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Abstract  
 

Studien har två syften: att undersöka relationen mellan inlärningen av ett andraspråk, i vuxen ålder, 

och inlärares identitet och att ta reda på om personer som arbetar på SFI, som har kommit till Sverige 

i vuxen ålder, arbetar identitetsstödjande med språkinlärning eller bemöter eleverna på ett sätt som 

stödjer identitetsskapandet för eleverna. För att undersöka detta har semistrukturella intervjuer 

använts och de har analyserats med hjälp av metoden fenomenografi. De åtta personer, som har 

intervjuats, har alla kommit till Sverige i vuxen ålder och arbetar inom olika yrkesområden på SFI i 

en mellanstor, svensk stad. I intervjuerna framkom att alla de intervjuade personerna förändrade sin 

identitet när de var nya i Sverige. Undersökningen visar att det som var svårast var att hitta nyanser i 

språket och att uttrycka känslor och åsikter på det nya språket. De intervjuade sa att de kopplade sin 

egen bakgrund till eleverna och bemötte eleverna på ett identitetsstödjande sätt. Det man behöver 

jobba med på SFI är nyanser och djup i språket, att veta i vilken kontext man kan använda ett visst 

språkbruk och att jobba med språk och kultur på samma gång. Det skulle fungera identitetsstödjande 

att reflektera över hur man kan komma in i samhället och bli delaktig. Alla som möter nyanlända 

behöver bortse från språksvårigheter och istället se människan bakom orden.  

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, identitet, SFI, identitetsskapande, bemötande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Abstract  
 

The study has two purposes: to investigate the relation between second language learning as an adult 

and the students' identity, and to analyse if the persons who work at SFI (Swedish for immigrants), 

who has arrived to Sweden as adults, work to support the students' identity as they learn the languages, 

or if they treat the students in a way that support their creation of a new/changed identity. To 

investigate this, has semi-structural interviews been used and they have been analysed with a method 

called “fenomenografi”. The eight persons who have been interviewed have all come to Sweden as 

adults and they work with different professions at SFI, in a middle-sized town in Sweden. In the 

interviews you could see that all the informants changed their identities when they had just arrived to 

Sweden. The study shows that the hardest point in the language learning was to learn to use the shades 

of meaning and how to express feelings and opinions in the new language. The informants told that 

they connected their own historical background with the students' stories and treated them in a way 

that supported the students' identities. At SFI you need to work with the use of different shades of 

meaning and go to the bottom with the language. You must also work with how to know where in 

different contexts you should use different styles in languages and work with both language and 

culture at the same time. It would work as a support to the identities to reflect on how to get into and 

participate in the society. Everyone who gets to meet persons who have recently arrived needs to 

leave the difficulties with the language out of account and instead see the individuals behind the words.  

 

Keywords: treatment, identity, creation of identity, SFI (teaching of Swedish for immigrants), 

Swedish as a second language 
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1 Inledning  

 
Språk och identitet går hand i hand. När en person flyttar från ett land till ett annat måste man, oftast, 

lära sig ett nytt språk. Med det nya språket följer en ny, eller åtminstone, förändrad identitet. Det som 

var enkelt att uttrycka på modersmålet kan vara svårt på det nya språket. Att fånga nyanser, uttrycka 

känslor och uttrycka sig precist på det nya språket tar tid att lära sig. Att få människor runt omkring 

att se vem man egentligen är, kan bli en lång process som är beroende av hur språket fungerar. 

Identiteten måste, via språket, erövras på nytt för att man ska bli en hel människa igen.  

    

Syftet med arbetet är att, med utgångspunkt i ett andraspråksperspektiv, undersöka relationen mellan 

inlärningen av ett nytt språk, i vuxen ålder, och inlärares identitet. Syftet är också att få veta om 

personer som arbetar på SFI, som har kommit till Sverige i vuxen ålder, arbetar identitetsstödjande 

med språkinlärningen eller bemöter eleverna på ett sätt som stödjer identitetsskapandet för eleverna. 

 

Frågeställningar:  

 

 Förändras de intervjuade personernas identitet när de lär sig ett nytt språk i en ny 

omgivning? 

 Hur fungerar det t.ex. att hitta nyanser, skämta och uttrycka känslor i det nya språ-

ket? 

 Vilken koppling gör SFI- lärare och annan personal, med invandrarbakgrund, mellan 

den egna erfarenheten och elevers identitet och identitetsskapande? Hur märks det i 

bemötandet? 
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2 Teoretisk bakgrund  

 
Kapitel 2.1 tar upp definitioner av språk, både förstaspråk och andraspråk. I 2.2 beskrivs förhållandet 

mellan språk och identitet med utgångspunkt i litteraturen.  

   2.2.1 handlar om den sociala identiteten, gruppens betydelse för identitetsskapandet och språkets 

värde när det gäller den sociala identiteten. Identiteten formas dels utifrån de personer man har runt 

omkring sig, dels med utgångspunkt i den kontext man befinner sig i, men också inifrån individen 

själv och det man bär med sig. 2.2.2 beskriver hur kulturen och språket förhåller sig till varandra. 

Språket bär kulturen och kulturen kan uttryckas på flera sätt genom språket. Den egna kulturen och 

den nya kulturen påverkar och formar identiteten.  Stycket 2.2.3 berättar om hur brister i språket kan 

begränsa individen på olika sätt.  

   På slutet av litteraturgenomgången, i del 2.3, tas forskning kring hur man kan koppla språk, kultur 

och identitet till undervisningen på SFI upp. Framförallt beskrivs ett arbetssätt som Seija Wellros har 

skrivit om i ”Språk och kultur i undervisningen i svenska för vuxna invandrare”. Kursplanen refereras 

till när det gäller språk, kultur och identitet.  

  

2.1 Definitioner 

2.1.1 Språk 

Med språk menas här både modersmål/förstaspråk och målspråk/andraspråk.  

   Modersmålet, tänker man ofta, är det språk som ett barn lär sig först. Så länge det bara finns ett 

språk så håller definitionen, men om barnet växer upp i en flerspråkig miljö kan definitionen bli mer 

komplex. Axelsson & Magnusson skriver om begreppet modersmål relaterat till en flerspråkig 

uppväxtmiljö. Ett barn som växer upp i Sverige med föräldrar som talar olika språk och använder sina 

egna språk när de talar med sitt barn kommer att bli tvåspråkigt till att börja med. Det är svårt att säga 

vilket av språken som då är modersmål. Barnet kanske börjar på en svensk förskola där språket man 

talar är svenska. Barnet blir flerspråkigt och senare kanske svenskan blir det mest använda språket 

(Axelsson & Magnusson 2010:302). I den här uppsatsen handlar det om personer som, i vuxen ålder, 

har kommit till Sverige och lärt sig eller påbörjat sitt lärande av svenska. Dessa kan ha ett eller flera 

språk med sig som kan definieras som modersmål. 

   Axelsson & Magnusson refererar till Skutnabb-Kangas, som har skrivit om modersmålet och satt 

upp fyra kriterier för att identifiera ett modersmål. Dessa är: ursprung, kompetens, funktion och 

identifikation. Ursprung handlar om vilket språk som barnet lär sig först. Hur väl man behärskar ett 

språk står för kompetens. Funktionen visar vilket språk man använder mest. Det finns två synvinklar 

när det gäller identifikation, det språk som man själv identifierar sig med och det som andra 
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identifierar som ditt språk (Axelsson & Magnusson 2010:303). 

   Målspråket, det språk som man vill lära sig eller andraspråket, som förstås kan vara ett tredjespråk 

eller fjärdespråk, syftar, i den här uppsatsen, på det svenska språket. Hyltenstam menar att ett 

andraspråk är ett komplement till förstaspråket. När man behöver ska man kunna använda 

andraspråket på samma funktionella sätt som förstaspråket (Hyltenstam 1993:111). 

   Språket innefattar det verbala språket, det icke verbala språket men också tystnaden i språket. Det 

icke verbala språket kan vara kroppsspråk, ögonkontakt och tecken. Tystnaden i språket betyder 

pauser eller att inte svara alls på tilltal (Kukkonen 2003). 

 

2.1.2 Identitet  

Ordet identitet kommer från det latinska ordet idem som betyder detsamma. Man är i grunden samma 

person oavsett plats, tid och situation, även om man kan ha olika roller och beteenden (Wellros 

1998:82). Hur vi uppfattar oss själva, hur andra uppfattar oss och vilka grupper vi vill vara en del av, 

visar vår identitet (Einarsson 2009:40). Identiteten formas tillsammans med andra personer runt 

omkring. Hur andra ser på mig och min identitet är viktigt för hur identiteten utvecklas. Andra faktorer 

som spelar in är kultur och socialisation. Identiteten är inte statisk utan kan ändras. Den är beroende 

av tid, situation och kontext (Haglund 2004). Identiteten förändras med tiden, det finns dynamik i den 

och identiteten består av många olika delar som kan vara motsägelsefulla (Lindberg & Sandwall 

2012:372). Den sociala identiteten bygger på hur andra uppfattar en med utgångspunkt i ålder, yrke, 

kön, nationalitet, etniskt ursprung eller religion (Wellros 2004:658). Social identitet formas av de 

olika grupper individen tillhör. Samtidigt som varje person är unik som individ strävar vi efter att bli 

lika varandra. Den etniska, kulturella identiteten visar man bl.a. genom att använda sitt gemensamma 

språk (Einarsson 2009:41). 

  

2.2  Språk och identitet 

Språket är ett verktyg för att forma och hålla liv i relationer, bygga samhällen och används för att den 

enskilde individen ska kunna hitta sin plats i samhället. Språket är också en viktig faktor för att 

individen ska kunna bygga upp sin identitet, bevara den eller omforma den (Hyltenstam 1993).    

 

 2.2.1   Den sociala identiteten 

Varje individ är delaktig i interaktion med andra personer. Hur man använder språket visar vem man 

vill vara och personer runt omkring tolkar vem man är genom språket. Man försöker uppnå olika mål 

genom språkanvändningen. Detta kan ske med tanke på olika faktorer som tid, kontext, vem man 

talar med och sammanhang (Haglund 2004:363). Det är inte bara vad man talar om utan också på 
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vilket sätt, vilken stilnivå man använder eller vilka ord och uttryck man använder som formar en 

identitet. Genom att prata på ett visst sätt ger man uttryck för en identitet, den egna men också en 

gruppidentitet (Musk 2010: 57). Den etniska identiteten har sin grund i dels den egna upplevelsen, 

dels i gruppens gemensamma bakgrund, kultur, bildandet av familj, religion, socialisation, normer 

och språk. Gruppen har en vi-känsla som kan utesluta andra grupper (Einarsson 2009:41). György-

Ullholm har studerat ungersk-svenska barn och ungdomar. I sin studie såg hon att många upplevde 

att man i och med språkanvändningen kände sig uteslutna ur majoritetsgemenskapen. Om man har 

rötter i en minoritetsgrupp men har sitt dagliga liv i en majoritetsgrupp får man en mer komplex 

identitet. Man får leta sig fram till sin egen identitet och de människor som finns närmast omkring 

personen har en stor betydelse i identitetssökandet (György-Ullholm 2010:50-51). Många upplever 

att man i sitt eget hemland var en individ som hade sin plats i ett socialt sammanhang i en mindre 

grupp människor. Det är först när man kommer till det nya landet som andra ser på en som en etnisk 

person som har sin identitet i det land man kommer ifrån. Många gånger är det inte i första hand så 

man definierar sin egen identitet (Wellros 2004:657-658). 

   När det gäller barn och ungdomar utvecklas och påverkas identiteten både av det som uppfattas som 

legitimt i skolan och av hur normerna i samhället i stort och hemma ser ut. Det kan alltså uppstå en 

identitetskonflikt mellan de olika instanserna (Haglund 2004:382). Einarsson skriver om 

svårigheterna med hur man ska förhålla sig till och använda sitt modersmål, andraspråket eller båda. 

Flera personer vittnar om en kluvenhet i identiteten när man försöker bemästra de båda språken och 

identifiera sig med både modersmålet och andraspråket (Einarsson 2009:41-42). Eliaso Magnusson 

skriver om att det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig när man har två kontexter att vistas 

i. Den svenska och den som man är en del av i många vardagssituationer. Det finns krav från båda 

håll på hur man ska vara, förhålla sig och vilket språk man ska tala. Det är viktigt att ha ett bra rykte 

i den närmaste kretsen. Identiteten formas av båda sidorna. Språket man använder markerar en gräns 

mellan de olika kontexterna (Eliaso Magnusson 2010: 80).  

   Haglund menar att det inte är självklart hur individens identitet formas. Man påverkas av alla de 

yttre faktorerna och vilket språk och kultur man har med sig, men individens egen delaktighet är 

också betydelsefull. Identitetsutvecklingen stimuleras av att individen får ta del av samhällets olika 

kontexter som ofta kan vara fulla av kontraster. Individens identitet kan inte inskränkas till att enbart 

tillhöra den egna gruppens kultur eller modersmål.  Identiteten är mer komplex än så (Haglund 

2004:282-283). Man blir motiverad att lära sig det nya språket, andraspråket, av att man vill bli en 

del av nya gemenskaper. Processen att socialiseras in i den nya kulturen gör att även identiteten kan 

förändras. Under en period under inlärningsprocessen kan man till och med lägga ifrån sig delar av 

sin identitet för att sedan bygga upp en, till viss del, ny identitet (Lindberg & Sandwall 2012:372). 

En del invandrare känner i unga åldrar att de måste välja mellan sina båda språk och kulturer för att 
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bli accepterade.  Det kan också uppfattas som negativt om man talar alltför ”svenskt” (Ladberg 

2000:116-117). 

   I Bonny Nortons studie av invandrarkvinnor i Kanada berättar en av kvinnorna om hur hennes 

identitet ändrades med tiden. I början såg hon på sig själv som en invandrarkvinna utan rättigheter att 

tala. Senare ändrades detta till att hon såg sig som en multikulturell invånare som kunde se fördelarna 

med hur andra bemötte henne och såg att hon hade lika stor rätt att tala som någon annan (Norton 

2000:128-129). 

 

 2.2.2   Språk och kultur  

Språket är en bärare av den egna kulturen. Varje språk har inslag från den egna kulturen och det som 

är extra viktigt i en kultur kan man ofta uttrycka på många sätt i språket. Redan som barn får man 

genom språket med sig olika delar av den egna kulturen. Det kan vara genom sånger, ramsor, sagor 

och lekar. När man lär sig ett språk lär man sig också om kulturen (Ladberg 2000:58-59). Språk och 

kultur har ett nära samband. Kulturen kan inte bevaras utan språket. Om man slutar att tala sitt eget 

språk lämnar man sin egen kultur (Romaine 1995:304). 

   Vid inlärning av ett andraspråk, i en ny miljö, får man lära sig om andra sätt att tänka och hur man 

lever i det nya samhället. Det är svårare att lära sig att behärska de kulturella delarna av språket än 

själva språket (Lindberg & Sandwall 2012:370-371). Man kan inte jämföra sin egen kulturs ideal, det 

man strävar efter att uppnå, och andra kulturers verklighet. Man måste inse att alla kulturer har en 

idealbild av hur värderingarna ska tillämpas men också en verklig bild av hur de används i 

vardagslivet (Wellros 2004:668). 

   När man talar olika språk bemöts man på olika sätt och som individ kan man också uppfatta sig 

själv på olika sätt. Ladberg jämför det här med när svenskar talar olika dialekter och blir bemötta på 

skilda sätt beroende på vad som är norm runt omkring och hur glada många känner sig när man träffar 

någon som talar samma dialekt som en själv. När man har flyttat från sitt dialektala område kan saker 

som påminner om det egna landskapet bli mycket viktigare än de var när man bodde där. På liknande 

sätt kan det vara med språket (Ladberg 2000:116-117). 

 

 2.2.3 Begränsningar på grund av språket 

Om de runt omkring inte kan förstå ens språk förlorar man många viktiga funktioner. Hyltenstam ger 

flera exempel i sin artikel ” Att återerövra sin mänsklighet”, (1993). Han skriver: ” … individen kan 

inte påverka andras tänkande eller handlande, kan inte delta i samarbete som kräver förhandling, kan 

inte skapa sin sociala identitet i det nya sammanhanget, kan inte ingå i en social gemenskap på ett 

fullvärdigt, mänskligt sätt.” (Hyltenstam 1993:109). Det blir svårare att uttrycka känslor eller att ta 

till sig kunskap och använda den på det nya språket. För att kunna påverka samhället och det som 
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händer runt omkring måste individen lära sig det nya språket. Hur väl man behärskar det påverkar 

också andras syn på en själv och den egna identiteten (Hyltenstam 1993). Wellros skriver också om 

hur ens eget språk påverkar hur andra ser på en själv. Det kan göra att man blir osäker på hur man 

själv ska bete sig för att uppfattas som normal. Det är svårt att veta vad som är det normala när man 

inte behärskar språket och kan se de sociala reglerna. Ofta förstår man att man har gjort fel, eller 

betett sig på ett sätt som avviker från normen men man vet inte vad det är som är fel (Wellros 1998:46). 

   Om man själv inte förstår språket och inte heller kan säga det man vill på språket blir det svårt att 

tolka vad som händer runt omkring och att få andra att förstå vad man vill. Många blir trötta, osäkra 

och rädda i mötet med andra. Man vet inte vad som är mer eller mindre viktig information och om 

människor man möter har onda eller goda avsikter (Wellros 1998:45).  

   Ladberg skriver om hur viktigt språket är för identiteten. Hon menar att hur en person pratar visar 

varifrån man kommer och vem man är. Uttalet är viktigt för personens identitet. Vissa personer vill 

inte visa att man inte är infödd svensk och försöker därför få ett så svenskt uttal som möjligt. För 

andra kan brytningen vara en viktig del av en själv som man inte vill jobba bort (Ladberg 2000:56-

57). 

   När man inte behärskar språket är det svårt att bli uppfattad på det sätt man själv önskar. När man 

försöker skämta kanske ingen förstår och därför inte skrattar, om man vill vara artig kan man uppfattas 

som påflugen eller överdriven och om man ska uttrycka känslor på det nya språket kan andra se en 

som extra dramatisk eller att man överdriver. Alla synonymer har inte samma betydelse och de kan 

användas i olika situationer. Det kan vara svårt att veta när man ska säga vad till vem. Det gör att man 

blir osäker på hur man ska uttrycka sig (Wellros 2004:661, 665). Om man inte behärskar ett språk 

fullt ut kan man känna sig begränsad. Det kan göra att man inte känner sig hemma eller känner att 

man inte är en del av samhället. Tankarna är svårare att utveckla utan att kunna samspela med andra 

och idéer som man kommer med blir inte så precisa som man önskar och tas därför inte alltid på lika 

stort allvar som om man hade uttryckt dem på sitt förstaspråk. För att kunna uttrycka känslor behöver 

man också behärska språket (Ladberg 2000:94-96). 

 

2.3  Språk, kultur och identitet i undervisningen 

2.3.1  Kursplan för utbildning i svenska för invandrare 

I kursplanen för utbildning i svenska för invandrare står det att ”Utbildningen ska ge språkliga  

redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och  

arbetsliv.”(Skolverket 2012:7). För att kunna delta aktivt i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv krävs 

det goda kunskaper i språket. Dessa tre områden är i allra högsta grad spelplatser för individens 

identitet och utvecklandet av den. SFI-undervisningens mål är högt satta mål som inte bara handlar 



 

7 

 

om rena språkkunskaper utan också om allt som står i relation till individen och dess språk. 

   I en annan del av kursplanen står det ”Eleven ska också utveckla sin interkulturella kompetens 

genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv i Sverige.” (Skolverket 2012:8). 

 

2.3.2 Arbetssätt i SFI-undervisningen  

Seija Wellros skriver i sin artikel ”Språk och kultur i undervisningen i svenska för vuxna invandrare” 

hur man kan undervisa på SFI för att hjälpa eleverna att både mentalt och känslomässigt komma in i 

och kunna påverka det samhälle de lever i (Wellros 2004). Hon menar att ”Goda språkliga färdigheter 

innefattar bl.a. en god behärskning av komplexa sociokulturella koder” (Wellros 2004:646). 

   I flera studier har andraspråksinlärare upplevt att de, när de var nya i språket, betraktades av andra 

som mindre värda, att erfarenheter som man bar med sig inte räknades eller att majoritetsspråkets 

talare inte trodde att man hade några kunskaper eftersom man inte behärskade språket. Man tog inte 

vara på deras kunskaper och erfarenheter i det nya landet. Den kulturella identiteten och den egna 

bakgrunden blev något negativt istället för att ses som en resurs.  

   Om detta sker kan det göra att man inte blir motiverad att lära sig det nya språket. Det upplevs inte 

som någon idé att lägga ner tid och ansträngning om man inte ser resultat. För att vilja engagera sig i 

sin egen andraspråksinlärning krävs det att man ser att ansträngningarna ger resultat, att man får något 

tillbaka. Det kan till exempel vara att man kan använda sitt andraspråk för att bli delaktig i olika, 

tänkta, språkgemenskaper.  Man kan få en position i yrkeslivet, eller respekteras för vad man säger 

när man talar andraspråket. I grupper som talar målspråket kan man få en tillhörighet. Om man ser 

dessa, kommande språkgemenskaper, kan det räcka för att motivera andraspråksinläraren att lära sig 

det nya språket. Det är viktigt att lärare ser vilka tänkta språkgemenskaper som eleverna i gruppen 

föreställer sig och att man anpassar undervisningen efter dessa (Lindberg & Sandwall 2012:372–374).  

   Wellros citerar Söderlindh som har skrivit boken” Invandringens psykologi”. I boken beskrivs hur 

man förlorar sin identitet när man flyttar till ett nytt land. Det finns inte längre speglar som återger 

den vanliga bilden av en själv.  Självbilden förändras och man känner sig som en lägre stående person. 

Ofta får man en etikett på sig som representerar en etnicitet och inte en individ. De runt omkring ser 

på en på ett stereotypt sätt och det finns risk för att man själv ser svenskarna på samma sätt, som en 

grupp där alla är lika. Det blir svårt att tolka det man ser och att förstå vad som är normalt. Ibland kan 

det tyckas som om det nya står i kontrast till de värderingar man själv bär med sig och det nya 

förväntas man anpassa sig till (Wellros 2004:648-649). 

   Wellros menar att man, för att lära sig om kultur och samhällsliv, som kursplanen säger, måste 

behärska många olika områden. Pragmatik, oskrivna regler, att se det sociala samspelet och att välja 

rätt ord i rätt sammanhang är några av dessa områden. Ett problem är att kulturen i Sverige och de 
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grundläggande värderingarna inte betyder samma sak för alla invånare i Sverige. Det kan bero på om 

man bor i en stor stad eller på landet, olika uppväxtförhållanden, vilken åldersgrupp man tillhör och 

ekonomiska förutsättningar. Därför, menar Wellros, att i SFI-undervisningen måste man jobba aktivt 

med kulturkunskap (Wellros 2004:646, 650). Det man kan utgå ifrån är att i alla länder och kulturer 

finns det kulturskillnader inom den egna folkgruppen. Man måste börja med att få syn på hur de 

skillnaderna ser ut. När man ser de egna kultur- och värderingsskillnaderna kan man bli medveten om 

att det är på samma sätt i det nya landet. Som lärare måste man också tänka igenom sina värderingar 

och vad som är min kultur. Hur har värderingarna och kulturen formats? (Wellros 2004). 

   Wellros beskriver ett arbetssätt som hon har erfarenhet av från SFI-undervisningen. Målet för 

arbetet är att få insikt om påverkan från kulturen, den egna och andras, att diskutera värderingar och 

att träna sig att uttrycka sig på svenska. Hon menar att man måste se vilken sed som finns innan man 

kan välja att ta den eller inte. Hon jobbade med utgångspunkt i elevernas egna observationer av vad 

de hade upplevt som konstigt i början när de kom till Sverige. Detta diskuterades i teman med 

liknande ämnen. Sedan fördjupades temat genom att leta efter mönster som kunde hänga ihop med 

ett visst ideal och man tittade på om detta fanns med i grundskolans läroplan. Diskussionerna skedde 

en halvdag i veckan i 6 till 8 veckor (Wellros 2004:650-651). 

   Många svenska ord, begrepp och uttryck bygger på att man förstår bakomliggande värderingar eller 

kulturella begrepp. Därför hänger språket och kulturen så nära ihop. I SFI-undervisningen måste man 

jobba med båda delar samtidigt. Det kan också vara bra att reflektera över förstaspråkets ord och vad 

som finns bakom dem (Wellros 2004:647-648). I undervisningen bör man fokusera på vilka regler 

det finns kring fraser. I vilket kontext kan man använda frasen, med vem och i vilken relation? 

(Wellros 2004:666).  
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3 Metod 

 

3.1 Urval  

De åtta informanterna valdes ut på grundval av deras bakgrund. Alla har invandrat till Sverige i vuxen 

ålder, de var mellan 21 och 33 år vid ankomsten, alla har varit här under en längre tid, mellan 13 och 

33 år, de behärskar svenska och kan uttrycka sig väl och alla arbetar på en SFI-skola i en mellanstor 

svensk stad. De flesta arbetar med undervisning på något sätt men några har mer administrativa 

uppgifter. Alla kommer dock i kontakt med  SFI-elever dagligen. Några av de intervjuade personerna 

kommer från samma land men de representerar sammanlagt sex olika länder från tre världsdelar, 

Afrika, Asien och Europa.  

   Att just de här åtta blev utvalda hade flera orsaker. Syftet med uppsatsen var att undersöka vuxna 

personer och om deras identitet förändras när man kommer till ett nytt land och ett nytt språk. Därför 

var det ett krav att personerna skulle ha kommit till Sverige som vuxna. Det var en fördel att de åtta 

hade olika bakgrund, några har kommit till Sverige som flyktingar medan andra har invandrat av 

andra skäl. Hur de själva har lärt sig svenska varierar också, några har gått på SFI och några har lärt 

sig svenska på egen hand. Från början var tanken att intervjua SFI-elever som hade kommit en bit i 

språket, men för att nå syftet skulle det ha varit mer tidskrävande och eventuellt hade tolkar varit 

nödvändiga i vissa fall för att kunna komma djupare i intervjuerna om den egna identiteten. Med risk 

för att informanterna kunde ha glömt hur de upplevde situationen som nya i Sverige prioriterades att 

språknivån var hög framför att få mer färsk information om hur man upplever sin situation i nuläget.  

   En frågeställning som gjorde att de åtta personerna, som alla arbetar inom SFI-verksamhet och 

dagligen kommer i kontakt med elever, lämpade sig väl, var att se vilken koppling SFI-lärare och 

annan personal gör mellan språkinlärning och identitet.  

   En brist i urvalet är att alla åtta informanter arbetar på samma SFI-skola i samma stad. Det optimala 

hade varit att kunna intervjua personer från olika skolor och i olika städer med varierande storlek 

både på skolor och städer. Men för att underlätta för alla inblandade när det gäller tidsåtgång och 

förflyttning så valde jag ändå att intervjua dessa. Skillnader mellan ursprungsland, modersmål, kön 

(sex kvinnor och två män), bakgrund och yrkesfunktion inom SFI kompenserade till viss del det 

annars snäva urvalet och för undersökningens syfte speglar dessa skillnader flera olika perspektiv på 

kopplingen mellan språk och identitet. 
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3.2 Metodval  

 

3.2.1 Materialinsamling – Intervjuer 

Den valda, kvalitativa, metoden består av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vid 

intervjuerna har det funnits en, i förväg, förberedd intervjuguide med en lista med frågor som alla 

intervjuer har utgått ifrån (se Bilaga 1).  Under intervjuernas gång har ordningen på frågorna anpassats 

efter informantens svar, några frågor har tagits bort och följdfrågor eller helt nya frågor har tillkommit 

beroende på hur intervjun har utvecklats. Frågorna har, förutom några personuppgifter i början, varit 

öppna frågor där den intervjuade har getts möjlighet att utveckla sina svar.  

   Syftet och frågeställningarna gjorde att intervjuer var den mest lämpade metoden eftersom man 

med dem kunde få mer öppna och personliga svar som inte behövde skrivas ner vilket skulle ha varit 

fallet i t.ex. en enkätundersökning.  Eventuellt kunde intervjuerna ha kompletterats med observationer 

i undervisningssituationer eller vid möten med elever. Detta för att få ut mer av frågeställning tre, 

som berör kopplingen mellan språkinlärning och elevers identitet. Genom att bara genomföra 

intervjuer fick informanterna enbart själva berätta om hur de jobbar med dessa frågor och drar nytta 

av sina erfarenheter, men ingen utomstående kunde verifiera deras upplevelser.  

 

3.2.2 Analysmetod 

För att analysera materialet har metoden fenomenografi använts. Det är en kvalitativ metod som 

används för att analysera, framför allt, semistrukturella intervjuer. Metoden har utarbetats av Inom-

gruppen vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet och Staffan Larsson har beskrivit 

metoden. Syftet är att beskriva hur människor uppfattar sin omvärld och vid analysen utgår man från 

det empiriska materialet, intervjuerna.  Personerna som intervjuas har varken rätt eller fel, utan vid 

analysen vill man belysa deras upplevelse av något. Intervjupersonernas svar jämförs, de olika 

personernas uppfattningar delas under analysen in i kategorier och man strävar efter att beskriva 

variationen i uppfattningar.  Dessa kategorier är helt skilda från varandra och syftet är att de olika 

kategorierna ska ge en bättre förståelse för det undersökta ämnet (Larsson 1986). I den här uppsatsen 

handlar det om, i fall identiteten förändras när man byter språk och miljö. Min tolkning är att 

personens identitet har förändrats om man själv har uttryckt att identiteten har ändrats, om någon 

annan har sagt att man har förändrats eller om man uppfattade att andra inte såg på en själv som den 

person man var. Den handlar också om begränsningar på grund av språket och hur man kan dra nytta 

av de egna erfarenheterna i kontakt med SFI-elever.      
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3.3  Genomförande 

 

Inför intervjuerna har varje person informerats muntligt om att intervjuerna skulle användas i en C-

uppsats och att intervjuerna skulle spelas in men att det inspelade materialet skulle raderas efter att 

uppsatsen var klar. De har också fått veta att det i uppsatsen skulle kunna förekomma citat från 

informanterna, men att personerna skulle vara avidentifierade. Inga namn skulle förekomma i 

uppsatsen. Informanterna har haft möjlighet att ställa frågor om detta och har gett sitt medgivande till 

att medverka. Två av de intervjuade ville ha frågorna i förväg, vilket de också fick. 

   Vid intervjutillfället har hela intervjun spelats in och på intervjuguiden har anteckningar förts för 

varje person. Alla åtta intervjuer genomfördes mellan den 20/3 och 7/5 2014, alltså under en 

tidsperiod på sju veckor. Att det blev under en så lång period berodde på att vissa intervjuer fick 

flyttas av olika anledningar och att det rent tidsmässigt skulle gå att få in intervjuerna. Detta upptäckte 

jag kan ha varit en nackdel eftersom den övriga skrivprocessen var i olika stadier vid 

intervjutillfällena. Litteraturen var inte lika bearbetad i början som i slutet. Det gjorde att de första 

intervjuerna inte blev lika uttömmande inom de mest intressanta ämnena som de senare intervjuerna. 

Om tid hade funnits hade det varit bra att gå tillbaka till vissa informanter och ställa fler frågor.  

   Efter intervjutillfället har varje intervju lyssnats igenom och anteckningar har förts om de olika 

ämnen som dels förekommer i flera av intervjuerna, dels de ämnen som syfte och frågeställningar 

utgår ifrån, men också om något speciellt har kommit upp av särskilt intresse. Varje informant fick 

då ett fingerat namn som skulle vara ett namn som inte visar varifrån man kommer.  Av etiska skäl 

var det viktigt att göra informanterna så anonyma som möjligt eftersom det annars skulle vara möjligt 

att identifiera dem. Det enda man kan läsa ut av namnen är om det är en man eller kvinna. När 

intervjuerna gjordes var alla mellan 40 år och 60 år och medelvärdet i gruppen var 48 år. De 

intervjuade är: Anna, Björn, Cecilia, Diana, Elin, Fredrika, Gunilla och Hans.  

   Intervjusvaren analyserades med hjälp av fenomenografi, se 3.2.2 analysmetod. Resultatet 

kategoriserades, sammanställdes i tabeller och illustrerades med citat från de intervjuade.  
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4 Resultat  

 

4.1 Förändras identiteten? 

 

Den första frågeställningen handlar om ifall personens identitet förändras när man lär sig ett nytt 

språk i en ny omgivning. Min tolkning är att personens identitet har förändrats om man själv har 

uttryckt att identiteten har ändrats, om någon annan har sagt att man har förändrats eller om man 

uppfattade att andra inte såg på en själv som den person man var. Med den tolkningen förändrades 

alla informanters identitet i början. 

 

   Anna uttrycker det så här: Om man inte pratar rätt blir man en annan person. De förstår inte dig … 

du har inget värt … det är bättre att vara tyst. Gunilla har liknande erfarenheter. När jag frågar om 

Gunilla blev en annan person som ny i Sverige svarar hon: Ja, jag tror det, jag tror det eftersom 

språket är ju nyckeln[...]man måste ju uttrycka sig med och hävda sig ... kan man inte språket så man 

kan inte göra det. Då känner man … kanske de … har inte den här bilden av mig, den sanna bilden.  

 

   Björn och Hans uttrycker det inte så direkt men man kan ana det. Hans säger att texten krympte. 

Efter en tid i Sverige har flera av de intervjuade fått tillbaka delar av sin gamla identitet, känner sig 

som exakt samma person eller har en återigen förändrad identitet.  

   I intervjuerna har i vissa fall samma person på en mer rak fråga uppgett att identiteten inte har 

förändrats alls men i den fortsatta intervjun visar det sig att det finns tecken på en förändring. I några 

fall har det varit svårt att få fram hur upplevelsen var när man var ny i Sverige, istället har man sagt 

att man är samma person nu som då.  

 

4.2 Hur förändras identiteten?  

 

I analysen av materialet framkom fem olika kategorier i beskrivningen av hur identiteten förändrades 

när man var ny i Sverige och ny i språket. Dessa är: begränsade möjligheter att uttrycka sin 

identitet, lägre status, förändrad social identitet, uppfattas som mindre kunnig och en blekare 

person. Tabell 1, visar vilka personer som på något sätt har uttryckt att de upplever sin identitet vara 

förändrad inom de olika kategorierna.  
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Tabell 1. Förändring av identitet 

              

Namn Begränsade 

möjligheter 

att uttrycka 

sin identitet 

Lägre status Förändrad 

social 

identitet 

Uppfattas 

som mindre 

kunnig 

En blekare 

person 

Anna            X            X            X            X            X 

Björn            X             X             X 

Cecilia            X            X            X            X            X 

Diana            X            X            X             X 

Elin            X              X            X 

Fredrika            X            X            X            X            X 

Gunilla            X               X 

Hans            X               X 

X: Personen har, i intervjun, berättat om något inom kategorin. 

 

I tabellen kan man utläsa att i två kategorier, nämligen: Begränsade möjligheter att uttrycka sin 

identitet och En blekare person delar alla de intervjuade samma upplevelse. Anna, Cecilia och 

Fredrika har upplevt något inom alla kategorier, men Gunilla och Hans återger bara något ur de två 

kategorierna som alla delar.    

 

4.2.1 Begränsade möjligheter att uttrycka sin identitet 

Alla de intervjuade personerna uppgav att de, på grund av att de inte behärskade språket, fick 

begränsade möjligheter att uttrycka sig och på så sätt hade svårt att visa sin rätta identitet. Anna och 

Elin sa att de blev tystare när de pratade svenska än när de talade modersmålet. Anna tyckte också att 

det var ett problem att andra inte uppfattade vad hon sa. Alla, utom Björn och Fredrika, berättade om 

svårigheter med att kunna uttrycka det man vill på ett nyanserat, varierat och djupare sätt.  

 

   Elin uttrycker det så här: Först … det svåraste var att man kunde inte behärska språket och säga 

sin mening, åsikt … det var det … speciellt i situationer när man känner sig orättvist behandlad, då 

var det svårt att man hittade inte ord för att säga vad som hänt egentligen…  

 

   Diana har en liknande bild: Jag kan inte ens uttrycka det jag vill ... jag menar å göra mig förstådd. 

Att uttrycka det som finns inne, jag menar, det är inte lätt på svenska ... hur ens man når ganska hög 

nivå i språket.  
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Cecilia berättar om vad som hände om hon ville argumentera mot något:  

 

Jag höll med det mesta eftersom det var lugnast så … behövde inte gå i klysch med nån 

om nånting sen, för jag kunde ju inte argumentera, för det var om, om jag tyckte nån-

ting[...]sen kan man förmedla när man tycker att det är fel, och det förmedlade jag på … 

ändå, jag går inte med på allt bara jag inte kan uttrycka mig men … jag kunde inte vara 

nyanserad och kunde inte förklara varför jag tycker si eller så … utan det var mer – nej, 

det gör jag inte eller nej det tycker jag inte och sen var det slut. Det tar ju längre tid innan 

man kan, verkligen, nyansera sina åsikter.  

 

Elin, Diana och Cecilia hade svårigheter att uttrycka sin åsikt, säga det som finns inom en eller 

argumentera för det man vill ha sagt.  

 

4.2.2 Lägre status 

Anna, Cecilia, Diana och Fredrika berättar i intervjuerna om hur de upplevde att de, när de var nya i 

Sverige, fick en lägre status än de var vana vid. Fredrika och Diana fick en känsla av att vara en nolla. 

Diana sa: man känner sig liten och Cecilia uttryckte: Man var ju inte lika accepterad när man inte 

kan göra sig förstådd. Att andras bemötande påverkar känslan av mindre värde visar de följande 

citaten. Diana upplevde det så här:  

 

Dom tittade ner på mig så … jamen, jamen en människa som inte kan säga något, som inte 

kan tala till sig och så här så … ja, jag kände att dom var negativa mot mig. Ja, och då kom 

dom där orden som man hör när man är i sitt hemland: mörkhårig, andraspråkstalande … 

jag menar det är inte vårt land, till exempel … dom här bilderna kom direkt till huvudet. 

Jag är noll här, jag betyder ingenting så … jag är inte, jag har inte samma värde som andra, 

så jag hamnade alltid här nere men dom andra var där uppe…  

 

Fredrika upplevde ett utanförskap när ingen tog kontakt.  

… och den här känslan av att vara … en nolla … alltså … den kom fruktansvärt tidigt … 

att gå på stan … det är ingen som känner igen mig, ingen som titta åt mitt håll, ingen som 

hälsa. Jag var ingen, jag fanns inte. Telefonen ringde aldrig … alltså det är jättekonstig 

känsla. 

 

4.2.3  Förändrad social identitet  

Den sociala identiteten förändrades. Björn och Cecilia uppfattades av andra som anonyma personer i 

en större grupp. Cecilia förknippades med sitt ursprungsland och några personer hade fördomar om 

att man skulle vara på ett visst sätt för att man kom från det landet. Cecilia bedömdes efter etnicitet 

och inte efter sin egen personliga identitet. Björn berättar hur det var när han var på en 

flyktingförläggning i början:  
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För oss var det … vi var på flyktingförläggning på en båt […] så alla visste … de där båten 

dom är flyktingar som bor, så för oss var det … dom där anonyma flyktingarna […] vi 

kunde inte komma in i samhället på samma sätt och vi hade ingen uppehållstillstånd så vi 

själva var osäkra om vi kommer å leva i Sverige eller inte … så vi ansträngde oss inte heller 

… att gå in helhjärtat i samhället. 

 

   Fredrika upplevde att hon, i hemlandet, var känd av många genom sin släkt och att en stor del av 

hennes identitet byggde på hennes lands historia. Genom sagor, sånger och dikter från landet uttryckte 

hon sig på sitt modersmål, vilket inte var möjligt på samma sätt på svenska. Anna säger att hon 

tillhörde hela befolkningen som finns i hemlandet. Det uttrycker hon inte i Sverige, men nu känner 

hon att hon är svensk också. Hon känner sig inte utanför i Sverige.  

 

4.2.4  Uppfattas som mindre kunnig  

Anna, Cecilia, Elin och Fredrika berättar i intervjuerna om att de uppfattades som mindre kunniga 

eller att man inte frågade efter deras kunskap. Flera av informanterna säger att man måste kämpa mer 

än andra för att visa att man kan någonting. Cecilia säger om kunskap: Kunskap som man hade 

efterfrågades ju inte och man kan inte förmedla den kunskapen heller. Anna berättar:  

 

Folket uppfattar inte vad du säger och du kan inte uttrycka dig vad du vill … då blir du en 

annan person, som inte kan – okunnig, precis, okunnig […] och folket kanske tycker … 

aha … du måste visa att du kan nånting … det blir kanske positivt eller negativt … båda 

… det kan bli negativt att folket sa: aha … jag måste sluta, jag vill inte försöka … bara … 

stannar och den andra personen säger … Det blir positivt … okej jag måste visa att jag kan 

nånting, att jag är värd, att jag så … då kämpar man vidare och går framåt.  

 

Elin talar om misstro.  

Man uppfattas inte som rätt person, det är ju … misstro: tror du verkligen att du ska klara 

dig? sånt […] Eftersom så fort dom hörde brytningen, då är det inte värt att lyssna på dig 

… så, ja, jag kände ju … när jag börja prata då tittar en i ögonen å sen när blicken börjar 

lite svaja lite runt … då vet jag … ah … nu är dom trötta att lyssna på mig, då tror dom att 

jag har ingenting att säga.  

Fredrika började på en utbildning och kände att andra på kursen tänkte: Hur tror hon att hon ska klara 

sig på den här utbildningen?  

 

4.2.5  En blekare person  

I kategorin En blekare person hittar vi alla de intervjuade personerna. I jämförelsen av hur de 

beskriver sin identitet i hemlandet och identiteten i Sverige eller när de pratar svenska, har identiteten, 

oavsett hur utåtriktad eller tillbakadragen personen var i hemlandet, blivit blekare. Fredrika upplever 

att hon har blivit mer förnuftig och självkritisk sen hon kom till Sverige. Både Diana och Fredrika 

uppfattas som mildare, mjukare personer när de pratar svenska än när de talar sitt modersmål. Anna 
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säger att hon var mer pratglad i hemlandet än när hon kom till Sverige. Björn berättar att det var svårt 

att prata i början. Man skäms lite grann och man vill vara lite perfektionist.   

   Både Fredrika och Gunilla beskriver sig själva som starka, självständiga kvinnor i sina hemländer 

och båda tyckte om att diskutera och föra fram sina åsikter. När de var nya i Sverige blev det svårare. 

Fredrika berättar om att uttrycka åsikter:  

 

Det var hemskt […] det var jättejobbigt. Å speciellt när man … asså … när det är nånting 

som upprör en mycket och du upplever som att det här är verkligen viktigt, det här står , 

det här brinner jag för … och du kan inte framstå som seriös när du säger det … att du 

använder liksom … ganska så … smala, asså anorektiska ord, som smakar ingenting, säger 

väldigt lite och jag brukar liksom ta i … för att verkligen trycka på vad jag tycker … och 

jag hade inte dom orden. […] saknas all krydda […] ingen karaktär i smaken. 

 

Gunilla tyckte om att prata politik i hemlandet och ville gärna göra det i Sverige också.  

Man nickar, ja, ja, ja, oavsett om man inte håller med … men jag tycker egentligen inte det 

som du säger, till exempel om det här […] även om man inte gillar det, men man kunde 

inte språket för att kunna, liksom, uttrycka och hävda sig och den här … så att den här 

tycker jag, den där du säger är ju fel och jag ska liksom säga hur det är … på riktigt … men 

man kunde inte … så man fick vänta, vänta och den tyckte jag, det är så jobbigt liksom … 

Om jag vill säga men jag kunde inte.  

Anna, Björn, Cecilia, Diana, Elin och Hans berättar alla om att det var svårare att uttrycka känslor på 

svenska än på modersmålet. Björn säger att när han blir arg tappar han svenskan, blir tyst och lämnar 

platsen. Hans berättar om sitt modersmål som ett starkare språk som det är lättare att uttrycka känslor 

på. Han säger:  

 

När jag skriver ett brev till nån … skriver de på svenska … ja … jag kan bli ledsen om det 

handlar om nånting som är negativ … men skriver jag samma brev på *modersmålet, då 

kan jag börja och gråta eller […] för att det känns som att modersmålet kommer från hjärtat.  

(*mitt ord för språket)  

 

Björn tycker att det är svårt att förmedla samma känsla på båda språken. Gunilla säger att idag går 

det lika bra att uttrycka känslor på både modersmålet och svenska.  
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4.3  Att använda det nya språket 

 

Den andra frågeställningen tar upp hur det fungerar att använda det nya språket, med bland annat 

nyanser, känslor och humor. Till viss del har redan avsnitt 4.2 redovisat hur man använder språket, 

speciellt i 4.2.5. där, att uttrycka känslor, har tagits upp och i 4.2.1. där det handlar om att uttrycka 

sin identitet. De kategorier som intervjusvaren har delats in i är: nyanser, känslor, skämta, åsikter, 

uttal och ord och uttryck. Så här fördelar sig de intervjuades svar på de olika kategorierna:  

 

Tabell 2. Att använda det nya språket 

 
Namn Nyanser Ord och 

uttryck 

Känslor Åsikter Skämta 

Anna     X     X     X     X  

Björn     X     X     X      X 

Cecilia     X     X     X     X     X 

Diana     X     X     X     X  

Elin     X     X     X     X     X 

Fredrika     X     X      X     X 

Gunilla     X     X      X  

Hans     X     X     X     X      

X: Personen har, i intervjun, berättat om något inom kategorin.  

 

Alla de intervjuade säger någonting om att det var svårt att nyansera språket, att få fram det man 

verkligen ville säga. Ord och uttryck är också en kategori som alla hade problem med i början. 

Känslor talade alla, utom Fredrika och Gunilla, om att det var svårt att uttrycka.  Alla utom Björn 

lyfter fram det svåra med att uttrycka åsikter. När man uttrycker sin åsikt kan det göras med mycket 

känslor, så även om det inte har sagts något om åsikt i intervjun kan man ha upplevt svårigheter 

inom känslor och vice versa. Att skämta, kom inte upp i alla intervjuer men några talade om att de 

upplevde det som svårt. 

   Alla intervjuer kommer inte in på alla ämnen, så det är svårt att veta om ett ämne innebär en 

svårighet när det inte har berörts.  

 

4.3.1 Nyanser, ord och uttryck  

Att hitta rätt ord eller uttryck i rätt sammanhang var svårt i början. Att använda vardagsspråk tyckte 

Diana, Fredrika och Björn var en svårighet. Det kunde handla om att gå till vårdcentralen, prata med 

grannar eller veta vad maten i affären heter. När Björn skulle läsa en kärleksdikt, var det ett problem 

att inte veta riktigt vilka ord man skulle använda eller vad orden betydde.   

   Björn berättade att: om svenskan är begränsad så kan man inte variera och leta efter rätt ord. 

Gunilla sa att det var svårt att prata om politik eftersom det var nya ord för henne på svenska och att 
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hon inte hade ett ordförråd för det. Anna tyckte att hon inte kunde använda rätt uttryck. Hon sa: man 

hör uttrycket inuti, men kan inte visa. Modersmålet går djupare. 

   Hans tyckte att det var jobbigt att hitta rätt ord, speciellt som han översatte ord från sitt modersmål 

till engelska och sen till svenska. Han jämför också modersmålet med svenskan. När man pratar 

svenska är det som att se en bild av mat, men när man pratar modersmålet så ser man maten och 

känner vad den luktar. Modersmålet är ett mer levande språk. Fredrika ville också hellre använda 

modersmålet som för henne var ett mer mustigt språk och inte som hennes svenska som var ett mer 

anorektiskt språk. Hon uttryckte att: Jag måste klä mig i kläder som passar mig.  

   Cecilia upplevde det svårt att vara nyanserad och att det tar några år innan man kan uttrycka det 

nyanserade.  

 

4.3.2 Känslor och åsikter  

Det som redovisades under begränsade möjligheter att uttrycka sin identitet och en blekare 

person handlar om att man hade svårt att uttrycka åsikter och känslor. Därför redovisas inte det mer 

här.  

 

4.3.3 Att skämta 

Björn, Cecilia, Elin och Fredrika talar om hur svårt det kan vara att skämta på det nya språket. Björn 

och Fredrika visar på svårigheten med humor, som Björn säger, att skämta är alltid svårt … man 

skämtar på fel sätt. Fredrika berättar om hur fel det kan bli.  

Jag försökte vara, fortsätta vara rolig när jag uttryckte mig … men alltså … det var så 

hemskt när man upplever: fy fasiken, det här var inget roligt … att försöka översätta direkt 

från *modersmålet…  

(*mitt ord för språket)  

 

Elin och Cecilia kopplar ihop skämt och humor med vad man har med sig från sin kultur, sitt land 

och sin historia. Elin uttrycker det så här:  

 

Skämta, det var också svårt, det var jättesvårt, till och med nu […] man växer upp med 

skämt och då förstår man på annat sätt […] man har olika, det som man har i ryggsäcken 

… så det är ju … olika förutsättningar. Jag vet, det är ju mer kulturellt … kan jag tänka 

mig … att man skämtar och då förstår man, fast man behöver inte uttala det med ord … 

Cecilia upplever det på ett liknande sätt.  

 

… alla fall i början så förstår man ju inte humor, svensk humor, eftersom det har ju … alla 
fall, om det är referenser till samhället eller till gamla saker som har hört för länge sen … 
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som ändå följer med … då fattar man ju inte … vad är det som är roligt … och … men jag 
tycker också det är viktig att lära sig om referenspunkterna…  

 

4.4  Koppling mellan egen erfarenhet och möte med SFI-elever  

 

I den tredje frågeställningen ställs frågan om vilken koppling de intervjuade gör mellan den egna 

erfarenheten och elevers identitet och identitetsskapande. Den handlar också om bemötande och hur 

den egna erfarenheten märks av i mötet med SFI-eleven. Alla tycker att de har nytta av sin egen 

erfarenhet i mötet med elever. De ger råd som utgår ifrån hur de själva upplevde sin första tid i Sverige 

och flera talar om hur viktigt de är med ett bra bemötande som utgår från eleven och vad man själv, 

som elev, har varit med om. Det går att dela in intervjusvaren i tre kategorier: kopplar egen bakgrund 

till elevernas situation, ger identitetsstödjande råd och bemötande. Så här fördelar sig 

informanternas svar.  

 

Tabell 3. Koppling mellan egen erfarenhet och möte med SFI-elever 

 

Namn Kopplar egen 

bakgrund till 

elevernas situation 

Ger identitets-

stödjande råd 

Bemötande 

Anna                 X             X          X 

Björn                 X             X  

Cecilia                 X             X  

Diana                 X             X          X 

Elin                 X             X          X 

Fredrika                 X           X 

Gunilla                 X             X  

Hans                 X             X  

X: Personen har, i intervjun, berättat om något inom kategorin.  

 

Alla kopplar den egna bakgrunden till SFI-elevernas situation. De flesta av de intervjuade ger råd för 

hur man kan klara sig bättre i Sverige. Hälften av informanterna lyfter fram att det är viktigt med ett 

bra bemötande och på vilket sätt man kan göra det. Anna, Diana och Elin säger något inom alla tre 

kategorier.  

 

4.4.1 Kopplar egen bakgrund till elevernas situation 

De intervjuade ser alla att de har en fördel jämfört med kollegor, eftersom de har liknande erfarenheter 

som SFI-eleverna. Detta använder de i mötet med elever på lite olika sätt. Både Hans och Anna 

berättar om egna erfarenheter. Anna säger: jag reste samma resa som de... Diana pratar om det som 

hon behövde när hon var ny i Sverige. Gunilla jämför när barn är i föräldrarnas hemland och inte kan 

språket så bra eller inte förstår systemet fullt ut. Det jämför hon med de nyanländas situation. Björn 
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berättar om hur det kan vara om man kommer som flykting till ett nytt land.  

 

Särskilt, jag har fått den förståelse, för den process som de går igenom … för många nyan-

lända, särskilt för flyktingar … i början är det en period, som en krisperiod. Fortfarande 

har de sociala, ekonomiska problem, det är många släktingar kvar i hemlandet, en del på 

flyktingförläggning … så det är mycket runt omkring som fångar deras uppmärksamhet. 

Och gör att dom kan inte fokusera på det som dom måste göra då och nu…  

 

Cecilia berättar att hon kan återkoppla hur det är att inte förstå systemet, inte kunna efterfråga 

systemet och inte förstå vad man ska fråga efter. Fredrika beskriver det som en stor chock när hon 

började tänka på vad hon hade gjort, slitit upp familjen med rötterna. Flera av informanterna säger att 

de vid flera tillfällen har berättat sin historia för eleverna och man har funnit att det finns mycket som 

är gemensamt.  

 

4.4.2 Ger identitetsstödjande råd  

Alla utom Fredrika ger, i intervjuerna, råd, med utgångspunkt i egna erfarenheter. Dessa råd stöttar 

individen i sitt identitetssökande. Cecilia säger: Jag måste vara en del av där jag bor, jag kan inte 

vara en satellit. Hon tycker att det är viktigt att komma in i samhället via språket, kunna förstå och 

göra sig förstådd. Hennes råd är att försöka vara en del av samhället. När hon själv kom till Sverige 

bestämde hon sig för att det nya landet skulle vara hemma. Elin brukar låta eleverna använda sitt eget 

språk i undervisningen om det är svåra ämnen. Detta hjälper eleverna på vägen in i språket genom att 

de först får diskutera på det egna språket och sedan på svenska.  

   Anna uppfattas som en förebild av eleverna. Hon brukar säga till eleverna att de inte ska tänka 

negativt utan tro på att de också kommer att lära sig. Hon berättar sin historia och uppmuntrar eleverna 

att de också kan nå dit där hon är idag. Björn försöker också få eleverna att känna att de kan påverka 

sina liv och få makt över sitt liv. Han menar att eleverna kan uppnå det de vill.  

 

… och då argumenterar jag hela tiden, som jag själv argumenterade för mig själv, om jag 

studerar och hittar bra yrke, jag kan hjälpa dom, *i hemlandet mer, men om jag inte klarar 

det här, jag kan inte hjälpa dom, *i hemlandet och jag kan inte hjälpa mig själv … så båda 

blir problematisk och kommer behöva hjälp. Så åtminstone jag har chans nu att studera och 

planera mitt liv på ett sätt som jag kan vara nöjd med. Ta vara på det. [ … ] fokusera på 

lång sikt hur mycket du kan göra för dom *i hemlandet. (* min kommentar)  

 

Hans pratar om ett nytt samhälle. Han ställer frågor till eleverna för att få dem att reflektera. Räcker 

det med bara språket? Vad måste du göra? Försök att se hur din lärare tänker. Gunilla ger ett tips om 

att språket är viktigast för att klara sig i landet. Det är nyckeln till allt. Diana pratar om kultur och om 

vad man kan och inte kan säga på svenska.  
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Jag försöker utgå från det jag ville lära mig … det jag behövde säga, det, jag menar, det 

som jag kände … det var stort behov att kunna uttrycka mig, den situation det och det … 

så jag utgår från det[ … ] det här kan man inte säga på svenska … det här blir missförstånd 

om man säger det [ … ] Det har med identitet att göra, självkänsla … nu kan jag det här … 

jaha … vad roligt … de försöker säga det på sitt sätt och de känner sig stolta över det, nu 

kan jag det … det leder inte till nåt missförstånd [ … ] Det är 180 graders skillnad … jag 

menar systemet, kulturen, vardagen … ja, men sättet att prata med människor … allt  

 

4.4.3 Bemötande 

Anna, Diana, Elin och Fredrika lyfter fram hur viktigt bemötandet är i kontakten med eleverna. 

Fredrika talar angående att se människan bortom orden.  

 

… att se människan, att gå förbi uttrycken, att gå förbi orden, gå förbi språket, men se 

människan, att uttrycka och utstråla … hos mig kan du känna dig trygg … Jag dömer inte 

dig utifrån hur du säger saker eller vad du säger … det önskar jag att jag kunde utstråla … 

och också det här att … jag vet att du är stor, fast du är liten … just den här … och det är 

så viktigt alltså … jag vet hur stor och fantastisk du är … fast du inte kan visa det … just 

nu [ … ] och det känner jag att det är väldigt närvarande i mig hela tiden.  

 

Elin säger att hon vet att det finns kunskap någonstans inom personerna, som de inte kan förmedla. 

Anna har en liknande bild.  

Man måste tänka vad eleven kan … och respektera … vad eleven kan, vad eleven har med 

sig, till exempel kultur, religion, tro … då blir man lite närmare … och den personen är 

lite, känner sig lite tryggare och kommer lite närmare och vill lyssna och bli lyhörd och 

vill lära sig mer … det tycker jag, det blir bra [ … ] eleverna som kommer, när de kommer 

… precis i början … de vill … de måste kunna förstå … dom … samhället dom kommer i 

… och den andra personen, som befann sig här före dom, också ska förstå vad den andra 

personen har med sig … man kan inte bara kasta bort och glömma det man har haft tidigare 

i sitt liv.  

 

Elin berättar om hur viktigt det är att tillåta personen att göra fel när man pratar. Hon menar att om 

man är trygg med personen man pratar med så kan man tillåta sig att göra många fel.  

   Fredrika ger en bild av hur det kan vara när man lär sig ett nytt språk. Det är som en bred älv som 

man vill komma över. I älven finns stenar som blir som broar från den ena sidan till den andra. 

Stenarna är ord som man använder för att bygga broar. Fredrika säger:  

 

Det tar tid och vi måste, i alla fall, det minsta vi kan göra är att ge människan i fråga, tid 

att … att hämta den här stenen för att ta sig vidare … att liksom orka sitta där och bara vara 

tyst och bara säga ingenting … det kommer … och det kommer  
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5 Diskussion 

 

5.1  Sammanfattning av resultat 

 

Alla de åtta informanterna visade på att det skedde en förändring av identiteten i början, när de var 

nya i Sverige. De förändrades på lite olika sätt, men alla upplevde att deras möjligheter att, med hjälp 

av språket, uttrycka vem de egentligen var, begränsades. Alla uttalade också att de, i sin nya identitet, 

uppfattades som blekare personer än när de talade sitt modersmål eller var i hemlandet.  

   När det gällde att uttrycka sig och använda det nya språket var det framför allt att hitta nyanser och 

att använda ord och uttryck som var problematiskt. Att uttrycka känslor och åsikter var inte heller lätt, 

utan blev något som många undvek. De, av de intervjuade, som pratade om att skämta och att använda 

humor i samtalet, tyckte alla att det var svårt att skämta på rätt sätt, så att det blev roligt. Flera visade 

på att, för att kunna skämta måste man förstå så mycket mer om, till exempel, kultur och historia i 

landet.  

   De intervjuade, sa alla att de kopplade den egna bakgrunden, som invandrare, till SFI-eleverna och 

deras situation. Det gick att dra många paralleller mellan de olika erfarenheterna.  

   Nästan alla gav råd till de nyanlända. Råden handlade ofta om vad de själva skulle ha behövt veta 

eller kunna när de var nya i Sverige.  

   I fråga om bemötandet, var det flera som lyfte fram hur viktigt det var att bortse från 

språksvårigheter och att man i stället såg människan, med all kunskap och erfarenhet man hade med 

sig. 

 

5.2  Resultatets hållbarhet  

 

5.2.1 Urval  

Uppsatsen utgår från en kvalitativ studie, semistrukturerade intervjuer som har analyserats med hjälp 

av fenomenografi, för att få fram hur olika personer uppfattar ett fenomen, i detta fall, kopplingen 

mellan det nya språket och en eventuell identitetsförändring.  Därför har urvalet av informanter syftat 

till att få fram så många olika uppfattningar som möjligt och inte haft ambitionen att baseras på ett 

slumpmässigt urval (Larsson 1986:29). Informanternas bakgrund togs upp under punkt 3.1. Där 

framgår att de har olika bakgrund, arbetar på samma skola men har lite olika yrkesroller. För att kunna 

få fram så olika uppfattningar som möjligt har undersökningen till stor del nått målet. De intervjuade 

har skiftande historia, anledning till att de kom till Sverige och nästan alla kommer från olika länder. 

Det som kan vara en brist är att alla har kommit till Sverige med skol- och yrkesbakgrund i hemlandet 



 

23 

 

och att alla i nuläget är yrkesverksamma i Sverige. Att de alla arbetar på en SFI-skola var också en 

förutsättning för att kunna besvara frågeställning tre, om koppling mellan egen erfarenhet och elevers 

identitet och identitetsskapande. Ingen är från början analfabet, vilket hade breddat urvalet ytterligare.   

   De intervjuade personerna är alla personer som jag, som intervjuade, har pratat med och haft kontakt 

med vid ett flertal tillfällen före intervjutillfället. Detta kan vara både en för- och nackdel. En fördel 

på så sätt att den intervjuade, förhoppningsvis, har känt sig trygg i intervjusituationen, men en nackdel 

eftersom den intervjuade kanske hade gett andra svar om personen som intervjuade var helt okänd.  

   För den här studiens omfattning finns det en bredd i undersökningsmaterialet, vilket gör att 

undersökningens resultat skulle kunna vara överförbart till liknande fall. Det kunde dock ha varit 

ännu större spridning när det gäller bakgrundsfaktorer.  

 

5.2.2 Reliabilitet  

Vid intervjutillfällena kom det fram olika mycket om olika ämnen, beroende på vad informanterna 

valde att prata mer eller mindre om. Det gjorde att inom vissa områden kom det inte fram så mycket 

från en del personer. Det gjorde att tabellerna som redovisar vilka personer som har pratat om vad, 

inte säger så mycket om alla ämnen eftersom vi inte ens kom in på till exempel, att skämta, i alla 

intervjuer. Detta hade kunnat undvikas om de mest centrala frågorna hade prioriterats i alla intervjuer 

eller om vissa intervjuer hade följts upp med ett samtal i efterhand för att klargöra vissa 

frågeställningar.  

    

5.2.3 Validitet 

Eftersom de intervjuade personerna har varit en längre tid i Sverige och alla behärskar språket relativt 

väl förmodar jag att undersökningen ger en mer sann bild av det som var avsett att undersöka, än om 

de intervjuade hade varit SFI-elever. Språket är verktyget för att uttrycka upplevelsen och det kunde 

ha blivit fler missförstånd om SFI-elever hade intervjuats, antingen på svenska, som inte är deras 

förstaspråk eller med tolk, som då hade fått göra en tolkning av orden innan de förmedlades till mig. 

Risken finns fortfarande att det, på grund av språket, har varit vissa delar som har försvunnit eller har 

missförståtts under intervjuerna.  

   Insamlingsmetoden har varit intervjuer. I och med det är det hela tiden hur informanten uppfattar 

sin situation som ligger till grund för resultatet. Det går inte att dra slutsatser som faktiskt säger att 

identiteten har förändrats, men via intervjuerna kan man förstå att de intervjuades upplevelse är att 

identiteten har ändrats när man talar ett nytt språk.  
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5.3  Jämförelse mellan teori och resultat 

 

5.3.1 Förändras identiteten och i så fall hur?  

Att identiteten förändrades vittnade alla de intervjuade om, men det skedde på lite olika sätt. Som 

Hyltenstam skriver är språket en viktig faktor för att bygga upp sin identitet, bevara den och omforma 

den (Hyltenstam 1993). Musk menar att man ger uttryck för en identitet, både den egna och en 

gruppidentitet genom att tala på ett visst sätt (Musk 2010:57). I intervjuerna framkom det att alla 

upplevde sig begränsade av språket när det gällde att uttrycka sig och på så sätt visa sin identitet. Att 

då försöka tala på ett visst sätt och i rätt kontext för att visa sin identitet blev svårt när man inte 

behärskade språket. Man ville, men kunde inte, visa sitt rätta jag. Att inte kunna uttrycka sig på ett 

nyanserat, varierat och djupare sätt begränsade individen och gjorde att man kände sig mindre, 

blekare och fick lägre status.  

   Uppsatsen bidrar med en viktig insikt. En person som är ny i språket har inte samma möjlighet som 

andra personer att visa sin rätta identitet. Detta begränsar personen och förminskar, många gånger, 

individen. I samhället, arbetslivet och vardagslivet, är det viktigt att ha i åtanke att de som är nya i 

Sverige kanske inte kan uttrycka sig på det nya språket så väl. Detta gör att den verkliga personen, 

med kunskaper och erfarenheter, inte alltid kommer fram. Om man, som till exempel arbetsgivare, 

ger personen tid och en chans att visa vad man kan, så kanske personen växer med tiden. I många 

sammanhang över huvud taget, får inte individen möjlighet att visa sitt rätta jag och bedöms, många 

gånger i onödan, som en mindre kunnig eller, för uppgiften, mindre lämpad person. Att, som Haglund 

beskriver det, uppnå sitt mål eller visa vem man är och vill vara, kan för personen bli en omöjlig 

uppgift om språket inte räcker (Haglund 2004:363).  

   Några personer svarade på en direkt fråga att de inte hade förändrats alls. Under den fortsatta 

intervjun framkom det dock att de, enligt min definition och tolkning och i vissa fall deras egen utsaga, 

hade förändrats identitetsmässigt, när de var nya i Sverige. Detta kan ha varit ett sätt att hantera 

kluvenheten i identiteten som många upplever när man försöker bemästra både modersmålet och 

andraspråket och i försöken att identifiera sig med de båda språken (Einarsson 2009:41–42). Det kan 

också vara så att man under en period har lagt ifrån sig sin gamla identitet för att sedan bygga upp en 

ny identitet (Lindberg & Sandberg 2012:372). Personen kanske inte upplever att man har förändrats, 

eftersom det har gått lång tid och när man ser tillbaka på hur man var i hemlandet och jämför det med 

hur man är i nuläget kanske man ser ungefär samma person.  

   György-Ullholm säger att många kände sig uteslutna ur majoritetsgemenskapen på grund av 

språkanvändningen (György-Ullholm 2010:50–51). Detta talade några av informanterna om och 

berättade att de upplevde sig vara mindre värda eller uppfattades som mindre kunniga. Redan i första 

mötet med en person, som är ny i Sverige, har många en förutfattad mening om att man, för att man 
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inte behärskar språket, inte heller är en kompetent person. Detta stämmer väl överens med vad 

Lindberg & Sandwall berättar om. Många andraspråkstalare upplevde att de som nya i språket 

betraktades som mindre värda och att andra trodde att man inte hade några kunskaper eftersom man 

inte behärskade språket (Lindberg & Sandwall 2012:372-374). Undersökningens resultat pekar på att 

personer som är nya i språket måste kämpa mer för att visa att man innehar kunskaper och att man är 

en kunnig person.  

   Tre personer, Anna, Cecilia och Fredrika, nämnde att det skedde förändringar under alla kategorier, 

i tabell 1. Dessa tre kvinnor har alla berättat om att de i hemlandet var utåtriktade, hade lätt för att 

uttrycka sina åsikter och var pratglada. Detta har visserligen fler personer uppgett, men dessa tre kan 

ha upplevt det som en större förändring, identitetsmässigt, från hemlandet med modersmålet till det 

nya landet med svenska som ett andraspråk, eftersom de upplevde sig vara mer begränsade i sitt 

språkliga uttryckssätt än andra.  

   Att bli förknippade med en grupp på grund av etnicitet eller för att man är invandrare berättade 

några av informanterna om och de upplevde att man sågs som en del av en grupp istället för att ses 

som en enskild individ. Detta tar också Wellros upp när hon skriver om att många i sitt hemland var 

en individ med en plats i ett socialt sammanhang men i det nya landet såg andra på en som en person 

som hade sin identitet i det land man kom ifrån (Wellros 2004:657-658). I ett större sammanhang kan 

detta fenomen, att klumpas ihop istället för att ses som en enskild individ, vara en anledning till att 

främlingsfientliga krafter får större utrymme i den politiska och allmänna debatten. Man ser inte 

personerna i den större gruppen. De personer som nämnde detta i intervjuerna menade att genom att 

de blev bättre på språket och i och med att de lärde känna fler personer i omgivningen ökade synen 

på dem som individer till förmån för synen på dem som en opersonlig del av en grupp. 

   Att, som Eliaso Magnusson skriver, det innebär svårigheter för individen att vistas i två kontexter, 

en hemma och en i samhället, togs inte upp i så stor utsträckning i intervjuerna (Eliaso Magnusson 

2010: 80). Endast en person talade om att det var svårt, när man var ny, att hålla igång två olika 

kulturer och språk samtidigt, men övriga nämnde inte det. Kanske är det ett större problem för barn 

och ungdomar, eller för personer som är mer nya i Sverige än de intervjuade. Att alla informanter 

idag är yrkesverksamma och att flera av dem snabbt började att jobba när de kom till Sverige, kan 

också förklara att det inte upplevdes som ett stort problem. Flera av de intervjuade fick ganska snabbt 

kontakt med svenskar genom, till exempel, jobb eller utbildning. Haglund skriver att 

identitetsutvecklingen stimuleras av att individen får ta del av samhällets olika kontexter (Haglund 

2004:282-283).    
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5.3.2 Att använda det nya språket 

Det nya språket begränsade informanternas möjligheter att uttrycka sig. Att hitta nyanser och ord och 

uttryck var svårt för alla. Modersmålet gick djupare och var ett mer levande språk uttryckte några. På 

svenska kunde man inte tala om allt som man ville och om man gjorde det så blev det på ett ganska 

ytligt plan. Wellros skriver att det kan vara svårt att veta när man ska säga vad till vem, man blir 

osäker på hur man ska uttrycka sig. Det är svårt att bli uppfattad på det sätt man önskar (Wellros 

2004:661, 665). Diana berättade att hon inte kunde uttrycka det som fanns inuti och detta visar 

Ladberg också på. Ladberg skriver att tankarna är svårare att utveckla om man inte kan samspela med 

andra på samma språk och idéer blir inte så precisa som man önskar. Det gör att de egna tankarna och 

åsikterna inte tas på samma allvar som om man hade behärskat språket (Ladberg 2000:94–96).  

   Nyanser, ord och uttryck kan ofta kopplas till kultur. Informanterna talade om att det var besvärligt 

att hantera vardagssituationer. Att förstå hur man ska göra i olika situationer kan kopplas till kulturen 

och dolda koder i samhället. Ladberg skriver om kopplingen mellan språk och kultur, att varje språk 

har inslag från den egna kulturen och att man lär sig om kulturen när man lär sig ett nytt språk 

(Ladberg 2000:58–59). Lindberg och Sandwall menar att man får lära sig andra sätt att tänka och leva 

i ett nytt samhälle med ett nytt språk (Lindberg & Sandwall 2012:370–371).  

   Undersökningen visar att flera av informanterna upplevde det som svårt att uttrycka sina åsikter. 

Detta gjorde att de undvek laddade ämnen, låtsades hålla med för att det var enklast så, inte kunde 

tala om när de hade blivit orättvist behandlade eller blev tysta för att orden inte fanns. I tidigare 

forskning har man kommit fram till liknande resultat. Till exempel skriver Hyltenstam om att man 

inte kan påverka hur andra tänker eller ha något att säga till om i samhället (Hyltenstam 1993). I 

förlängningen kan detta, som min undersökning visar, göra att de demokratiska rättigheterna påverkas. 

Yttrandefriheten blir begränsad om man inte kan uttrycka sina åsikter eller hävda sin rätt.  

   Att uttrycka känslor var för många svårt i början. Det begränsade deras personlighet och identitet. 

Hyltenstam skriver om att man förlorar många, viktiga, funktioner om inte språket räcker till. Det blir 

svårare att uttrycka känslor och att kunna påverka samhället (Hyltenstam 1993). Detta var det många 

som uttryckte. De ville gärna säga vad de tyckte och tänkte men det gick inte när språket var begränsat. 

Den rätta identiteten kom inte fram när man inte kunde visa känslor. Många blev istället tysta eller 

undvek att diskutera. 

   När det gäller att skämta så sa några av de intervjuade att det var extra svårt eftersom humor ofta 

bygger på vad man har med sig från sin kultur och sin historia. Det som händer runt om i samhället 

används också ofta i humorsammanhang. Wellros skriver att man, när man försöker skämta kanske 

inte uppfattas som rolig för att ingen förstår (Wellros 2004:661, 665). Det sociala livet kan begränsas 

om man inte förstår humorn eller inte kan skämta så att andra uppfattar det roliga i skämtet. Musk 

menar att det inte bara är vad man talar om utan också hur man talar, på vilken stilnivå. Genom att 
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tala på ett visst sätt ger man uttryck för en identitet, både den egna men också en gruppidentitet (Musk 

2010:57). Att använda humor i ett samtal är en av alla nivåer som man behöver kunna för att bli fullt 

delaktig i samhället och gruppgemenskaper.  

 

5.3.3 Koppling mellan egen erfarenhet och möte med SFI-elever 

De intervjuade kopplade sin egen erfarenhet till SFI-elevernas situation. Detta kunde i sin tur kopplas 

till elevernas identitetsskapande i Sverige.  Informanterna gav råd till eleverna men talade också om 

hur man kan bemöta personer som är nya i Sverige och som är nya i språket. Detta ser jag som råd 

till alla som jobbar med, eller möter, invandrare.  

   De råd som man gav till SFI-eleverna var bland annat att försöka komma in i samhället, tro på sig 

själv och att man kommer att lyckas med det fortsatta livet, att hitta vägar till exempel genom språket 

men också att reflektera över vad man behöver göra för att nå in i det nya samhället. Detta var ett sätt 

för informanterna, när de själva var nya i Sverige, att kunna utveckla sin identitet och hitta sin plats i 

tillvaron. I dag vill de ge vidare dessa identitetsstödjande råd. Kursplanen talar om att " … ge 

språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.” 

(Skolverket 2012:8). Wellros menar att man ska undervisa på SFI för att hjälpa eleverna att både 

mentalt och känslomässigt komma in i och kunna påverka det samhälle de lever i (Wellros 2004). I 

min intervju med Cecilia sa hon att hon tyckte att det var viktigt att komma in i samhället och inte bli 

en satellit. Flera av de intervjuade berättade om hur de själva hade gjort för att komma in i samhället 

och också om viljan att vara delaktig. För att vilja och för att bli motiverad att lära sig svenska måste 

man se resultat och att man får något tillbaka, enligt Lindberg & Sandwall (Lindberg & Sandwall 

2012). Detta stämmer väl överens med vad informanterna sa under intervjuerna. I SFI-undervisningen 

behöver man som lärare återkoppla till eleven och som elev bli medveten om var man är i 

språkutvecklingen, vart man är på väg och hur man kan nå dit. Detta för att se att studierna ger resultat 

och på så sätt bli mer motiverad att gå vidare. Diana menade att när man behärskar språket bättre 

växer självkänslan och identiteten utvecklas. Björn försöker få eleverna att få makt över sina egna liv. 

Undersökningen visar på att det finns ett starkt samband mellan att utveckla andraspråket och att växa 

som människa på flera plan. De personer som finns nära individen, som är ny i språket, spelar en 

viktig roll. De kan vara personer som eleven möter på SFI men också i andra sammanhang. György-

Ullholm menar, liksom informanterna i denna undersökning, att människor runt omkring har en stor 

betydelse i identitetssökandet (György-Ullholm 2010).  

   Wellros säger också att många svenska ord, begrepp och uttryck bygger på att man förstår 

bakomliggande värderingar eller kulturella begrepp. Språket och kulturen hänger nära ihop. Man 

måste jobba med båda delar samtidigt (Wellros 2004:666). I intervjuerna tar, bland annat Anna, upp 

att man måste respektera vad eleven har med sig av kultur, religion och tro. Hon säger också att man 
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inte bara kan kasta bort det och glömma det man har med sig. Det är intressant att jämföra detta med 

det Wellros säger om kulturella ideal. Hon menar att man inte kan jämföra ett lands idealbild av hur 

värderingar ska tillämpas eller landets kulturella mål, med hur det fungerar med värderingar och 

kultur i ett annat land i verkligheten (Wellros 2004:668). Kursplanen för SFI lyfter fram att eleven 

ska utveckla sin ”interkulturella kompetens” och jämföra sina egna kulturella erfarenheter med livet 

i Sverige (Skolverket 2012). Inom SFI-undervisningen är det lätt att peka på kulturen som något 

statiskt som ser likadant ut hela tiden och inte är beroende av om det är en bild av hur det borde vara 

eller om det faktiskt speglar verkligheten. Wellros skriver att man måste utgå från att det finns 

kulturskillnader inom den egna folkgruppen. Man behöver få syn på de skillnaderna sen måste man 

se vilken sed som finns innan man kan fundera på om man ska ta den eller inte (Wellros 2004).  

   Undersökningen visar att det i mötet med eleven var viktigt att se människan bakom 

språksvårigheterna och att alla hade både kunskap och erfarenheter med sig. Att skapa trygghet för 

att våga använda det nya språket och för att kunna uttrycka sina åsikter och känslor var det flera av 

de intervjuade som lyfte fram. Det var viktigt att respektera individen för den person den är och att 

ge personen tid till eftertanke för att kunna uttrycka det man vill.   

 

5.4  Slutsatser och fortsatt forskning  

 

5.4.1 Slutsatser 

Undersökningen visar att alla de intervjuades identitet förändrades när de var nya i språket. SFI-

undervisningen kan bidra till att påskynda att personen som är ny i Sverige hittar en ny eller ändrad 

identitet som stämmer överens med hur man vill vara.  

   När det gäller språket visar undersökningen att inom SFI-undervisningen behöver man jobba mer 

med nyanser i språket och att gå djupare i språket, framförallt för att bli bättre på att uttrycka sina 

åsikter och känslor. Övningar kan fokusera på att uttrycka sig så att den som lyssnar blir övertygad 

eller förstår hur man känner, snarare än att man kan uttrycka sig korrekt.  Det är också viktigt att träna 

på att veta när man kan säga något, till vem och på vilket sätt, att få förståelse för vad som passar i 

vilken kontext.   

   För att kunna förstå och använda humor och uttryck och för att komma in i ett nytt samhälle behöver 

man, på ett djupare plan, prata om och diskutera kulturella begrepp och värderingar. En väg kan vara 

att i SFI-undervisningen jobba med kulturkunskap, utifrån en liknande modell som Seija Wellros har 

arbetat med. Där jobbar man med både språk och kultur samtidigt (Wellros 2004:666).  

   Varje person behöver själv och tillsammans med andra reflektera över vad man behöver för att 

komma in i samhället. Frågor man kan ställa sig är om det räcker med att behärska språket, vad man 

själv kan göra för att komma in i samhället och vad man kan göra för att släppa in andra. De 
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intervjuade hade många råd att ge. Kanske kunde personer med liknande erfarenheter stötta varandra 

och de som kommer nya, få råd av de som har varit en tid i Sverige.  

   Om det finns en möjlighet för de nyanlända att utvecklas på båda språken, förstaspråket och 

andraspråket, i båda kontexterna så kan det kanske vara ett bättre sätt att utveckla sin identitet på. 

   I varje möte behöver man se människan, individen bakom språket eller språksvårigheten. Se varje 

person som en individ med olika bakgrund och förutsättningar, istället för att se personen som en del 

av en större grupp, utifrån, till exempel, etnicitet. Man bör också efterfråga kunskap och erfarenhet, 

som varje person bär med sig.  

 

5.4.2  Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att i en fortsatt studie göra om undersökningen med andra informanter, till 

exempel SFI-elever som är nyanlända och sen följa upp med nya intervjuer efter en tid i Sverige. Man 

kan jämföra nyanlända invandrare med kort eller ingen skolbakgrund med akademiker eller se om 

det finns skillnader mellan män och kvinnor i liknande situationer. 

   Hur humor och skämt påverkar det sociala samspelet och identiteten kan vara ett ämne för fortsatt 

forskning.  

   Det skulle också vara givande att med hjälp av intervjuer, enkäter eller observationer få veta mer 

om hur SFI-lärare på olika platser jobbar med kopplingen mellan språk och identitet i undervisningen. 

Då skulle man kunna jämföra lärare med invandrarbakgrund med andra lärare.  

   Slutligen kunde en studie kring bemötande av invandrare med olika språknivå, vara något att gå 

vidare med.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
 Hur länge har du varit i Sverige? 

 

 Hur gammal var du när du kom hit? 
 

 Vilket är ditt förstaspråk/modersmål? 
 

 Vilka fler språk talar du? 
 

 Hur tror du att du uppfattades som person i ditt hemland? 
 

 Var du pratglad, blyg, humoristisk, känslosam, allvarlig…? 
 
 

 När du var ny i Sverige, vad var svårt att uttrycka på svenska? 
 

 Upplevde du att människor runt dig uppfattade dig på ett annat sätt än när du pratade ditt 
förstaspråk? Hur? Tycker du att de såg på dig som den person du är? 

 

 

 Hur är det idag? Vilket språk talar du mest hemma? 
 

 Vilket språk talar du mest utanför hemmet? 
 

 Vilket språk tänker du på? 
 

 Upplever du dig på ett annat sätt när du talar de olika språken? Är det skillnad i hur du upp-
fattas av andra när du talar ditt förstaspråk och när du talar svenska? Hur? 

 

 Hur är det idag, vad är svårare att uttrycka på svenska? 
 

 Finns det något som är lättare att prata om på svenska? 
 

 Hur uppfattar dina landsmän dig när du pratar svenska? 
 

 Hur uppfattar svenskar dig när du pratar svenska? Tycker du att de ser på dig som den person 
du är? 
 

 Som lärare, eller i den yrkesroll du har på SFI, tänker du någon gång på vad som kan vara 
svårt för elever som är nya i Sverige, när det gäller förstaspråk, svenska och hur man upp-
fattas när man pratar svenska? Vad gör du i undervisningen, eller i ditt möte med elever, för 
att det ska bli lättare för eleven? 

 


