kan utveckla sin språkliga kompetens för att integreras i 

samhället genom arbete och egen försörjning. Hyltenstam och Tommaso (2012) pekar på att Sfi 

tidigare varit tätt knuten till arbetsmarknaden då invandringen mer var knuten till 

arbetskraftsinvandringen och att det är den rådande politiken som styr hur den invandrade integreras i 

samhället. Nu är det Arbetsförmedlingen som har ansvar för etableringen av nyanlända och där Sfi är 

en del av de aktiviteter som den nyanlände erbjuds utifrån den planering som görs (SFS: 2017:820). 

Ett problem är att Sfi inte är involverade i denna planering och det kan innebära att planeringen som 

Sfi gör inte överensstämmer med den planering Arbetsförmedlingen har för samma individ.  

Teoridiskussion   

De svar jag funnit i resultatet kommer jag diskutera mer ingående utifrån de tre nivåerna organisation 

grupp och individ. Inom de olika nivåerna kommer jag ta upp det specialpedagogiska perspektivet för 

att problematisera hur Sfi kan arbeta med specialpedagogik för att stötta elever inom studieväg 1 i 

deras läs- och skrivutveckling samt övrigs områden där elever behöver stöd för att kunna genomföra 

sina studier på Sfi. 

Organisationsnivå 
Organisationsnivån finns enligt Bronfenbrenners teori (1979) inom exo- och makro- systemen och 

dessa system påverkar micro- och mesosystemen. Inom makrosystemet finns de lagar och 

förordningar som styr skolans verksamhet och de verksamheter som sedan i exosystemet ska försöka 

samverka. Rektorerna påvisar i resultatet att det finns en önskan att samverka men att de olika 

aktörerna som finns runt eleven inte har samma uppdrag och därmed perspektiv på hur eleven på bästa 

sätt integreras i samhället och det gör att samarbetet kring elevens utbildning inte blir optimal. Enligt 

Bronfenbrenners teori (1979) ska det vara en växelverkan mellan de olika systemen och nivåerna men 

i vissa fall fungerar det ej. Ett tydligt exempel som rektorerna tog upp är Lag om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. (SFS, 2017: 820) som anger att det är 

Arbetsförmedlingens ansvar att utforma en plan för individen där syftet är en snabb integration och 

möjlighet till egen försörjning. Den nyanlände som har kort skolbakgrund studerar enligt studieplikt 

där den nyanlände ska studera Sfi i kombination med andra studier som tillhandahålls inom 

vuxenutbildningen eller annan aktör. Sfi är istället ålagda genom Skollagen (SFS: 2010:800) att 

erbjuda studier som ansöks till och där studierna inte är tvingande. För Sfi blir detta problematiskt då 

skolan är frivillig och styrs av Skollagen (SFS: 2010:800) samt de styrdokument som finns. Detta 



42 

 

medför att Sfi planerar för utbildningar som eleven utifrån sin studieplikt känner sig tvingad att gå på 

då det annars påverkar elevens försörjning.  

För att studier ska fungera behöver eleven förstå syftet och mål med dem för att kunna motiveras till 

det arbete som krävs, annars är risken stor att eleven misslyckas med studierna (Skolverket, 2016b). 

Just motivationen och förståelsen var enligt rektorerna två orsaker till att eleven inte lyckas komma 

vidare i studierna. Detta bekräftas även i Elmeroths (2003) studie. Samverkan mellan de olika 

aktörerna är ett sammanhängande tema i resultatet och som visar på en komplexitet i hur Sfi i 

samverkan med aktörer med uppdraget att så snart som möjligt få individer i egen försörjning och där 

studier på Sfi är en del i denna plan. Problemet är att språkutveckling för elever inom studieväg 1 tar 

tid. Elever som inte tidigare gått i skolan, men som klarat sig bra i sina hemländer har en kulturell 

referensram som inte stämmer med skolans och det samhälle eleven nu befinner sig i. Inom 

makrosystemet i Bronfenbrenners (1989) teori finns de kulturbärande moment som råder i samhället 

och dessa påverkar elevens möjligheter att finna sin plats i samhället. Det är genom språket som 

eleven förstår och lär sig de sociala och kulturella koder som finns i landet och därför menar Rosén & 

Bagga-Gupta (2013) behöver eleverna en strukturerad anpassad undervisning, men även plan där 

studier i språk och förståelse av det nya landets olika kulturella ramar som arbetsliv och samhälle ingår 

i en gemensam plan som de olika aktörerna gemensamt arbetar för eleven över tid.  

Det är svårt för eleven att finna ro i studierna då de enligt rektorerna inte kan påverka sin situation på 

grund av incitamentet som finns där Arbetsförmedlingens anvisade aktiviteter styr elevens ekonomi. 

Därför kan idén med studier varvat med språkpraktik som både rektorer men även Werge-Olsen, &Vik 

(2012) förespråkar vara en väg för eleven att finna motivationen. Inom en sådan verksamhet där 

aktiviteterna samverkar med varandra, kan eleven både fånga språket och förståelse för den nya 

landets kulturella ram. Det är även viktigt att den plan som görs när en nyanländ blir inskriven hos 

Arbetsförmedlingen, även är förankrad hos de övriga aktörer som ska arbeta med eleven så att eleven 

endast har en plan att följa och inte fler. Därför krävs en samverkan vid planering av elevens 

aktiviteter där alla inblandade aktörer är involverade tillsammans med eleven för att säkerställa att 

eleven inte kommer i kläm mellan olika aktörers uppdrag. I planen behöver det även finnas 

motovationshöjande moment som gör att eleven kan komma till insikt vad och hur önskade- och 

realistiska mål ska kunna realiseras.  De olika nivåerna och systemen påverkar och samverkar sinns 

emellan enligt Bronfenbrenners teori (1979) men enligt rektorerna finns det glapp mellan systemen 

hos Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Sfi där elevens behov i de olika systemen inte synliggörs 

för varandra på grund av samverkanssvårigheter som beror på de olika aktörernas uppdrag. De olika 

uppdragen leder i sin tur till olika perspektiv på elevens behov och möjligheter.      

Hur skolan organiserar stödet som erbjuds eleven och hur skolan dokumenterar de åtgärder som görs 

och vilken effekt de har påverkar enligt Bronfenbrenners (1979) teori indirekt elevens möjligheter att 

uppnå de mål som finns för kursen den deltar i. Alla rektorer angav att de har någon slags 

dokumentation men det finns ingen likvärdighet då det inte finns några nationella dokument. Enligt 

Läroplanen för vuxenutbildningen (2017) ska elever inom vuxenutbildningen ha en individuell 

studieplan (ISP) som görs i samband med att eleven påbörjar studier på Sfi där skolan kartlägger 

eleven skolbakgrund, tidigare yrkeserfarenheter, språkerfarenheter med mera (Skolverket, 2016a). 

Denna kartläggning är grunderna för den ISP som sedan eleven tillsammans med läraren använder vid 

samtal om elevens utveckling. Däremot är inte Sfi tvingad att använda åtgärdsprogram eller ge särskilt 

stöd, men det står rektorerna fritt att besluta om vilken dokumentation som skolan ska ha för att 

dokumentera anpassningar och särskilda åtgärder som görs för enskild elev. Detta gäller även 

möjlighet att ge särskilt stöd till elever inom Sfi (Skolverket, 2015). Flera av rektorerna tog upp och 

problematiserade att det inte finns någon nationell ram för hur dokumentationen ska se ut och därför 

utarbetade alla skolor olika dokument. Då det på makronivå inom Bronfenbrenners (1989) teori inte 

finns tydliga ramar som kan stärka exosystemet där skolan befinner sig leder det till att elever och 

lärare inom Sfi inte har likvärdiga möjligheter att synliggöra både progression och behov som den 

enskilde eleven har på grund av att rektor och lärare har otydligt ramverk som tolkas olika utifrån de 

förutsättningar och kunskaper som den enskilda skolan har. Det leder i sin tur till att möjligheter för 

stöd blir beroende av den organisation av stöd som de enskilda skolorna har. När inkludering är norm 

är det viktigt att ändå synliggöra den enskilde eleven och genom ett formativt arbetssätt som 
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förordades av några rektorer och som ”tvingas” den ansvariga läraren att kartlägga och analysera den 

enskilde elevens progression, för att tillsammans med eleven finna vägar för hur eleven ska nå de 

uppsatta mål som finns inom kursen (Skolverket, 2015).  

Enligt Hornbys (2015) artikel styrs organisationen av Sfi i en anda av inkludering där organisationen 

har delat upp eleverna i olika nivåer beroende på vilken studiebakgrund de har där den lägsta nivån är 

studieväg 1. Den gruppen är mycket spretig då det både kan finnas elever med fem års skolbakgrund, 

tillsammans med analfabeter. Det gör att rektorerna behöver se över organisationen så att elever utan 

skolbakgrund får det stöd som krävs för att erövra språkets alla dimensioner. Detta medför att skolorna 

i studien har valt att inom studieväg 1 nivågruppera kurserna A och B för att möte elevernas olika 

behov och möjliggöra anpassningar. Anpassningarna som angavs var både grupprelaterade men även 

enskilda anpassningar utifrån de behov som kartlagds. Enligt Läroplan för vuxenutbildningen (2017) 

och Skollag (SFS: 2010:800) ska undervisningen vara individuellt anpassad för varje elev. För att 

detta ska kunna möjliggöras i en grupp med elever behöver varje enskild elev kartläggas noggrant och 

i gruppen få det individuella stöd den behöver. Elever inom studieväg 1 som är i behov av extra 

anpassningar, får till stora delar detta stöd i grupp och enligt Hornby (2015) behöver skolorna därför 

genomföra inkluderande specialundervisning där eleven både kan få stöd i grupp men även stöd 

utanför grupp. För att sådant stöd ska bli en norm för denna elevgrupp, krävs att Skollagen (SFS: 

2010:800) även inkluderar vuxenutbildningen i de lagtexter som gäller särskilt stöd och elevhälsa, 

Annars är det upp till varje rektor att besluta om vilket stöd som ska finns tillgängligt för den enskilda 

eleven. Lidberg (2009) efterlyser en seriös belysning av måluppfyllelsen av svenska för invandrare för 

att finna lösningar problem som finns inom området. Lidberg (2009) menar liksom rektorer att 

lärarutbildningen behöver anpassas så att behoven hos elever inom studieväg 1 tas upp. En viktig del i 

detta är möjligheten till kompetensutveckling för den enskilde läraren inom specialpedagogik genom 

att rektorerna visa på att det är ett prioriterat område som kollegiet tillsammans ska 

kompetensutvecklas i. Lärare behöver både få kompetens kring olika funktionsvariationer men även få 

kunskaper och möjlighet att testa olika anpassningar för att på så sätt bygga sin erfarenhetsbank med 

stöd av specialpedagog på skolan och Specialpedagogiska skolmyndigheten.   

Gruppnivå 
Gruppnivå är en del av elevens mikrosystem som enligt Bronfenbrenners (1989) teori samverkar med 

individer och miljön närmast eleven. Eleven ingår i flera olika mikrosystem där klassrummet med 

klasskamrater och lärare befinner sig är ett av systemen. Även mesosystemet påverkar genom de olika 

mikrosystem som eleven befinner sig i växelsamverkar tillsammans och därmed påverkar elevens 

möjligheter att utveckla. I elevens mikrosystem inom skolan är läraren en viktig person då det ofta är 

den enda svenska kontakt som eleven har och därmed den enda svenska kontakt som eleven 

praktiserar språket med. Det är många rektorer som påpekar att elevernas möjligheter att praktisera det 

nya språket endast sker under lektionstid och brister i samverkan mellan Arbetsförmedling och Sfi 

omöjliggör för eleven att få en mer kontinuerlig språkpraktik under hela dagen. Lidberg (2009) anser 

att det finns brister i hur Sfi kan skapa optimala inlärningsmiljö för språkinlärning och ser att den 

eleven behöver varierande undervisning i olika kontext för att optimera sin språkliga utveckling. 

Därför bör samverkan mellan Sfi och eventuell annan aktör rutinmässigt möjliggöra för elev att genom 

gemensamma aktiviteter se och uppleva en röd tråd i studier som bedrivs så att meningsfullhet och 

motivation kan byggas upp.   

Flera studier tar upp vikten av att få möjlighet att lära sig läsa och skriva med stöd av sitt modersmål. 

(Elmeroth, 2003; Mörnerud, 2010) och det finns även program som genomförts i andra länder där 

forskare har funnit att en undervisning av analfabeter bör stödjas på det kulturella kontext som eleven 

kommer från så att texter och bilder blir begripliga för eleven men även att elevens lärare kommer från 

samma kulturella kontext och med hemspråket kan stödja elevens inlärning av ett nytt alfabet och 

språk (Kotik-Friedgut et al., 2014; Franker, 2007). Detta kan endast ske om skolorna organiseras så att 

analfabeter får möjlighet att gå i en egen grupp och enligt Kursplanen för Sfi (Skolverket, 2018) kan 

detta ske i en grupp som då ligger utanför den ordinarie undervisningen. Denna grupp kan kallas 

alfabetiseringsgrupp eller förberedande grupp. När eleven nått en viss nivå i sin alfabetiseringsgrupp, 

kan eleven gå vidare till en A- grupp. Enligt Hornbys (2015) inkluderande specialpedagogik ska 

elevens behov alltid prioriteras och då behöver skolan se över hur den organiserat sina kurser så att 
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eleven både får det stöd den behöver för att komma vidare, men även upplever sig inkluderad i det 

sammanhang eleven befinner sig i. I de olika skolorna angavs att kurserna A och B har nivågrupperats 

för att elever som behöver tid ska få möjlighet till det samtidigt ska elever med snabbare progression 

får utmaningar och möjlighet att snabbare komma vidare. Detta ligger i linje med den rapport som 

Skolinspektionen (2018) genomfört där man konstaterar att elever inte går i relevant grupp och därmed 

inte får det stöd de behöver eller de utmaningar som krävs för att utvecklas optimalt i sitt språk. Även 

Bronfenbrenners (1979) teori visar på att systemet som eleven befinner sig i påverkar hur eleven 

fungerar i andra system. Det finns en växelverkan mellan skolans exosystem där organisationen av 

klasser befinner sig och elevens mikrosystem i klassen där eleven befinner sig i ett begripligt 

sammanhang. För att eleven ska få så bra förutsättningar som möjligt har rektorerna i linje med 

Lidbergs (2009) tankar organiserat klasser och resurser så att de eleverna med störst behov får 

möjlighet att klara målen genom resursfördelning, gruppstorlek och anpassad pedagogik. 

Undervisningen på Sfi ska individanpassas utifrån individens förutsättningar (Skolverket, 2017). För 

att detta ska kunna ske krävs att läraren arbetar formativt och har kontinuerliga utvärderingssamtal 

med eleven så att eleven har möjlighet att lyfta frågor kring undervisningen och stödet som ges för att 

eleven ska nå målen i kursen (Skolverket, 2015). Mer homogena grupper kan vara en väg att 

underlätta för läraren men även stödja eleven då det finns möjlighet att med andra elever utveckla 

språket till den önskade nivån. Annars är risken stor att eleverna på ett tidigt stadium känner att 

undervisningen inte är till för dem och detta medför ett allt för tidigt avslut i studierna (Matias et al., 

2016; Lukes, 2011).  

Det specialpedagogiska stödet är inte tvingande enligt Skollag (SFS: 2010:800) men resultatet visar på 

vikten av att kunskaper inom specialpedagogik sprids till Sfi. Rektorerna upplevde att elevgruppen är i 

behov av specialpedagogiskt stöd och i vissa fall finns stödet utanför gruppen men önskvärt är att det 

även ges i klassen. Rektorerna ville alltså se att den riktade specialundervisningen ges mer generellt 

till alla i klassen och det är enligt Hornby (2015) en inkluderande specialundervisning som innebär en 

sammansmältning av begreppen specialundervisning och inkludering. Det är stor skillnad på dessa två 

begrepp poängterar Salend (2011). Vid specialundervisning är det individen som är i centrum och där 

en kartläggning av behov görs och de riktade insatserna kontinuerligt utvärderas och ändras utifrån 

vilket resultat som önskas. Enligt Salend (2011) är inkludering en känsla av samhörighet där den 

socialiserade samhörigheten med gruppen är central och det är i den kontexten eleven med andra 

interagerar, som utveckling sker. För Sfi är normen att ingå i en grupp, men rektorerna har full 

förståelse för att just gruppen analfabeter behöver ett mindre sammanhang och lärare med mycket hög 

kompetens inom svA samt den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Detta tar även Lidberg (2009) upp då 

hon trycker på att gruppen analfabeter behöver mest professionella lärarna som har kunskaper inom 

både svA och den tidiga läs- och skrivundervisningen men med ett vuxet perspektiv. Lindberg (2009) 

efterlyser, liksom rektorerna att läs- och skrivinlärningen blir en del i lärarutbildningen för Sfi.  

För att få ett mer effektivt stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter finns behovet att lik som 

Hornby (2015) förespråkar, sammansmälta dessa två förhållningssätt för att elever i behov av stöd kan 

få det både i klass och enskilt. För att detta ska kunna bli en realitet på Sfi behövs specialpedagogisk 

kompetens både i grupp och för enskilt stöd då det enligt Hornby (2015) är svårt att införa det 

inkluderade specialundervisningen om de ordinarie svA -lärarna inte har den kompetens som krävs för 

att dels uppfatta vad eleven är i behov av dels genomföra de anpassningar som krävs för att eleven i 

möjligaste mån ska utvecklas så långt det går. Vid anställning av specialpedagog kan det vara svårt att 

få tillgång till svA -kompetensen och den tidiga läs- och skrivkompetensen som kan vara avgörande 

när specialpedagog tillsammans med lärare och elev ska avgöra om de svårigheter som finns beror på 

andraspråkssvårigheter eller har annan grund. Därför behöver rektorer vid rekrytering noga tänka över 

vad som ingår i specialpedagogens ansvarsområden. En mycket erfaren specialpedagog som ska 

handleda lärare genom observationer och samtal kan klara dessa uppgifter utan att ha just 

kompetensen inom svA, men den behöver ha kunskaper inom läs- och skrivinlärningen, en bred 

erfarenhet av specialpedagogiska uppgifter och gärna ett vuxenperspektiv då det inte går att applicera 

allt från de lägre åldrarna till ett vuxet perspektiv. Genom den speciallärarutbildning som finns där 

speciallärare får kunskaper inom läs- och skriv finns möjlighet att anställa speciallärare med inriktning 

på den tidiga läs- och skrivutvecklingen, men det är inte säkert att läraren har just svA- utbildningen. 

Det kan ändå vara ett bra stöd i den enskilda träningen av läs- och skrivutveckling där elever har 
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fastnat och inte kommer vidare med stöd av sin ordinarie lärare. men det önskvärda är att speciallärare 

eller specialpedagog både har kunskaper inom svA, läs- och skrivinlärning samt andra 

funktionsvariationer som kan orsaka svårigheter även för elever inom Sfi.  

Det specialpedagogiska stöd som en elev inom Sfi kan vara i behov av är enligt Bronfenbrenners 

(1979) teori beroende av makrosystemet där lagar och riktlinjer för stöd ges, exosystemet där rektor 

självständigt kan besluta och organisera så att specialpedagogisk handledning ges till lärare vid behov 

av extra anpassningar samt enskilt riktat stöd för elev. Hornby (2015) beskriver skillnaden mellan det 

inkluderande och specialpedagogiska perspektivet är diagnostiseringen som inom det 

specialpedagogiska perspektivet ser som en förutsättning för att kunna ge rätt riktat stöd. Inom Sfi är 

det sällan en diagnos finns eller ställs då det för många vuxna nyanlända inte finns det perspektivet 

och den svårighet som upplevs i skolan inte tidigare har varit något hinder i den kultur eleven kommit 

från. Därför behöver lärare och specialpedagoger på Sfi ha ett annat förhållningssätt där de utifrån 

kartläggning tillsammans med eleven ger det stöd som kartläggningen visat behov av (Skolverket, 

2015). Hornbys (2015) teori om inkluderande specialpedagogik där eleven får de anpassningar och 

stöd den behöver utifrån det behov som synliggjorts är en framkomlig väg för utveckling av 

specialpedagogik för Sfi. För att elever som påbörjat läs- och skrivinlärning men möter svårigheter är 

det viktigt att alla professioner samarbetar och ger eleven möjlighet till stöd både i klassrummet och 

enskilt riktat stöd. En mycket viktig funktion som flera studier tar upp (Mörnerud, 2010; Lukes, 2011) 

är möjligheten att lära sig läsa och skriva på modersmålet och då behöver skolorna anställa 

kvalificerade modersmålslärare för att säkerställa kvalitén i undervisningen Vid kartläggningen kan 

läraren ta stöd av specialpedagog (Skolverket, 2015) och det är bra om det finns tolk med i samtalet så 

att behovet tydligt synliggörs (Skolverket, 2016).  När det gäller kartläggning av läs- och 

skrivsvårigheter är de svenskspråkiga testerna inte anpassade för vuxna andraspråkselever. SPSM 

(2013) tillhandahåller visst testmaterial på sin webbsida för grundskolans yngre år som ska 

genomföras i samarbete med speciallärare/specialpedagog och modersmålslärare för att säkerställa att 

svårigheten även finns inom modersmålet. Materialet är inte relevant för analfabeter men kan 

eventuellt ge en ledtråd vid läs- och skrivkartläggning av elev som har en viss skolbakgrund, men det 

kräver att skolan har tillgång till modersmålslärare med kunskaper inom läs- och skrivinlärning för 

tolkning av testresultaten. Enligt det specialpedagogiska perspektivet (Salend, 2011) men även i det 

inkluderade specialpedagogiska perspektivet (Hornby, 2015) krävs kartläggning i form av samtal och 

eventuella tester med i samarbete med modersmålsstöd eller tolk för att specialläraren eller läraren ska 

kunna rikta stödet till eleven (SPSM, 2018).  

Individnivå 
Individnivån är den enskilde individen och hur den påverkas och påverkar de olika system som den 

verkar i, både direkt och indirekt (Bronfenbrenner, 1979). Det specialpedagogiska stöd en elev är i 

behov av är beroende av rektors möjligheter att organisera så att elever får tillgång till sådant stöd även 

om Skollagen (SFS: 2010:800) undantar vuxenutbildningen från de krav som ställs på grundskola och 

gymnasium. Eleven på grundskola som är i behov av extra stöd finns lagkrav att skolan skyndsamt ska 

utreda och vid behov skriva åtgärdsprogram där det tydligt ska framgå vilka åtgärder som görs, vem 

som ansvarar, varför de görs och förväntat resultat samt utvärdering av dem. För att utbildningen ska 

vara jämlik över landet behöver skrivningarna om särskilt stöd som finns för övriga skolformer, även 

inkludera vuxenutbildningen. För den enskilde eleven kan en lagändring göra att eleven har större 

möjligheter att med lagen som stöd, få förutsättningar till specialpedagogiskt stöd för att uppnå målen i 

kurserna.   

När en elev påbörjar studier på Sfi görs en kartläggning där skolan söker vetskap om skolbakgrund, 

språk och personliga erfarenheter för placering i studieväg och kurs (Skolverket, 2016a). När eleven 

har påbörjat studier på Sfi kan kartläggning som genomförts inför starten, vara grunden för den ISP 

(individuell studieplan) som i sin tur kan vara en del av den eventuella kartläggning inför att elevens 

får de särskilda anpassningar  inom klassens ram som enligt Skolverkets stödmaterial (2015) om 

anpassningar inom vuxenutbildningen tydliggör, men det finns ingen skyldighet till att kartlägga enligt 

Skollagen (SFS: 2010:800) och det gör att elevens möjligheter till stöd i sin språkliga utveckling är 

beroende av faktorer som inte styrs av skollagen. Detta är en brist som kan leda till att elever i behov 

av extra stöd inte får stödet då kompetens att upptäcka vad svårigheternas beror på, inte finns.  
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En orsak till studiemisslyckanden kan vara brist på motivation hos den enskilde eleven. Elmeroth 

(2003) påpekar att elever inom studieväg 1 som inte har någon skolbakgrund, har svårt att aktivt ta del 

av sina studier, utan behöver stöd för att förstå hur man studerar och varför det är viktigt och i det 

motivationsarbetet har läraren en viktig roll. Undervisningen kan vara allt för orelevant för eleven och 

inte i den utvecklingsnivå som eleven befinner sig i. De avstämningar som genomförs kontinuerligt 

och de observationer som läraren gör i klassrummet fångar var eleven befinner sig inom den proximala 

zonen och därmed kan läraren lägga upp undervisning så att eleven utmanas på en nivå där lärandet 

kan möta det eleven redan kan och därmed leda eleven vidare in i ny för den meningsfull kunskap 

(Vygotskji,1978). För att läraren ska kunna lägga upp undervisningen så att den blir intressant och 

relevant för eleven, är det viktigt att kontinuerligt föra samtal med eleven om dennes utveckling för att 

eleven ska få möjlighet att förstå vad och hur den ska gå vidare för att känna motivation och 

meningsfullhet i det svåra arbetet att erövra ett nytt språk samtidigt som eleven är nybörjare inom läs- 

och skrivinlärning på ett främmande språk. Läraren behöver även få förutsättningar att kunna bedriva 

en individanpassad undervisning och för detta krävs att riktade fortbildningar inom området görs för 

lärare samt att gruppstorleken anpassas till gruppens förutsättningar. Det är även viktigt att skolan har 

det specialpedagogiska stöd och kompetens som elevgrupperna kräver.  

Elever inom studieväg 1 som inte hade någon skolbakgrund var enligt rektorerna en grupp som ofta 

kom till lektionerna men där progressionen var mycket långsam och som oftast inte kom till den 

avslutande kurs D. Den enskilde eleven är beroende av lärarens kompetens för att få stöd i den 

språkliga utvecklingen. Läraren behöver fånga elevens intresse och motivation genom att 

undervisningen i läs- och skrivinlärning stödjs av de intresseområden som eleven har och den 

referensram som finns (Mörnerud, 210; Elmeroth, 2003; Werge- Olsen &Vik, 2012). För den enskilde 

eleven är modersmålsstödet väsentligt då den är bryggan mellan den kultur eleven kommer från och 

den kultur eleven nu befinner sig i och utifrån sin referensram ska förstå. Därför är det viktigt att 

möjlighet till modersmålsstöd finns för eleven och detta stöds även i Kursplanen för Sfi (2018) och i 

Skollagen (SFS: 2010:800). Därför är det viktigt att samhället tar ansvar för att finna kompetenser 

inom de olika språkgrupperna som med utbildning kan gå in och arbeta som modersmålsstöd och ha 

en kvalificerad modersmålsundervisning. Som komplement till detta är det modersmålsstöd som 

rektorerna talade om där stödet är ett komplement i den ordinarie undervisningen för att eleverna ska 

få möjlighet att få ord och begrepp översatta till sitt modersmål samt få förståelse för kulturella 

kontext.  

Elever inom studieväg 1 är en heterogen grupp men där det finns många med mycket kort eller ingen 

skolbakgrund alls. Orsaken till att skolbakgrunden är bristfällig är många, men det finns skäl att tro att 

många i gruppen behöver mycket stöd och specialinriktat stöd för att erövra en funktionell läs- och 

skrivförmåga som stödjer den enskilde in i det nya samhället och ett nytt yrkesliv (Elmeroth 2003; 

Skolverket, 2016b). Därför finns det behov av specialinriktade insatser både på individ och gruppnivå 

där specialpedagoger och speciallärare med rätt kompetens kan göra stora insatser. De riktade insatser 

som nu görs från Skolverket finns inom grundskolan och gymnasiet, och inte alls inom 

vuxenutbildningen. Därför behövs frågan väckas om inte dessa insatser även ska riktas mot 

vuxenutbildningen där även Sfi är en del. Detta för att underlätta för elever och lärare så att elever inte 

fastnar i systemet utan genom stöd kan ta sig vidare och därmed nå måluppfyllelsen för kursen de går. 

Det behövs även ses över hur skolorna mest effektivt kan möta elevernas behov genom att 

undervisningen anpassas till målgruppen och de kulturella referenser som finns då det gäller 

litteracitet. Det är inte lätt för individen att förstå viken av läs- och skrivkunnighet i Sverige då det i 

hemlandet inte varit en nödvändighet för att nå framgång i samhället och yrkesliv. Därför behöver 

kompetens finnas både inom specialpedagogik och modersmål för att stötta individ och grupp till en 

funktionell litteracitet som bland annat innefattar både läs- och skrivkunnighet, källkritik, egna 

ställningstaganden samt utifrån sammanhang kunna rikta språket rätt (Skolverket, 2016b).       

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att få syn på rektorer med ansvar för kommunala Sfi-skolor, deras uppfattning 

om vad de anser behövs för att elever inom studieväg 1 ska lyckas med studier på Sfi. Just för detta 
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syfte valde jag att använda en induktiv forskningsansats där semistrukturerade intervjuer var metoden 

för insamling av data. Under planering av arbetet övervägde jag om det istället var bättre att användas 

en fenomenologisk ansats, men då det är uppfattningar och inte upplevelser som jag ville fånga stämde 

det bättre att genomföra semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades induktivt med stöd av 

innehållsanalys.  

I valet av informanter blev urvalet rektorer med ansvar för kommunal Sfi och detta enbart utifrån att 

jag ville försäkra mig om att informanterna både hade det organisatoriska och pedagogiska ansvaret 

för verksamheten. Det hade även varit intressant att intervjua pedagoger som verkar inom studieväg 1. 

Detta för att få pedagogernas uppfattning om hur de i undervisningen kan anpassa för den mångfald av 

elever som kan finnas inom samma grupp och vilka förutsättningar som de uppfattar ges dem att 

kunna bedriva undervisning där alla elevers olika förutsättningar tillgodoses. Detta var dock inte 

möjligt att genomföras då studien hade fått allt för stor omfattning. Enligt Skolinspektionen (2017), 

kan kommuner välja att lägga ut verksamheten på privata aktörer, men det är fortfarande kommunen 

som har det övergripande ansvaret för verksamheten och därför ville jag säkerställa att de rektorer som 

jag intervjuade hade det fulla ansvaret för verksamheten och därmed kunskap om de lagar och 

riktlinjer som följs. Min fråga är om utfallet i resultatet hade blivit annorlunda än det nu är om jag valt 

att blanda informanter från både kommunala och privata aktörer som anordnar Sfi. I resultatet kan det 

läsas ut att på de kommunala Sfi har en hög lärarbehörighet och inriktning finns att höja den 

specialpedagogiska kompetensen för lärare och på hela skolan. Detta för att säkerställa elevernas 

möjlighet till måluppfyllelse och en ökad effektivitet i flödet av elever som påbörjar och avslutar 

kurser. Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning Undervisning i svenska för invandrare, visar på 

en lägre andel behöriga lärare med en siffra på 37% behöriga lärare att undervisa på Sfi. 

Kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen, 2018) har till skillnad från denna studie intervjuat rektorer 

med ansvar för både kommunala Sfi, upphandlade externa aktörer samt yrkesspår och detta kan 

eventuellt förklara den högre andelen av behöriga lärare i denna studie. Det specialpedagogiska 

perspektivet har inte alls tagits upp i kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen, 2018) men där 

konstateras att undervisningen inte är individanpassat utan likformad så att vissa elever inte får de 

utmaningar som krävs för att utvecklas vidare, medan undervisningen för andra elever blir meningslös 

då den ligger på en allt för hög nivå för att kunna fånga elevernas förståelse. I denna studie framgår det 

att rektorerna har ett stort intresse av specialpedagogiska frågor för att höja kvalitén i undervisningen 

samtidigt som det stödjer eleverna till måluppfyllelse och kan ha en positiv påverkan på elevernas 

möjlighet att snabbare gå igenom studierna på Sfi.  

Under en av intervjuerna hade rektor valt att ta med två lärare som arbetade inom studieväg 1 för att 

säkerställa att frågorna som avhandlades kring pedagogik och undervisning besvarades utifrån den 

kunskap som både lärare och rektor besatt. Intervjun blev då av karaktären fokusintervju där rektor 

och de två lärarna bollade frågorna mellan sig. Min farhåga var att rektor inte skulle kunna uttrycka sin 

sanna åsikt men då intervjufrågorna handlade om verksamheten som alla tre verkade i, valde rektor att 

argumentera för sina åsikter och på så vis uppfattar jag att rektors sanna uppfattning kom till uttryck. I 

ytterligare en intervju var två lärare med i början för att berätta om en metod som användes för att 

stärka språket för en grupp elever som tidigare misslyckas med att erövra läs- och skrivkunnighet samt 

att förstå och tala svenska. Därefter påbörjades intervjun med rektor som då skedde enskilt med mig. 

Jag har valt att i båda intervjuerna endast ta med de delar i analysen där rektorerna är informanter till 

det sagda. Detta då syftet var att få syn på rektorers tankar om vad de anser elever inom studieväg 1 

behöver för att klara sina studier. När jag efter analysen tittat på det inte medtagna meningar och satser 

där lärare uttryckt sig, ser jag att dessa delar inte på något sätt skulle kunnat ändra det resultat som 

framkommit utifrån rektorernas samlade utsagor.   

Vid analysen av kategorierna har jag haft stöd av de memos jag gjorde under och efter intervjuerna 

samt vid arbetet med kategoriseringen och det har gjort att arbetet fått en högre tillförlitlighet än det 

annars skulle haft. Under arbetet har jag noga övervägt hur processen ska genomföras för att 

tillförlitligheten ska säkerhetsställas så som Graneheim & Lundman (2014) påpekar att forskaren 

genom hela forskningsprocessen behöver ge akt på tillförlitligheten genom att noga tänka igenom 

vilka informanter som krävs för att besvara forskningsfrågan till hur presentationen av resultaten görs. 

En försvårande omständighet vad gäller tillförlitlighet är min bristande erfarenhet som forskare. Att 



48 

 

göra innehållsanalys har varit en utmaning men med stöd av handledare och forskningsartiklar om 

ämnet, kan resultatet anses tillförlitligt. Det lilla urvalet av informanter gör att denna studie är liten och 

resultatet kan inte sägas gälla generellt men det pekar på att rektorer på Sfi inom den kommunala 

vuxenutbildningen arbetar medvetet med att öka lärarkompetensen samt det specialpedagogiska stödet, 

även om specialpedagogiskt stöd i vuxenutbildningen inte tvingande enligt Skollagen (SFS: 

2010:800). 

De etiska aspekterna har varit levande under hela processen från forskningsfrågans skapande till 

presentation av resultatet. För att säkerställa att de etiska forskningsprinciperna följs har arbetet vilat 

på de etiska principer som Vetenskapsrådet (2017, 2002) har givit ut. Under processen med att skriva 

intervjuguide samt producera informationsbrev till informanter var det viktigt att noga överväga vad 

som skulle tas med. Intervjuguiden behövde formas med frågeställningar där informanterna kunde 

vara öppna och där frågorna på inget sätt kunde kännas obekväma så att information uteblev. Det var 

en av frågorna som en informant upplevde svår och det var vid frågan om vilka andra vägar som finns 

för elever att ta förutom studier på Sfi. Vid den frågan kunde rektor ta upp andra externa aktörer och 

hur olika uppdrag och perspektiv krockade med varandra i synen på elevens behov och möjligheter. 

Rektor utryckte tveksamheter att svara, men valde ändå att diskutera kring frågan. Vid kontakt med 

rektorerna upplevde jag ett genuint intresse och vilja att delta i intervjuerna. För att säkerställa 

frivillighet tog jag upp detta vid bokning av intervjuer och under informationen innan intervjun 

formellt påbörjades. Genom att jag tydligt uttrycket frivillighet i samtalen för bokning av intervjuer, 

var det en rektor som tackade nej. En annan etisk aspekt är att som forskare försöka hålla distans till 

frågan samtidigt som jag har min profession som specialpedagog på ett Sfi. Jag valde att vid 

intervjutillfälle berätta att jag arbetade som specialpedagog på Sfi och vid fråga var, besvarades den 

samt att det i informationsbrevet var utskrivet min profession och arbetsplats. Då min egen arbetsplats 

är Sfi och det eventuellt kan finnas olika nätverk av rektorer som samverkar, var en oro att information 

om vilken arbetsplats jag verkar på kunde påverka rektorerna vilja och önska att fritt prata om de olika 

frågeställningarna. Denna oro visade sig vara obefogad då min uppfattning är att rektorerna snarare 

villigt pratade om frågorna då det i gruppen generellt fanns en önskan om att mer forskning bedrevs 

inom Sfi för att få en ökad kvalitet och evidens för den praktik som görs. Detta är även ett etiskt 

dilemma under en induktiv analysprocess där forskaren ska titta på data förutsättningslöst och inte 

lägga in egna värderingar. För att säkerställa att inte mina egna förutfattade meningar skulle spegla 

resultatet tog jag hjälp av memos under arbetet samt stöd från handledaren. För att säkerställa 

anonymitet och konfidentialiteten har jag valt att koda rektorerna med en siffra och i resultatet 

utelämnat i citat eventuella namn som kan identifiera var verksamheten finns och vem som är rektor. I 

resultatet har jag försökt fånga alla rektorers reflektioner i frågorna genom citat och det har varit ett 

dilemma vid urvalet då allas röster är viktiga. Därför har jag valt att ha med många citat för att på så 

sätt få med nyanserna i de olika rösterna som förstärkning till den analys som genomförts utifrån de 

kategorier som arbetet utkristalliserades i. Genom citaten får analysen ökat tillförlitlighet och 

trovärdighet.  

Fortsatt forskning 

Det finns få större studier inom vuxenutbildningen och det är svårt att finna svenska forskning inom 

Sfi. Det finns några större publikationer som har försökt samla den forskning som gjorts inom svenska 

för invandrare under perioden från 1970-talet till 2010. Det är bland annat Flerspråkighet- en 

forskningsöversikt. (2012) Vetenskapsrådes rapportserie 5:2012: Stockholm där Hyltenstam, Axelsson 

och Lindberg som redaktörer har gått igenom forskning utifrån ett flerspråkigt perspektiv och där två 

avsnitt avhandlar andraspråksfrågor från ett vuxet perspektiv. Det är delarna samhälls- och 

undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare samt flerspråkighetens 

sociopolitiska och sociokulturella ramar. Dessa två avsnitt tar upp utvecklingen av Sfi över tid samt 

hur språkdidaktiska perspektiv över tid har påverkat undervisningen av vuxenstuderande. Det finns 

även en forskningsöversikt som enbart tittat på Sfi över tid gjord av Ifous (2017) och som heter 15 års 

forskning om Sfi- en överblick. 2017:3 förstudie inför Ifous FoU program och tar upp den svenska 

forskningen kring Sfi och dess studeranden.  
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Utifrån denna studie kan det konstateras att det behövs forskning inom hur olika verksamheter som 

styr individen som kommit till Sverige ska samverka för att individen ska få de bästa förutsättningar 

för en integration i det nya samhälle den kommit till. Samhället behöver finna en form där olika lagar 

och förordningar inte krockar utan istället leder till att eleven får rätt förutsättningar för erövrande av 

svenska språket för att snabbt komma ut i arbetslivet.  

Individanpassning tas upp i Skollagen (SFS: 2010:800) och i Skolverkets (2015, 2016a, 2017, 2018) 

olika styrdokument kring den vuxne som ska lära sig ett andra språk, men vad innebär det? För att 

klargöra vad uttrycket individanpassning inom Sfi är, behövs det forskas på hur detta uttryck ska 

tolkas av skolor och enskilda lärare samt i empirin genomför dessa individanpassningar. Där kommer 

även det specialpedagogiska perspektivet in som inte alls nämns i de styrdokument som styr 

verksamheten och där det inte har forskats utifrån perspektivet andraspråksundervisning för vuxna. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten finns som stöd för vuxenutbildningen vid frågor om 

funktionshinder men forskningen av specialpedagogik inom vuxenutbildningen och specifikt Sfi är ett 

eftersatt område. Inför denna studie har jag inte kunnat finna artiklar som tar upp specialpedagogiska 

frågor inom Sfi, men studien visar på vikten av att specialpedagogiskt stöd finns inom Sfi och därför 

anser jag att det behövs forskning inom specialpedagogik för vuxna på Sfi för att finna former av stöd 

och hur utbildningen bäst ska läggas upp för elever inom de olika studievägarna och specifikt för 

studieväg 1.  

Inom läs- och skrivinlärningen för vuxna finns viss forskning som bland annat Frankers (2007) studie 

om hur man kan använda bilder i undervisningen och även Mörneruds (2010) studie om modersmål 

som stöd i läs- och skrivinlärningen. Men för att finna faktorer som stödjer vuxna elevgruppers 

inlärning och utveckling av pedagogiska program anpassade enligt vuxenpedagogik och den målgrupp 

som finns inom studieväg 1, behövs mer empirisk forskning inom specifikt dessa områden. Skolverket 

(2015, 2017) anger att kartläggning ska genomföras i början av utbildningen på Sfi eller när lärare 

misstänker att eleven inte uppnår målen i kursen, men det finns inget nationellt kartläggningsmaterial. 

Istället angav rektorerna att skolorna själva har utformat material. Detta leder till att elever inte får en 

likvärdighet i hur och om en kartläggning genomförs. Därför behöver kartläggningsmaterial utformas 

och utprovas i empirin så att en likvärdighet kan gälla.  

En viktig del i undervisningen på Sfi är modersmålsstödet som även tas upp i Läroplan för 

vuxenutbildningen (Skolverket, 2017) och Kursplan för Sfi (Skolverket, 2018) där det påpekas att 

elever som inte erövrat skriftspråket i modersmålet, ska få möjlighet till det inom verksamheten på Sfi. 

Detta finns det endast en studie på från Sverige (Mörnerud, 2010) och det behövs forskas mera inom 

området för att även finna former och stöd för undervisningen av elever som är i behov av att lära sig 

läsa och skriva på modersmålet samtidigt som läs- och skrivundervisning genomförs på svenska.   

Denna studie indikerar svårigheter att finna former för hur Sfi ska arbeta motivationshöjande i 

samarbete med andra verksamheter. Därför behövs även studier för att finna former för hur Sfi med 

stöd av andra verksamheter kan stödja elevers motivation och uppbyggnad av förståelse och praktiskt 

kunnande inom de kontext som eleven känner att den vill bygga sitt nya liv i Sverige på.    

Slutsats 

Att komma till ett nytt land från en kontext där individen haft stora möjligheter till utveckling både 

personligt, ekonomiskt och i samhället och där ens läs- och skrivkunnighet inte varit ifrågasatt, till att i 

det nya samhället lära sig ett nytt språk samtidigt som den första läs- och skrivinlärning sker. Under 

denna process har även individens position i samhället och i familj förflyttas till en lägre position än 

den individen hade i hemlandet. Det gör att motivation och förståelse för nödvändigheten av de nya 

kunskaperna behöver byggas upp med stöd av de olika aktörerna Arbetsförmedling, socialtjänst, Sfi 

samt andra externa utbildningsföretag som är del av individens start i Sverige. För att starten i Sverige 

ska bli begriplig och stödjande för individen krävs en fungerande samverkan mellan de olika 

aktörerna. Det är Arbetsförmedlingen som är ansvarig för etableringsinsatserna och den plan som ska 

göras enligt lagarna som reglerar etableringen av nyanländ (SFS: 2017:584; SFS: 2017:820). Dessa 
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lagar reglerar kommunerna ansvar att erbjuda undervisning inom Sfi för nyanlända samt 

samhällsorientering, men det är Arbetsförmedlingen som gör etableringsplan med den nyanlända där 

undervisning på Sfi ingår som en del. Det innebär att Sfi som skola har ansvar för undervisningen men 

har ingen annan del av planen eller vetskap om vad som ingår, vilket gör att den plan som Sfi gör 

tillsammans med eleven inte är anpassad efter planen som finns på Arbetsförmedlingen för samma 

individ. För individen blir detta förvirrande då Arbetsförmedlingen är den myndighet som genom sitt 

etableringsansvar kan ålägga eleven studieplikt som då innebär att eleven tvingas gå utbildning som 

eleven kan uppleva svår och irrelevant och detta medför motivationsproblem som kan leda till 

svårigheter i studier då eleven inte förstår syfte och mål med studierna. Verksamheten inom Sfi styrs 

av Skollagen (SFS: 2010:800) där undervisning inom vuxenutbildningen erbjuds och där eleven ska 

uppnå mål enligt Kursplanen för Sfi (Skolverket, 2018). Detta innebär att de olika myndigheternas 

uppdrag och ansvar krockar och det är eleven som blir drabbad då skolan kräver studier utöver 

undervisningstiden för att språket ska ha en chans att inom rimlig tid utvecklas, samtidigt som 

Arbetsförmedlingen har ansvar för att varje individ ska ges heltidssysselsättning med inriktning mot 

egen försörjning och arbete. Lösningen på detta var enligt rektorerna att eleverna innan eller under 

tiden de studerar Sfi har möjlighet till språkpraktik kopplat till Sfi för att kunna stödja elevernas 

förståelseprocesser av olika kulturella kontext som krävs för att förstå och fungera i det svenska 

samhället. För att möta eleverna i den kontext de kommit från krävs en ordentlig kartläggning med 

stöd av tolk där Arbetsförmedling tillsammans med skolan kartlägger elevens kulturella bakgrund, 

kunskaper och erfarenheter, skolbakgrund och intressen samt undersöker elevens eventuella behov av 

anpassningar och stöd i skola och på praktik. För att lärare ska kunna möta elever i behov av olika 

anpassningar inom studieväg 1, krävs kompetenta lärare som har svA kompetens samtidigt som de 

även har kompetens inom den tidiga läs- och skrivinlärningen. Det är därför viktigt att universitet och 

högskolor som tillhandahåller svA för Sfi även har med moment i utbildningen där den tidiga läs- och 

skrivinlärningen finns med.  

Specialpedagogisk kompetens för vuxenutbildningen och Sfi är inget krav enligt Skollagen (SFS: 

2010:800) men för att kunna möta de funktionsvariationer och funktionshinder som finns inom Sfi och 

vuxenutbildningen är det önskvärt att skolorna satsar på denna kompetens, både i anställningar av 

specialpedagoger och speciallärare samt fortbildning av lärare inom specialpedagogik. Resultatet 

pekar även på att det kan vara önskvärt med en översyn av Skollagen (SFS: 2010:800) så att även 

vuxenutbildningen inkluderas i lagtexten om specialpedagogiskt stöd. Elever inom studieväg 1 är en 

heterogen grupp där elever har många kompetenser inom olika områden men ett stort behov av stöd 

från kompetent personal som möter varje individ där dennes förutsättningar finns för språklig 

utveckling inom de olika områden tala, förstå, läsa och skriva. Inom många kulturer är diagnostisering 

av funktionshinder inte norm och därför behöver det specialpedagogiska arbetet utgå från den 

kartläggning som görs tillsammans med elev och ansvarig lärare för att finna de anpassningar och stöd 

som kan stödja elevens utveckling (Skolverket, 2015). För att systematisera detta krävs dokumentation 

där elev och lärare tillsammans dokumenterar varför och hur man anpassar och under arbetet görs 

sedan olika avstämningar där elev och lärare kan se om anpassningarna ger resultat eller om det krävs 

andra åtgärder. Som en del i motivationsbyggandet för eleven att orka med det mödosamma arbetet 

som krävs för att erövra ett nytt språks alla dimensioner, krävs ett aktivt elevdeltagande där läraren 

driver elevens kunskaper om sin studieprogression framåt. Den individuella studieplan (Skolverket, 

2017) som varje elev inom vuxenutbildningen och Sfi ska ha behöver synliggöra elevens progression 

och de anpassningar som krävs för att eleven ska få möjlighet att visa sina kunskaper. Den individuella 

studieplanen ska vara ett levande dokument som eleven är ägare till och som följer eleven under hela 

den tid eleven finns inom Sfi och vuxenutbildningen, så att rätt stöd kan ges i varje kurs eleven deltar 

i. Genom den individuella studieplanen kan och ska lärare och elev kontinuerligt följa upp eleven mål 

så att de korrigeras vart efter eleven finner nya möjligheter för att nå mål för integration, arbete och 

egen försörjning i det nya hemlandet.          
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide för semistrukturerade intervjuer med rektorer för Sfi 

 

Syfte: 

Syftet med studien var att undersöka rektorers uppfattning om vad de anser krävs för att elever med 

mindre än femårs skolbakgrund från hemlandet, ska kunna fullfölja sina studier på Sfi. 

Frågeställningar blir därför: 

• Vad uppfattar rektorer på Sfi att det krävs för att elever med kort skolbakgrund ska få de bästa 

förutsättningarna att genomföra kurserna på Sfi? 

• Vad uppfattar rektorerna hindrar eller möjliggör eleverna att klara studierna inom studieväg 1? 

• Vilket eventuellt lärarstöd eller specialpedagogiskt stöd finns på skolan? 

• Vad behöver skolan utveckla för att eleverna inom studieväg 1 ska få de bästa 

förutsättningarna?  

 

Intervjuerna börjar med att jag informerar om intervjuns syfte utifrån informationsbrevet samt tar upp 

de etiska principerna där bland annat konfidentialiteten tas upp. Rektor får även ge sitt samtycke för 

deltagande i intervjun och sammanställningen av mitt självständiga examensarbete.   

Intervjun delas upp i huvudfrågor med eventuella underfrågor för att få mer klarhet i de delar som tar 

upp. 

  

Bakgrundsfrågor: 

1: Ansvarsområden och antal personal 

2: Antal år på tjänsten 

3: Storlek på Sfi 

 

1. Vad innebär begreppen kortutbildad elev i er organisation?   

 

2. Vad är det som gör att vissa elever med kort utbildning klarar studierna igenom hela Sfi, 

medan andra kortutbildade inte gör det?  

 

3. Hur har verksamheten på Sfi i denna kommun organiserats kring kortutbildade?  

 

4. Vilka förutsättningar behövs anser du för att en kortutbildad ska klara kurserna på Sfi?   

 

5. Hur får ni syn på elevernas utveckling, framgångar och misslyckanden i studierna och 

hur dokumenteras detta 

 

6. Vilket stöd finns runt läraren och eleven för att kunna identifiera och arbeta med 

svårigheter som har identifierat?  

 

7. Specialpedagogisk kompetensutveckling av personal? Hur, var och vem? 

 

8. Vad anser du är anpassningar som i klassrummet kan stödja elevens lärande?  

 

9. I vilken omfattning görs anpassningar i klassrummet? 

 



56 

 

10. Hur ser du på din roll där du behöver ta hänsyn till din kommuns mål med studier på 

Sfi i förhållandet till skollagen och skolverkets intentioner som finns skrivna i läroplan 

och kursplan för elever inom studieväg 1?  

 

11. Vilka andra vägar ser du finns för kortutbildade ut i arbetsliv och egen försörjning än 

just studier på Sfi?   

 

12. Vad behövs framåt för att verksamheten på Sfi ska utvecklas vidare?  

 

13. Innan vi avslutar intervjun, är det något som du vill tillägga till det vi har talat om?  
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Bilaga 2 

Vad krävs för att elever inom studieväg 1 ska lyckas med studierna på Sfi? 

 

Mitt namn är Margareta Ojakangas och jag arbetar som specialpedagog på Sfi samtidigt som jag läser 

masterprogrammet specialpedagogik på Stockholms universitet. Under mina studier och i mitt arbete 

har jag reflekterat över vad i organisation och pedagogik kan krävas för att elever inom studieväg 1 

generellt ska lyckas med studier på Sfi. Verksamheten på Sfi styrs av rektorer som har ett komplext 

arbete med ansvar över den pedagogiska verksamheten där utveckling och stöd för lärare är centrala 

delar, men verksamheten styra även av politiska styrdokument, både nationellt och i den enskilda 

kommun man verkar i. Rektorer på Sfi har kunskaper och tankar om vilka delar som krävs för 

organisatoriskt och pedagogiskt för att elever inom studieväg 1 ska lyckas med sina studier på Sfi.    

I det specialpedagogiska arbetet på Sfi är det viktigt att alla elever får rätt stöd och anpassningar, både 

organisatoriskt och pedagogiskt för att nå studieframgång. I detta arbete har rektorer inom Sfi en 

central roll. Därför har jag valt att i mitt självständiga examensarbete, intervjua ett antal rektorer som 

arbetar på Sfi för att få kunskap om vad rektorer uppfattar är viktiga och framgångsrika delar för att 

elever med kort skolbakgrund inom studieväg 1 kan slutföra sina studier på Sfi,   

Genom intervjuer, hoppas jag finna de viktigaste upplevda komponenter organisatoriskt och 

pedagogiskt att elever inom studieväg 1 ska lyckas. Därför är just ditt deltagande som rektor viktigt.   

Inom en vecka efter att detta informationsbrev nått dig, kommer jag kontakta dig på telefon eller epost 

för att höra om intresse finns för ett deltagande. Det är helt frivilligt och om du väljer att delta, kan du 

när som helst under intervjun avbryta och välja att inte delta. Intervjuerna beräknas pågå från 

december 2018-januari 2019. Om detta tidsspann inte passar dig, kan vi komma överens om en annan 

tid.  

Intervjun kommer genomföras på din arbetsplats och jag önskar att den kan ske på en ostörd plats så 

att du kan prata ostört kring de frågor som kommer tas upp. Intervjun kommer ta ca 30–60 minuter 

och är semistrukturerad. Det innebär att jag kommer ställa huvudfrågor med eventuella efterföljande 

följdfrågor för att få fördjupade och tydliga svar. Frågorna kommer kretsa kring organisation samt 

pedagogik, där anpassningar för elever inom studieväg 1 är en del.  

Innan intervjun kommer jag att ta uppsyftet med intervjun, informationen som står i detta brev samt be 

dig om ett informerat samtycke som innebär att du samtycker till att delta i intervjun, men ändå kan 

avbryta ditt deltagande.  

Jag kommer använda ljudupptagningsutrustning vid intervjutillfället för att sedan transkribera det 

sagda. All data från intervjuerna kommer sedan att användas för att göra en innehållsanalys där jag ska 

försöka identifiera teman i hela materialet.  

Under hela processen kommer jag säkerställa att endast jag och min handledare har tillgång till 

materialet. Intervjuerna och transkriberingarna kommer kodas och med siffror så inga namn på 

personer eller kommuner kommer i det slutgiltiga skriftliga arbeten finnas med. Kommunerna kommer 

eventuellt att beskrivas som liten, mellan eller stor. Dessa åtgärder ska garantera din konfidentialiteten. 

Ljudupptagningarna samt transkriberingarna kommer förvaras i ett låst skåp under arbetet och de 

kommer endast användas till detta examensarbete.  När det slutliga examensarbetet är klart och 

godkänt kommer ljudupptagning samt transkribering att förstöras.   

I det färdiga skriftliga examensarbetet kan det finnas med citat tagna från materialet. Dessa kommer 

även vara avidentifierade så om jag använder något du har sagt, kommer ingen kunna identifiera dig. 

De skriftliga intervjuerna kommer endast användas till detta examensarbete.   
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Vid deltagande i mitt examensarbete kommer du få ta del av det färdiga skriftliga arbetet i slutet av 

juni 2019. Vid deltagande av ett tillräckligt antal informanter kommer du kunna få ta del av vad 

rektorer anser vara framgångsrika bitar för att elever inom studieväg 1 ska lyckas med sina studier.   

 

Har du några frågor rörande denna information är du välkommen att kontakta mig. 

 

Margareta Ojakangas  

Specialpedagog Komvux/Sfi Xxx kommun. 

Telefon: xxx-xxxxxx, xxx-xxx xx 

Epost: xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Vänliga hälsningar 

Margareta Ojakangas 
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Bilaga 3 

Kategorisering av sju transkriberade intervjuer med rektorer för sju olika kommunala Sfi.  

 

Kategori1 

Sfi- elevens behov 

Motivation Mål med studierna Kunnig lärare 

Relationer Eget driv Rätt resursanvändning 

Måendet  Arbeta motivationshöjande  Språkstöd 

Modersmålsundervisning Trygghetsskapande  Kulturskillnader 

Frånvaro Lång studietid på studieväg 1 För lite träning 

Studieteknik Tolksamtal  Kartläggning/introduktion 

Språkets möjlighet till 

utveckling 

Självförtroende Progression styr tid och flöde 

Typiskt för elev på studieväg 1 Hinder för fortsatta studier Förväntad studienivå på 

studieväg 1. 

15 i veckan räcker inte   

 

Kategori 2 

Samverkan 

Samverkan mellan 

olika 

verksamheter 

Samverkan med AF Samverkan med 

Jobbcentrum/kommunen 

Krav på elever  

Samverkan som 

stöd för elev 

Svårigheter i samverkan 

med AF 

Önskemål om samverkan Samverkan med 

gymnasiet 

Stöd och 

kartläggning i 

samverkan med 

AF och 

socialtjänsten 

DUA- samarbete med Sfi 

och AF 

Två verksamheter är 

”ägare” av elevens tid.  

Behov av privat 

aktör inom Sfi 

Studieplikt AF:s 

arbetsmarknadsutbildningar 

Hinder och orsaker till 

lång studietid 

 

 

Kategori 3 

Kompetens inom Sfi 

Lärarbehörighet  Lärarkompetens Lärarens arbetsmiljö 

Konsekvens av lärarbehörighet Läs- och skrivkompetens Krävande studieväg att arbeta i.  

Hinder för lärarbehörighet Hinder för lärarkompetens  

Kompetensutveckling som 

bedrivs 

specialkompetens som finns  Rutiner för stöd 

Effekter av 

kompetensutveckling 

Saknad specialkompetens Effekter av stöd 

Pågående kartläggning av 

utbildningsbehov 

Ökat behov av stöd. Hinder för stöd 

Kartläggning av stöd Anpassningar inom klassens 

ram 

Hinder för specialpedagogisk 

utveckling 

Studie- och yrkesvägledning Forskning Helhetssyn på människan 

Kurator på Sfi Önskad forskning 

/forskningsstöd 

 

 

Kategori 4 

Pedagogiskt arbete 

Att synliggöra 

läroprogressionen 

Pedagogiskt material i 

undervisningen 

Önskade pedagogiska 

utvecklingsarbeten 
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Elevsamverkan  Pedagogiskt arbete i 

klassrummet 

Pågående pedagogiska 

utvecklingsarbeten 

Elevansvar  Formativ bedömning och 

formativt arbetssätt 

Effekt av pedagogiska 

utvecklingsarbeten.  

Dokumentation Summativ bedömning Pedagogiska hinder 

Tidsbestämda projekt inom Sfi Suggestopedin som metod  

 

 

Kategori 5 

Ledning och styrning   
 

Erfarenheter och 

bakgrund 

Rollen som rektor Kommunstruktur Allmän uppfattning 

om Sfi 

Rektors arbetsbörda Rektors arbetssätt  Samarbete Sfi-

kommun/nämnd 

Privat förhållningssätt 

Systematiskt 

kvalitetsarbete 

Organisatoriskt stöd 

för anpassningar  

Bristande förståelse 

mellan politiker och 

Sfi 

Syfte med Sfi 

Styrdokument- 

läroplan och kursplan 

Organisatoriskt stöd 

för utvecklingsarbete 

Rutiner som stöd i 

organisationen 

Sfi:s roll 

Organisation av 

studieväg 1 

Organisation av 

studievägarna 

Svårigheter inom 

organisationen 

 

Gruppens storlek på 

studieväg 1 

   

 

Kategori 6 

Framtidens arbetskraft subkategorier 

Behov av framtida arbetskraft Behov av enklare jobb Önskad utveckling för Sfi 

Hinder för arbete  Flexibilitet i systemet Sfi en del av 

vuxenutbildningen 

Språklig kompetens vid arbete   
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