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Sammandrag 

Den här studien tittar på hur fem arabisktalande äldre kvinnliga elever inom sfi säger 

att de uppfattar den utbildning de går i, med fokus på att deras progression har stått 

stilla eller gått mycket långsamt framåt. Studien försöker förstå varför, och tittar på 

detta utifrån dessa frågor: Vad är dessa kvinnors erfarenhet av att vara elever på sfi 

inom spår 2? Hur säger sig denna grupp av kvinnor uppleva situationen de befinner 

sig i, som språkinlärare i ett nytt land och hur motiverade säger sig denna grupp av 

kvinnor vara när det kommer till att lära sig svenska, samt inom vilka sociala områden 

vill de kunna tala svenska? 

Resultatet visar att kvinnorna gillar sfi och de saknar inte motivation, de saknar 

inte vilja till integration och de har flera sociala områden de vill investera i för att 

kommunicera på svenska. De upplever svenska som viktigt att lära sig. De uppger 

själva flera orsaker till lägre progression på grund av sin ålder, eller uppfattningen av 

vad deras ålder borde innebära för dem, så som svårt att minnas de saker de lär sig. 

Resultatet visar också brist på studieteknik, kanske för att det har gått många år sedan 

de var elever och gick på grundskolan. De saknar inte genomtänkta förklaringar, och 

de saknar inte heller idéer om hur sfi bättre skulle kunna passa dem, t ex 

ålderindelning och mer praktiskt språkanvändande, och säger sig inte uppfatta 

inlärningen av svenska som en omöjlighet, tvärtom, det är fullt möjligt att lära sig 

språket.  

Metoden för att ta reda på detta är kvalitativ i form av intervjuer med syriska 

kvinnor i ålder 51-58 år. De läser eller har läst på B- och C-nivå inom sfi och har i 

vissa fall gjort så sedan 2015. De har en studiebakgrund på runt tolv år från Syrien, 

och för flera av dem har det hunnit gå trettio år eller mer sedan de studerade i en skola.   

Studien utgår från ett kognitivt perspektiv med fokus på ålder och uppfattningen 

av sin ålder, men eftersom studien också tar upp individuella faktorer så som 

motivation, investering och integration, samt tar upp hur mental och fysisk hälsa 

spelar in på rollen som inlärare, finns även ett socialt perspektiv med inom uppsatsens 

teoretiska ram. 

 



Nyckelord: sfi, svenska, andraspråksinlärning, ålder, motivation, integration, 

instrumentell motivation, kvinnor, äldre kvinnor, undervisning,  
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1. Inledning och bakgrund 

Den som är bosatt i Sverige, men saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, 

har från 16 års ålder rätt att läsa svenska för invandrare (sfi) säger skollagen. 

Arbetsförmedlingen har dessutom ett etableringsuppdrag, som innebär en 

utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning. Vuxenutbildning i sfi består av 

tre studievägar, där studieväg 1 riktar sig till personer med mycket kort 

studiebakgrund och studieväg 3 till dem som har god vana att studera. Studieväg 2 

ligger mittemellan dessa, eleverna på studieväg 2 har ofta en studiebakgrund på 7-12 

år.  

Denna uppsats undersöker fem syriska kvinnors erfarenhet av sfi inom spår 2, som 

alla fem inte har lyckats bli klara med kursen trots en längre tid. Genom uppsatsen 

vill jag ta reda på vad de finner problematiskt och höra deras inställningar till och 

upplevelser av olika inslag som kommer med en andraspråksinlärning. 

Utgångspunkten är deras ålder, och för de flesta deltagare i denna studie har 

startåldern vid påbörjad sfi-kurs varit runt 50-årsåldern. Skolverket har statistik över 

studieresultat till och med 2018 för elever som påbörjat sin utbildning 2016, och den 

visar att de går sämst för de äldre (55 år och uppåt i deras statistik). Av 2231 inskrivna 

avslutade 49 % någon av kurserna inom loppet av två år, det vill säga A, B, C eller D. 

Detta kan jämföras med åldersgruppen 25-39 där 63 % av de inskrivna avslutade 

någon kurs med minst godkänt. Av de äldre som lyckades avsluta kurser, var det 

endast 11 % som lyckades avsluta kurs D. I gruppen 25-39 år lyckades 32 % avsluta 

kurs D med minst godkänt (Skolverket 2021 [www]). Statistiken säger alltså att äldre 

har det mycket svårare att inte bara avsluta kurs D, utan att överhuvudtaget avsluta 

den kurs de skrivs in på, samt att yngre kursdeltagare i stora skaror (de utgjorde 32 

437 till antalet) passerar de äldre i skolsystemet.  

Sfi ska enligt kursplanen (Skolverket 2017 [www]) endast ge grundläggande 

kunskaper i svenska språket och ett funktionellt andraspråk. Den slutliga 

behärskningen manifesteras sedan av betyget godkänt efter sista kursen, kurs D. De 

personer som når godkänt kan i sin tur variera stort i kunskaper, vilket kan tydliggöras 
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i betygen A-E, där betyget A inte har några begränsningar uppåt, medan E innebär 

godkänd, men inte mer. Ett exempel kan belysa kunskapskraven: För att bli godkänd 

(betyg E) inom skriftlig färdighet på kurs B ska eleven skriva ”enkla och begripliga 

korta meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda händelser” samt 

skapa ”i huvudsak fungerande sammanhang i sina texter” (Skolverket 2017 [www]).  

Begreppet ”äldre” är problematiskt, men i denna studie syftar det på sfi-deltagare 

som är i högre ålder än 50, eller drygt 50. Gränsen har jag dragit där av egen erfarenhet 

som sfi-lärare. I den rollen har jag sett flera äldre elever, ofta kvinnor från Somalia 

och Syrien, fastna på ingångskursen B eller mellankursen C. Även om jag har valt att 

bara titta på äldre kvinnor i denna uppsats, så är även situationen för äldre män inom 

sfi värd att belysas. Tyvärr skiljer inte Skolverkets statistik på kön när det kommer till 

ålder och avslutade kurser. Jag har begränsat mig till kvinnor eftersom männen ofta 

har en yrkesbakgrund som de kan dra nytta av i Sverige. Kvinnorna, i denna studie 

kvinnor från Syrien, har tvärtom ofta inte lönearbetat utan tagit hand om hemmet och 

barnen.  

Förutom ålder tittar denna studie även på motivation, så väl integrativ som 

instrumentell, samt försöker hitta områden som de fem kvinnorna vill investera i 

språkligt och socialt utifrån Norton Peirces investeringsteori. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa äldre kvinnors erfarenhet av sfi inom spår 

2 och försöka få kunskap om varför vissa inom gruppen har det svårare att nå 

kunskapskraven. Idén har uppstått då jag som sfi-lärare har upplevt att flera kvinnor i 

åldern 50 år och uppåt inom spår 2 har haft en lägre progression än de yngre eleverna 

på samma spår. Gruppen som ingår i uppsatsen har alltså inte bara en högre ålder, 

utan också en lägre progression. Forskningsfrågorna är följande: 

 

• Vad är dessa äldre kvinnors erfarenhet av att vara elever på sfi inom spår 2?  

 

• Hur säger sig denna grupp av kvinnor uppleva situationen de befinner sig i, 

som språkinlärare i ett nytt land?  

 

• Hur motiverade säger sig denna grupp av kvinnor vara när det kommer till att 

lära sig svenska, och inom vilka sociala områden vill de kunna tala svenska? 
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3. Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet tar jag upp teorier och tidigare forskning som är relevant för mitt 

syfte och de forskningsfrågor jag vill belysa, som alltså fokuserar på ålder och 

andraspråksinlärning, samt motivation och investering. Jag refererar även till tidigare 

forskning inom sfi som tar upp dessa områden.  

3.1. Teori och teoretiska begrepp 

Studiens teoretiska ram utgick från ett biologiskt perspektiv, ålder, men i samband 

med valet av intervjuer är ett kognitivt perspektiv en bättre beskrivning, eftersom 

kvinnorna ofta reflekterar över vad ålder gör, och tänker kring egna lösningar i 

förhållande till sin ålder. Studien har också ett socialt perspektiv och tar upp 

individuella faktorer så som motivation, investering och integration. Uppsatsens 

teoretiska ram kan bäst beskrivas som sociokognitiv.  

De teoretiska begrepp som återkommer genom studien är ålder, motivation, 

integration och investering. Mindre begrepp som diskuteras är oro och glädje. 

3.2. Ålder 

Lenneberg hade en teori om att automatisk inlärning av språk sker inom en viss kritisk 

period, alltså ett avgränsat tidsavsnitt inom människans liv vilket han identifierade i 

spannet från spädbarn till puberteten (Lenneberg 1967 i Ortega 2009:12), något som 

Ortega (2009:12) påpekar även idag anses verka troligt. Efter puberteten infaller i så 

fall en mognadsbegränsning, då det krävs ansträngningar och undervisning för att 

kunna lära sig ett andraspråk i samma nivå som sitt förstaspråk (Lenneberg 1967 i 

Abrahamsson & Hyltenstam 2004:223). Abrahamsson och Hyltenstam konstaterar att 

biologiska begränsningar faktiskt kan kompenseras med olika verktyg, så som, i deras 

ord, ”effektiv undervisning” samt ”hög motivation” (Abrahamsson & Hyltenstam 

2004:250).   

Johnson och Newport spann vidare på vad Lenneberg hade kommit fram till, men 

hade en annan teori. Deras forskning visade att Lenneberg prickade fel när han angav 
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den kritiska perioden, eftersom “performance gradually declined from about age 

seven on, until adulthood” (Johnson & Newport 1989:95). Senare inlärare av ett 

andraspråk kommer att få det svårare, och detta redan vid en tidigare ålder än 

puberteten. Den så kallade mognadsbegränsningen infaller alltså tidigare i 

barndomen. Men deras forskning visade även att det inte alls är omöjligt att lära sig 

ett språk i vuxen ålder. I sin studie testade de bland annat grammatisk kunskap hos 

kineser och koreaner som hade anlänt till USA efter födsel och i det nya landet lärt 

sig engelska. En del av dem under barndomen (early arrivals), en del av dem från 17 

års ålder och uppåt (late arrivals).  

Deras studie visade att de vuxna, late arrivals, vid studiens genomförande 

behärskade engelskan sämre än de som kom till USA i tidig barndom, men studien 

visade också på stor variation hos de vuxna. Enligt Johnson och Newport nådde ingen 

vuxen infödd slutnivå, men Johnson och Newport var så pass nöjda med resultatet att 

de alltså kunde slå fast att inlärningen av ett nytt språk och vuxen ålder inte är 

motsägelser. De vuxna kanske lärde sig mindre bra än barnen, och i olika grad olika 

bra individuellt, men de lärde sig åtminstone språket, vilket Johnson och Newport 

baserade på de grammatiska test som hade genomförts och som hade visat på höga 

kunskaper hos dem i vuxen ålder (Johnson & Newport 1989:96). Studiens resultat kan 

dock diskuteras utifrån två viktiga aspekter. Dels är engelska ett världsspråk, och hur 

mycket engelska dessa vuxna tagit emot passivt i sitt hemland (genom t ex media) är 

förmodligen omätbart. Dels hade dessa vuxna haft obligatorisk engelskundervisning 

i skolan i sitt hemland. Dessa fördelar har långt ifrån alla andraspråkinlärare som 

lämnar sina hemländer för ett nytt land och nytt språk.   

En annan studie kring hur ålder påverkar språkinlärning har gjorts av Wang (1998). 

Hon jämförde två olika grupper av mandarin-talande kvinnor, som alla hade i stort 

sett samma bakgrund: de hade kommit till Kanada i vuxen ålder, och fått lära sig 

engelska i Kanada. Deltagarna i båda grupperna hade tillbringat lika mycket tid i 

Kanada, men anlänt till landet vid olika ålder. Hon delade in dem i två olika grupper, 

15 yngre i åldern 25-35 samt 15 äldre i åldern 40-55. Grupperna döptes utifrån när de 

åldersmässigt anlände och började lära sig engelska i sitt nya land Kanada (earlier [in 

life]/later [in life]). Hon testade deras språkkunskaper och gjorde djupintervjuer med 

dem. Dessa två grupper borde alltså ha samma förutsättningar att lära sig språket, sett 



 

 

6 

utifrån det faktum att de hade passerat den kritiska perioden med marginal, oavsett 

om man väljer Lennebergs teori eller Johnsons och Newports teori. Resultatet visade 

dock att så inte var fallet, de som anlänt till Kanada i yngre ålder överträffade de äldre 

i de mätningar Wang gjorde: 

 

Significant data were found between the two AOA groups in the measures 

of morphosyntactic accuracy and on the measure of oral fluency, with the 

earlier AOA group consistently outperforming the later AOA group. 

Additional support for the age effect on learners’ L2 performance comes 

from the descriptive interview data. More earlier AOA learners reported 

that they had made most progress in speaking since their arrival. 

Conversely, more later AOA learners reported experiencing difficulty in 

English pronunciation and listening comprehension. (Wang 1998:129-

130) 

 

Earlier-gruppen var alltså bättre på morfosyntaktiska regler och talade med ett bättre 

flyt än later-gruppen. Wang kunde i sin studie slå fast teorin att bristen på praktiskt 

användande av språket talade till den senare gruppens dåliga resultat. Gruppen med 

individer som hade anlänt till Kanada senare i sitt liv hade mindre kontakt med 

personer som pratade engelska, de använde engelska mer sällan i vardagen, de hade 

sämre självförtroende när det kom till förutsättningarna att lära sig språket och de 

kände dessutom högre stresspåslag när de skulle uttrycka sig på engelska i Kanada 

(Wang 1998:130). Wangs studie styrker det som Abrahamsson och Hyltenstam 

beskriver (Abrahamsson & Hyltenstam 2013:244), att språkinlärningsförmågan kan 

ritas som en rak nedåtgående linje som sakta sjunker från födseln, ju äldre du blir 

desto svårare blir inlärningen. Eftersom Wangs grupper hade samma förutsättningar, 

var det just till synes bara ålder, en biologisk effekt, som spelade in. Det kan i sin tur, 

skriver Abrahamsson och Hyltenstam, bero på en sjunkande försämring av en allmän 

kognitiv förmåga, men det kan också finnas sociala och psykologiska fördelar hos 

yngre vuxna, som inte finns hos äldre (2013:245). Det finns många exempel inom 

forskningslitteraturen där enskilda vuxna, nästan alltid yngre vuxna, har uppnått en 

språklig nivå jämförbar med inföddas. Abrahamsson och Hyltenstam tar upp fallet 
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”Julie” som vid 21 års ålder flyttade till Egypten från England. Hennes arabiska 

ansågs vara avancerad, så pass bra att man kunde ta henne för en infödd (Abrahamsson 

& Hyltenstam 2013:237). Den här typen av språklig framgång  beskrivs ofta som 

exceptionell begåvning. Vi har alla stött på människor som vi uppfattar som 

språkgenier, men deras framgång, menar Bialystok, skulle kunna bero på orsaker som 

mer eller mindre lyckas upprepa barndomens gynnsamma inlärningsmiljö (Bialystok 

1997:134). Bialystok öppnar för möjligheten att dessa språkliga begåvningar har 

kunnat organisera sitt liv med samma sociala, utbildande och upplevelserika fördelar 

som ett barn har. 

3.2.1. Biologisk förklaring 

Exceptionella begåvningar till trots, det kan hända att det finns en biologisk förklaring 

till att äldre har det svårare att lära sig ett andraspråk, och därmed svårare att ta sig 

igenom en språkkurs så som sfi. Det skulle kunna vara en biologisk utveckling, eller 

förändring, hos vuxna människor, som ställer till det. Abrahamsson och Hyltenstam 

(Abrahamsson & Hyltenstam 2013:230-231) menar att forskningen kring detta ännu 

inte har tydliga svar, att forskningen faktiskt än idag vet mycket lite om de cerebrala 

processer som sätts till och går igång för språkinlärningsförmåga vid olika åldrar. Det 

finns dock tillräckligt med annan kunskap om förändringar i hjärnan under olika 

perioder i livet för att slå fast en biologisk negativ påverkan. Därmed kan man skapa 

hypoteser och utforma och beskriva samband mellan den avtagande 

språkinlärningsförmåga som både Lenneberg och Johnson/Newport påvisat kontra 

hjärnans ”mognad”. 

En avtagande språkinlärningsförmåga brukar förklaras med myelinisering 

(Abrahamsson & Hyltensam 2013:231). Myelinisering är en nödvändig del av 

hjärnans utveckling, men försvårar kopplingen mellan närliggande nervceller. 

Pulvermüller och Schumann (1994) är de forskare som ofta nämns i samband med en 

biologisk, cerebral förklaring. De lyfter en teori som även Lenneberg (1967) lyft 

tidigare, att “the maturation of the brain makes it more and more difficult to store new 

information, linguistic information included” vilket i sin tur skulle förklara varför 

senare inlärare är mindre framgångsrika (Pulvermüller & Schumann 1994:687). 
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Pulvermüller och Schumann för sedan vidare detta resonemang, och specificerar vad 

som blir svårare för en vuxen inlärare, genom teorin att framförallt grammatisk 

inlärning försvåras, men att lexikal inlärning inte påverkas på samma sätt av 

myelinisering i hjärnan, alltså mognaden av hjärnan (Pulvermüller & Schumann 

1994:684). Detta är en teori som i sin tur bygger på utfallet av den studie som Johnson 

och Newport utförde (Johnson & Newport 1989:96).  

Singleton (2001) menar, när han sammanfattar tre decenniers forskning kring ålder 

och andraspråksinlärning, att nästan alla, oavsett hur de förklarar det eller vid vilken 

ålder som är den kritiska, håller med om att de som utsätts för språket i tidig ålder blir 

bättre på det, än de som utsätts för språket i sen ålder. Han menar också att forskningen 

däremot inte kan enas om hur detta egentligen ska förklaras (Singleton 2001:85). Han 

slår därefter fast att det som han själv konstaterade redan 1989 fortfarande är hans 

rådande uppfattning, nämligen att olika åldersrelaterade fenomen vad gäller 

språkinlärning troligtvis beror på ett samspel mellan ett flertal orsaker (Singleton 

2001:86). En sådan orsak skulle kunna vara förmågan att minnas, eller brist på den 

förmågan, eller för att driva det ännu längre: det oreflekterade antagandet att vi 

människor får ett sämre minne ju äldre vi blir.  

Ett sådant antagande, att minnet försämras med ålder, skulle kunna prägla och 

påverka inställningen till huruvida man tror sig lyckas minnas nya ord i ett nytt språk, 

eller grammatiska regler för ett nytt språk. Lineweaver och Hertzog tittade på ålder 

utifrån uppfattningen om minnets försvagning: ”Many people hold beliefs that as we 

age our memory abilities decline” (1998:264). Men istället för att titta på faktiska 

biologiska förändringar som leder till sämre förmåga att minnas saker, så tittade 

Lineweaver och Hertzog på hur människor uppfattar sin minnesförmåga. De gjorde 

detta genom att undersöka 307 personers uppfattning om minnet, i åldern 18-93. Det 

visade sig att de äldre åldersgrupperna såg på sin framtid med mer negativa 

förväntningar på hur deras minne skulle fungera, och upplevde en lägre känsla av 

kontroll över sin egen minnesfunktion. Lineweaver och Hertzog konstaterade att deras 

resultat överensstämmer med tidigare studier om tro på minnet (1998:287-288). 
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3.3. Motivation – integrativ och instrumentell 

Integration är den typ av motivator som genom åren har fått mest tyngd inom 

forskningen när det kommer till drivkraften att lära sig ett andraspråk (Ortega 

2013:170). Den mest danande forskningen som tar upp integration som motivator är 

förmodligen Gardners forskning, som han började med redan på 1950-talet, och 

återkom till i flera studier med olika forskarkollegor, bland annat Masgoret. De 

definierade konceptet integration som “an openness to identify, at least in part, with 

another language community” (Gardner & Masgoret 2003:172). Detta inkluderade 

inte bara samhällsdeltagande och en annan kultur, utan också att man tar till sig uttal 

och ordföljd. Gardner och Masgoret hade en teori om att viljan till integration, så som 

de definierade den, skulle leda till motivation att studera:  

 

implies an openness on the part of individuals that would facilitate their 

motivation to learn the material. Individuals who want (or are willing) to 

identify with the other language group will be more motivated to learn the 

language than individuals who do not. (Gardner & Masgoret 2003:172). 

 

Gardners tolkning av vad integration är, “an openness to identify […] with another 

language community” (Gardner & Masgoret 2003:172), har dock stött på kritik 

(Ortega 2013:168). Integration som motivator måste inte gå så långt som att man 

identifierar sig med det samhälle vars språk man studerar, utan kan enligt Ortega 

hellre definieras som en drivkraft att genom studier täppa till diskrepansen mellan det 

jag som talaren befinner sig i, och det jag talaren önskar vara – teorin här är att det jag 

talaren önskar vara är en person som av sin omgivning uppfattas som en mycket 

kompetent andraspråkstalare (Ortega 2013:189).  

Gardner tittade inte bara på integration som en motivator, utan också på 

instrumentella orsaker till att lära sig ett språk – när ditt språk fungerar som ett 

instrument, så som det ofta gör när man liknar språk som en nyckel till att få tillgång 

till olika saker. I sin rapport tillsammans med Masgoret förklarades de instrumentella 

motivatorerna vara pragmatiska, mer praktiska, anledningar till att lära sig ett språk 

(Gardner & Masgoret 2003:171). Instrumentella motivatorer är generella, men kan 
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brytas ned till individuella: olika personer har olika idéer om hur språket kan hjälpa 

dem. Ett uppenbart exempel för en andraspråksinlärare som startar ett nytt liv i ett nytt 

land är jobb – det är förmodligen lättare att få jobb om du pratar det språk som övriga 

kollegor eller kunder pratar. Förutom jobb skulle en önskan om högre studier, eller 

ambitionen att kunna prata med svärfar och svärmor vid ett giftermål med utländsk 

partner, eller triviala vardagssituationer i ett nytt land som att handla, fylla i blanketter 

och göra sjukvårdsbesök, vara instrumentella. Men den person som är instrumentellt 

motiverad måste inte vara integrativt motiverad eller vice versa (Gardner & Masgoret 

2003:174-175).   

En senare forskare som precis som Gardner fokuserat på motivation är Dörnyei. I 

en studie från 1990 (Dörnyei 1990:50) undersöktes motivationen hos 134 unga vuxna 

engelska-elever på en språkskola i Ungern. Dessa personer valdes ut eftersom de 

ansågs motiverade eftersom de frivilligt betalade för en dyr och tidskrävande kurs, 

samt gick denna kurs vid sidan av heltidsjobb. Instrumentella motivatorer hade under 

dessa omständigheter ett högt samband för språkinlärning. Dörnyei slog då fast att 

inlärare med en hög nivå av instrumentell motivation ”are more likely than are others 

to attain an intermediate level  of  proficiency in the target language” men att det ändå 

krävs en önskan om bli integrerad för att stiga ytterligare vad gäller inlärning av språk 

(Dörnyei 1990:70). 

Ahlgren och Rydell (2020) jämförde intervjumaterial med sfi-deltagare från två 

olika tillfällen: Ahlgrens intervjuer från 2001/2002 och Rydells intervjuer från 

2015/2016. De jämförde bland annat likheter och skillnader i svaren utifrån 

erfarenheten av att lära sig ett nytt språk och tittade då också på ”expressed motivation 

to participate in sfi and rationalisations for learning Swedish” (Ahlgren & Rydell 

2020:404). En motivator som kom fram både tidigare och senare var det viktiga med 

att lära sig svenska. Svenska sågs som en dörröppnare (Ahlgren & Rydell 2020:404). 

Sfi var också en länk till framtiden, inte bara en skola, för att klara sig på egen hand, 

slippa tolk i samband med besök på myndigheter, vårdcentraler eller liknande. Även 

språkets viktiga roll för att klara av föräldrarollen togs upp av sfi-deltagarna (Ahlgren 

& Rydell 2020:405). 
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3.3.1. Sociala förhållanden - investering 

Att en inlärare kan vara motiverad till att lära sig ett språk, kanske för att bli integrerad, 

kanske för att få bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, betyder inte att det är 

bäddat och klart för att lära sig ett språk, eller att praktisera vad man redan har lärt sig. 

När det sammanhang, som inläraren vill använda sina kunskaper i, inte motsvarar 

inlärarens förhoppningar, eller får inläraren att känna sig obekväm, kan lusten till 

språket avta. Norton Peirce driver teorin att motivation inte kan stå ensamt, utan hon 

menar att man också måste titta på språkinlärning och social identitet (Norton Peirce 

1994:5).  

I studien från 1994 tittade hon på fem vuxna kvinnor som alla var motiverade att 

lära sig språket, men hade olika områden, olika investeringar, där de ville tala det 

språk de lärde sig, i detta fall engelska. Martina, ett av hennes fall, hade t ex jobb, men 

hennes investering låg i hemmet, att vara en bra mamma och hjälpa barn och man. En 

annan kvinnas investering låg i hennes akademiska utbildning, vilket gjorde att hon 

kände obehag när hon pratade engelska med andra som också hade akademisk 

utbildning. Det var ju hos dem hon ville framstå som en jämlike, och när hon inte 

gjorde det rubbades hennes sociala identitet (Norton Peirce 1994:6). Norton Peirce 

driver alltså inlärningen bortom generella motivatorer som kan passa in på alla 

inlärare (skaffa jobb), till person-unika områden för var och en utifrån en social 

kontext (mamma-rollen, yrkesrollen, akademikerrollen). När en inlärare i sitt unika 

sociala område stöter på någon form av motstånd, någon som hämmar 

kommunikationen, kan lusten att tala språket avta (Norton Peirce 1994:5).  

Zachrison (2014) intervjuade 30 elever inom grundläggande vuxenutbildning i 

Malmö, steget efter sfi, utifrån flera aspekter, bland annat deras erfarenhet av skolan 

och nuvarande livssituation. Några av dessa elever målade en väldigt svart bild av 

framtiden vilket i sin tur gjorde att motivationen var låg och lusten till att investera i 

språket, hon syftar här på Norton Peirces begrepp investering, var borta. De 

intervjuade kunde skildra sin uppgivenhet på flera sätt: Det är omöjligt att få jobb på 

grund av att de är invandrare eller på grund av att de bär slöja, och det mesta uppfattas 

som svårt i Sverige, att bli en del av samhället, att träffa svenskar och att lära sig 

språket. ”The participants’ motivation for learning the Swedish language is shadowed 
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by a series of negative ideas that they experience as crucial. Language learning is not 

perceived as a good investment” skriver Zachrison, men lägger också till detta: 

“though for some of the participants it is the closeness to society and getting a job 

which guarantees language ability, and not vice versa. (Zachrison 2014:187-189). En 

av slutsatserna Zachrsion drar är att de flesta av deltagarna i hennes studie känner en 

form av främlingskap (2014:279). 

Till sist, det finns faktorer som påverkar motivationen negativt. Enligt Lindberg 

kan dessa vara till exempel hög ålder, traumatiska upplevelser och oro för släktingar 

som är kvar i ett krigsdrabbat hemland (Lindberg 1996 i Hedblad & Johansson 

2004:25).  

3.3.2. Glädje 

En aspekt av att lära sig ett språk, som redan Gardner tog upp och mätte, var 

”enjoyment” – att finna det roligt att lära sig ett nytt språk. Att finna glädje är varken 

instrumentellt eller integrerande, inte heller en investering. Det är en känsla som kan 

uppstå i olika sammanhang, i allt från att spela brädspel till att umgås med vänner. På 

samma sätt skulle det alltså kunna upplevas som roligt att lära sig nya ord eller förstå 

grammatik eller öva på uttal.  

Zhang, Dai och Yang undersökte vad de kallade foreign language enjoyment 

(FLE). En enkätundersökning skickades till 589 studenter som redan lärt sig engelska 

som ett andraspråk och nu lärde sig ett tredje språk. De slog fast att “FLE is an 

affective path between motivational orientations and second foreign language 

proficiency” (Zhang 2020:8) men att denna typ av stimulans också kunde uppstå 

genom en extern spelare, Zhang et al syftade då på undervisning och lärare – de anser 

att atmosfären i klassrummet kan förbättras och att glädje ska integreras i 

undervisningen/inlärningen (Zhang 2020:9).  

3.3.3. Oro 

Glädje må påverka studier åt rätt håll, men oro kan påverka dem åt andra hållet. 

Vanderlind (Vanderlind 2017:41) tittade på symptom som rörde den mentala hälsan 
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hos collegestudenter på 140 skolor och kunde då se att 92 procent av kvinnorna 

uppgav att de kände sig ”överhopade” rent allmänt, medan cirka 70 procent kände sig 

”överhopade av ångest”, cirka 65 procent kände sig ”väldigt ledsna” och cirka 51 

procent uppgav att de kände ”hopplöshet”. Statistiken byggde på självdiagnosticering, 

men oavsett vem som ställer diagnosen menar Vanderlind att den mentala hälsan 

ställer till problem för studenterna, och bör lösas, eftersom “learning can be hindered 

by students’ mental health” (Vanderlind 2017:39). 

Även Zachrison (2014) tar upp oro, och hur oro stör studierna, i sin avhandling: 

“most of the participants are emotionally preoccupied with thoughts of the home 

country and their loved ones” (Zachrison 2014:183-184). Hon illustrerar det genom 

ett citat från en intervjuad elev som sitter och tänker på sin familj i Irak, huruvida de 

är säkra eller inte, känner hemlängtan, tänker på vädret i Sverige - följt av ett krasst 

uppvaknande och konstaterande att dessa tankar har gjort att hon missat vad sfi-

läraren precis har sagt.  

4. Metod och urval  

I detta kapitel tar jag upp den metod jag har använt mig av, materialet och presenterar 

urvalet, samt problematiserar det faktum att intervjuerna har skett via tolk.  

4.1. Metod 

Metoden jag har använt mig av har varit intervjuer utifrån en fenomenologisk 

infallsvinkel (Denscombe 2017:187). Svaren på de fem intervjuerna har bildat den 

kvalitativa data som resultatet i sin tur bygger på. Jag har alltså valt en kvalitativ 

metod och inte en kvantitativ metod, för att intervjuer bäst kan ge svar på de 

forskningsfrågor jag ville ha svar på. Kvalitativ forskning använder ord istället för 

siffror och ”återspeglar preferensen för djupgående studier och detaljerade 

beskrivningar som bara är möjliga när det gäller ett begränsat antal” (Denscombe 

2017:23) vilket alltså stämmer in på denna småskaliga studies mål: att belysa dessa 
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fem äldre kvinnors situation på sfi, och skapa en insyn i hur gruppen tänker och 

fungerar.  

Intervjuerna är forskningsintervjuer. Det innebär att de intervjuade har samtyckt 

till att delta i studien, och deras svar fungerar som forskningsdata (Denscombe 

2017:267). Det har varit personliga intervjuer, strukturerade efter ett frågeformulär. 

Utgångspunkten har varit låg progression, och frågorna har sedan formats utifrån 

empiri och utifrån tidigare forskning. I tidigare nämnda studier inom sfi (Zachrison 

2014; Ahlgren & Rydell 2020) har intervjuerna skett på svenska. För min del var det 

viktigt att de intervjuade skulle få uttrycka sig på sitt modersmål arabiska, eftersom 

de talar väldigt lite svenska, och arabiska skulle göra det lättare för dem att vara 

precisa i sina svar, mer nyanserade och mer trygga i att de inte missförstås av mig. 

För att klara av detta anlitade jag en kollega på skolan att agera som tolk. Tolken är 

en kvinna, modersmålslärare på spår 1 på min arbetsplats och duktig på svenska. Vi 

kom fram till att det var bra att tolken var från samma land som kvinnorna, Syrien, i 

samma ålder och att det var en lärare som dessa elever inte hade haft. Det finns 

problem med en tolk. Jag och de intervjuade måste lita på att frågor och svar översätts 

korrekt. Tolken kan också missförstå och missförstås. Vi undvek detta så långt det 

gick genom att dubbelkontrollera svar när vi kände att det kunde vara fel, ställa frågan 

igen, förklara frågan bättre, begära in svaret igen. Jag frågade också eleverna om de 

gick med på att ha just denna modersmålslärare som tolk, eftersom de kanske kunde 

ha sina anledningar att föredra någon annan. Ingen av dem ville byta tolk.  

Det finns också fördelar med tolk. Tolken, från Syrien, känner till geografiska 

referenser, syrisk kultur, syriskt skolsystem. Det faktum att eleverna får lov att 

uttrycka sig på arabiska gör att de bättre får fram det de vill föra fram, och eftersom 

de inte kan tillräckligt bra svenska, fick jag via tolken det data-material jag behövde 

för att uppfylla syftet med denna studie.  

Eleverna kontaktades via telefon, de informerades om varför vi ringde och 

tillfrågades om de ville och kunde ställa upp – samt vilken dag och tid som i så fall 

passade dem. Alla intervjuer spelades in digitalt och transkriberades sedan, två av dem 

skedde med fysiska möten, tre av intervjuerna skedde via videomöten på grund av 

geografiska avstånd och corona-situationen. De var alltså alla personliga intervjuer, 

det vill säga ansikte mot ansikte, men på olika sätt. Eleverna tillfrågades via telefon 
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om var de föredrog att göra intervjuerna, om det var okej att träffas. Det var viktigt 

för mig att de kände sig trygga och bekväma i intervjumiljö, och att kräva fysiskt möte 

under corona kändes inte bra – särskilt som min arbetsplats endast vill att vi umgås 

med personer vi umgås med i vanliga fall, med hänvisning till rekommendationer 

rådde i samhället just då. Enligt Bryman (2016) ska en kvalitativ forskning välja 

relevanta platser och undersökningspersoner (Bryman 2016:459). I detta fall är 

undersökningspersonerna högst relevanta, annars hade de inte tillfrågats, och val av 

plats har anpassat sig efter samhällets situation, geografiska avstånd, 

undersökningspersonernas hälsotillstånd eller förhållande till fysiska möten samt 

möjligheten att ändå se varandra under intervjun. En av deltagarna bodde så långt bort 

att whatsapp av den anledningen blev det bästa alternativet.  

Bryman (2016) tar upp det som han kallar Skype-intervjuer (i och med corona, och 

konkurrens mot Skype, har möten via andra program än Skype blivit vardag idag, så 

som whatsapp, messenger, teams, zoom, facetime med flera videoplattformar), och 

nämner flera fördelar, förutom bekvämligheten med att göra intervjun där det passar 

alla parter tar han bland annat upp att en tillitsfull relation likaväl skapas via Skype-

intervju så som med direkt intervju (Bryman 2016:593). Han nämner också nackdelar, 

och de nackdelar som främst rör denna studie skulle kunna ha varit teknologiska 

problem och uteblivna intervjuer. Inget av detta inträffade. Uteblivna fysiska möten 

kan dock också ske.  

En fysisk intervju innehåller mer kroppsspråk. Den kan bli spontanare, så som när 

en deltagare i denna studie ville visa bilder på sitt barnbarn i telefonen. Jag upplevde 

ändå samtalen, intervjuerna, under de fem mötena som likvärdiga, mycket för att jag 

och tolken höll oss till de bestämda intervjufrågorna som betades av i samma tempo. 

Det faktum att de intervjuade själva fick välja var de kände sig bekväma att göra 

intervjun bidrog till en tillitsfull relation som Bryman skriver (2016), särskilt när en 

av de whatsapp-intervjuade visade upp en krycka som hon behövde för att gå.  

För en kvalitativ metod är intervjuer lämpliga när man vill få fram ”åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter” (Denscombe 2017:268), Bryman kallar det 

kortfattat för ståndpunkter (Bryman 2016:561) vilket är mitt mål med denna studie. 

Jag har jobbat som journalist i femton år, och det var också en bidragande orsak till 

att jag ville göra intervjuer, jag känner mig trygg och lugn att upprepa frågor och ställa 
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följdfrågor tills jag har förstått svaret. Alla intervjuer gjordes individuellt, en och en, 

inte i grupp. Intervjuerna varade i cirka 60 minuter vardera.  

4.2. Material 

Alla deltagare fick samma frågor. Frågorna täcker dels bakgrund, språkinlärning, 

tankar om sfi (kursen i sig och upplevelsen av den), integration, motivation och glädje 

angående språkinlärning samt nödvändighet. Frågorna har skapats utifrån egen empiri 

av sfi samt tidigare forskning främst kring motivation. Tolken har fått se frågorna och 

kommit med synpunkter på dem utifrån sin erfarenhet som modersmålslärare och 

utifrån sin bakgrund, samt tittat på dem språkligt så att hon förstod vad frågan innebär. 

Frågebatteriet har bestått av två delar, dels inledande frågor kring bakgrund, dels 

påståenden som de fick besvara huruvida dessa stämde eller inte stämde med deras 

ståndpunkter. Istället för att ställa en öppen fråga, ”Hur upplever du dina möjligheter 

att lära dig svenska?” eller en sluten, men precis, fråga: ”Tycker det är omöjligt att 

lära sig svenska?” valde jag att ställa ett påstående: ”Jag kan inte lära mig svenska. 

Det är omöjligt.” Därpå frågade jag om påståendet stämde in på eleven, i form av en 

öppen frågan ”hur tycker du det stämmer in på dig?” Svaren på påståendena har sedan 

följts av en fråga om att utveckla svaret när så har behövts, till exempel ”kan du ge 

exempel”, ”kan du förklara”, ”hur då”, ”varför” eller ”varför inte” för att nyansera 

och få fram ståndpunkterna rörande ämnet. Ofta valde eleven att själv utveckla svaren.  

Termen hemland nämns i uppsatsen, dels i frågorna, dels i svaren från eleverna. 

Det är en vanlig term inom sfi där elever ofta ombeds berätta vad de gjorde i 

hemlandet, hur vädret är och så vidare. Inom sfi är det sällan en problematisk term, 

utan tvärtom, berättelser om hemlandet möts av respekt och nyfikenhet av lärare och 

andra elever. I denna uppsats fungerar termen oftast som en synonym till Syrien, men 

det märks också att eleverna befinner sig i en interim-situation där detta kan komma 

att ändras. Vid ett tillfälle pratar en av deltagarna om oro för släktingar i sitt hemland 

Syrien, för att senare i intervjun säga att Sverige numer är hennes hemland.  
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4.3. Urval 

Flera olika kriterier har väglett urvalet. Som sfi-lärare har jag sett flera elever med 

snabb progression, och med långsam. Till den senare kategorin har de fem kvinnor 

som ingår i denna studie tillhört – det var så idén uppstod, att på ett djupare plan ta 

reda på vad deras erfarenhet och upplevelse av sfi och andraspråksinlärning. De som 

ingår i studien är sålunda kvinnor, över femtio år gamla som nyligen ha kommit till 

Sverige, det vill säga från 2014 eller framåt. Deltagaren i studien befinner sig inom 

klassificeringen spår 2 av sfi, är inte klar med sfi och har helst en skolbakgrund på 6-

12 år, vilket nästan alla inom spår 2 har. En kvinna som är 55 år kan ha ägnat åldern 

6-18 åt skolgång, men åldern 20-55 åt skötsel av hemmet eller icke-akademiska jobb. 

Det blir ett tidsavstånd på 35 år. Det var den typen av deltagare jag ville ha till denna 

studie.  

För att dra ned söktiden efter deltagare valde jag att fråga deltagare som har 

studerat på min skola. Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval, utifrån Denscombes 

beskrivning ”de första som finns till hands” (Denscombe 2017:71), och bygger på 

begränsningar i tid. Jag skulle kunna hämta samma typ av deltagare från ett annat 

kluster, men det skulle ta betydligt längre tid att hitta enligt de kriterier jag har satt 

upp för urvalsgruppen, och kanske skulle betydligt fler tillfrågade tacka nej eftersom 

tilliten måste byggas upp från noll. Genom att börja söka bland de deltagare som har 

studerat på min skola har tids- och kostnadsbesparingen var stor, det är en av 

fördelarna med att begränsa urvalet (Denscombe 2017:82). De vet vem jag är, de 

känner förhoppningsvis tillit redan när tolken förklarar vem som ringer dem.  

4.3.1. Deltagarna 

”Zara”, 57 år, kommer från Syrien. Hon har nio års skolbakgrund. Hennes senaste 

skoldag i hemlandet var troligen 1980. Zara skötte hemmet i Syrien, hon gifte sig som 

18-åring. Hon har tre barn, det yngsta är 30, ingen av dem bor hos henne, och nu bor 

hon ensam. Hon kom till Sverige 2015 och började studera sfi augusti 2016. Vid 

intervjutillfället studerade hon inte sfi, och hade inte heller någon sysselsättning i form 

av jobb.   
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”Hiba”, 53 år, kommer från Syrien.  Hon har 15 års skolbakgrund vilket gör henne 

unik i denna grupp av deltagare, men trots längre skolbakgrund har hon ändå studerat 

på spår 2 precis som de andra. Senaste skoldagen innan sfi var troligen 1988. Hiba var 

kirurgassistent i 25 år. Hon har tre barn, det yngsta är 19 år. Hon kom till Sverige 2014 

och började studera sfi oktober 2015. Hon studerar nu kurs C på spår 2 på en annan 

skola än den jag undervisar i.  

 

”Amal”, 51 år, kommer från Syrien. Hon har elva års skolbakgrund. Hennes senaste 

skoldag innan sfi var troligen 1987. Amal skötte hemmet i Syrien, hon har sex barn 

varav det yngsta är 9 år. Hon kom till Sverige våren 2017 och började studera sfi 

hösten 2017. Hon studerar på kurs C, men har haft ett drygt års paus i form av en 

extratjänst på en förskola. Vid intervjutillfället väntade hon på att komma tillbaka till 

sfi-studierna.  

 

”Sandra”, 57 år, kommer från Syrien. Hon har nio års skolbakgrund, plus ytterligare 

tre år men tog inte examen. Senaste skoldagen innan sfi var troligen 1984. Som ung 

jobbade Sandra på en myndighet som administratör, men efter giftermål slutade hon 

jobba och skötte hemmet istället. Hon har fyra barn, det yngsta är 18 år. Hon kom till 

Sverige 2016 och började studera sfi hösten 2017. Vid intervjutillfället studerade hon 

inte sfi, och hade inte heller någon sysselsättning i form av jobb.   

 

”Samira”, 58 år, kommer från Syrien. Hon har 12 års skolbakgrund. Senaste 

skoldagen innan sfi var troligen 1980. Samira jobbade som frisör, sedan sömmerska, 

sedan barnskötare på deltid i tio år. Efter giftermål skötte hon hemmet. Hon har fem 

barn, det yngsta är 19 år. Samira kom till Sverige 2015 och började studera sfi 2018. 

Just nu studerar hon på kurs C på en annan skola än den jag undervisar i, och säger 

själv att hon har fastnat där.  

 

Namnen på deltagarna är fingerade.  
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4.3.2. Urval och språk 

Vad gäller språk talar alla i undersökningen arabiska. De skulle också kunna prata 

somaliska, men jag beslutade mig för att hålla mig till ett språk inom hela 

urvalsgruppen. Det bidrog till att samma tolk översatte alla intervjuer, vilket jag såg 

som en fördel. Från egen erfarenhet, drygt fyra års tid som sfi-lärare på spår 2, har de 

flesta som går in under urvalskriterierna talat arabiska eller somaliska. En faktakoll 

via Skolverket visar att arabiska har varit det största modersmål inom sfi mellan 2014-

2018, och i procent ser det ut så: År 2014 talade 26 procent arabiska, år 2015 talade 

31 procent arabiska, år 2016 talade 36 procent arabiska, år 2017 talade 40 procent 

arabiska och år 2018 talade 36 procent arabiska. 

4.3.3. Urval och kön 

Sfi ska enligt kursplanen ge språkliga redskap för arbetslivet (Skolverket 2017 

[www]). De flesta kvinnor i denna studie har tagit hand om hemmet. Till skillnad mot 

män i deras ålder har kvinnorna inte samma yrkeserfarenhet. Männen har kört bil och 

har en snabbare väg till svenskt körkort. Att då inte ta sig igenom kursen, och inte 

heller kunna falla tillbaka på ett jobb man har arbetat med tidigare, gör att just 

situationen för kvinnor kändes mer angelägen att ta upp i denna uppsats. 

4.4. Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet 

För denna studie har jag hållit mig till de regler som finns, till exempel har jag öppet 

redovisat mina metoder så detaljerat som möjligt, så som hur intervjuerna har gått till 

och bokats in, hur frågorna har ställts, samt fördelar och nackdelar med metoden, till 

exempel tolk och olika intervju-situationer. De intervjuade har fått höra att jag har 

förstått tolken rätt genom upprepning av svaret, och jag och tolken har efteråt 

kontrollerat om vi har uppfattat de intervjuade rätt – och om det är rimligt det de säger. 

Jag har också jämfört statistik från Skolverket för att se att gruppen äldre verkligen 

har det svårare att klara av kurser inom sfi, vilket jag skrev om i kapitel 1 (Inledning), 

och ja, statistiken och statistiken som hjälpte mig hitta statistiken bekräftade detta.  
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I och med att jag redovisar metoderna öppet hoppas jag att någon annan kan utföra 

samma typ av studie på samma grupp, men förstår att det knappast blir samma svar - 

däremot skulle det vara intressant att höra vilka fler ståndpunkter som kan komma 

fram.  

Det går inte att generalisera svaren från denna grupp eftersom studien är så pass 

liten, jag hade endast fem deltagare och formatet möjliggjorde inte större omfattning, 

men eftersom jag berörs av studiens svar som lärare till denna grupp individer tycker 

jag ändå att svaren är intressanta, och skulle för framtiden önska göra en ännu större 

studie. För den lilla grupp är resultatet trots allt någonting att bygga vidare på, och en 

ny studie, av mig eller någon annan som vill titta närmre på gruppen äldre kvinnor 

inom sfi som inte klarar kurserna, skulle kunna visa att deras svar gäller fler individer. 

Bryman (2018) refererar till kvalitativa studier som en databas, och att man med denna 

typ av databas som grund ska kunna jämföra överförbarhet genom studier i andra 

miljöer (Bryman 2018:468). Bryman hänvisar också till kritik mot kvalitativa studier 

som säger det motsatta, att resultaten alltid är omöjliga att hänvisa till andra miljöer. 

Bryman håller med i kritiken, och menar att de som ingår i en studie inte kan vara 

representativa för en population. Men han hänvisar också till en annan ståndpunkt - 

att generaliseringen kan anses vara ”måttlig” och att gruppen som ingår i en studie 

kan betraktas exemplifiera ”en bredare uppsättning av identifierbara drag” (Bryman 

2018:485). Min studie är dock, som jag redan påpekat, en liten studie.  

4.5. Forskningsetiska överväganden 

Jag har läst och tagit del av Vetenskapsrådets text ”God forskningssed”. Rådet 

sammanfattar dem i allmänna regler (Vetenskapsrådet 2017:8), och dessa regler har 

jag följt. Det innebär att jag talar sanning om min forskning och jag har medvetet 

granskat och redovisat utgångspunkterna för mina studier, vilket i mitt fall är att jag 

som sfi-lärare har upptäckt ett fenomen vad gäller äldre kvinnor inom sfi spår 2. Jag 

redovisar öppet mina metoder, och på samma sätt mitt resultat. Jag har inga 

kommersiella intressen eller andra bindningar, resultatet är mitt eget och jag har en 

god ordning på det material jag har samlat in.  
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Genom tolken har alla deltagare i studien blivit tydligt informerade på sitt 

modersmål om vad studien handlar om, varför just de är aktuella för studien och vad 

studien är till för. De har dessutom fått denna information två gånger, första tillfället 

via telefon när intervju också bokades in, andra tillfället när själva intervjun ägde rum 

ansikte mot ansikte. De har alla frivilligt gått med på att bli intervjuade och de har alla 

erbjudits att vara anonyma, men avböjt. Även om ingen av dem ville vara anonym, 

har jag ändå valt att anonymisera dem i denna studie.  

5. Resultat 

Resultat av de enskilda intervjuerna redovisas i olika avsnitt: sfi, motivation (både 

integrativ och instrumentell), inställning, studieteknik och hälsa.  

5.1. Sfi 

De olika deltagarna i studien har studerat svenska olika länge, och har erfarenhet av 

flera olika skolor. När de betygsätter sfi på en sjugradig skala (1 = mycket dålig, 7 = 

mycket bra) hamnar den på ett värde knappt över 5. Zara gav upplevelsen en sjua, 

övriga en femma. 

5.1.1. Sfi och ålder 

Zara säger att hon lärde sig mycket, men var negativ till att äldre blandades med yngre. 

Hon tog upp ämnet med ålder och åldersblandning spontant. Det visade sig vara fler 

som tyckte likadant. Amal ville prata för hela gruppen äldre kvinnor. Hon menade att 

kvinnor som kom från ett annat samhälle och med en annan tradition, här syftade hon 

på att hon skötte hemmet, är ovana att komma till skolan varje dag på bestämda tider. 

Hon tyckte det var mycket svårt i början, men påpekar också att efter ett tag blev det 

en vana. Idag vill hon gärna komma bort från hemmet och iväg till ett jobb eller till 

skolan. Amal tycker också att sfi ska delas upp efter ålder. Hon var själv äldst, och 

det var tråkigt, men hon tycker det var värre för hennes son som hade det tvärtom i en 

annan skola. Han var yngst och blev irriterad eftersom läraren i hans klass tvingades 
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gå långsamt fram för att vänta in alla: ”Min son fattade snabbt, och han gillade därför 

inte att gå till skolan. För unga och äldre är det bättre om de inte går i samma klass.”  

Även Sandra tar upp ålder spontant, utan att ha blivit tillfrågad om det. Hon gav sfi 

betyget fem (där sju är max), men ansåg att lärarna ofta anpassade sig till yngre elever, 

elever som pratar snabbt och lär sig snabbt. Ofta kände hon då att läraren glömde bort 

de äldre, som i hennes tycke behöver mer tid, och mer repetition. Därför, menade 

Sandra, kan inte de äldre och yngre studera på samma sätt. Samma sak påpekade 

Samira, dvs att lärarna inom sfi måste förstå att äldre och yngre inte kan bedömas på 

samma sätt. Hon tycker att äldre behöver en annan undervisning och hennes förslag 

var ”mer tid”. 

5.1.2. Erfarenhet av sfi 

På frågan om varför man överhuvudtaget ska studera sfi svarade de flesta att man 

gjorde det för att klara sig i samhället, för att kommunicera, dvs för att integreras i 

samhället. En av deltagarna vill kunna prata med sin sons svenska ex-fru och med sitt 

barnbarn som är fött i Sverige. Ett återkommande exempel på platser de vill kunna 

prata svenska på var vårdcentralen och i mötet med sjukvårdspersonal. En av dem tar 

upp ”papper från myndigheter” som någonting där hon önskar att hennes svenska 

kunde hjälpa henne. Flera av deltagarna ville kunna sköta sådant själva, utan att ta 

hjälp från barn i form av tolkar. Detta var också återkommande i svaret om varför de 

själva studerade sfi: ”För att klara sig i samhället.” Två av dem nämnde jobb som en 

anledning att läsa sfi. Hiba var den enda som gick in på idén om hur man lär sig ett 

nytt språk, och påpekade att sfi var viktigt för att lära sig från grunden, exempelvis 

grammatik och hur man bygger meningar, men hon vill också att sfi ska vara mer som 

språkinlärning är för barn, mer naturlig, eftersom de ”inte behöver veta varför verb är 

på andra plats”. Hon efterlyste därför mycket mer språkpraktik. Hon är också noga 

med att påpeka att sfi inte räcker för att lära sig språket, eller för att få ett jobb. Hiba 

poängterar mer än en gång sin önskan om språkpraktik, hon tycker att hon hade svårt 

att bryta sig loss från arabiskan: det var arabiska i skolan, det var arabiska hemma. Sfi 

kombinerat med att prata svenska på en praktikplats hade varit bättre, tycker hon. En 

av deltagarna tycker sfi borde vara mer lik den svenska som pratas på gatan.   
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5.1.3. Läraren 

Samtliga fem uppger att de tyckte om sina lärare. Ingen av dem upplevde att lärarna 

hindrade dem från att bli klar med kursen eller att få ett kursbetyg. Sandra anser att 

problemet låg hos henne när det kom till avsaknad av framsteg, alltså inte hos lärarna. 

Samtliga fem säger också att de upplevde att läraren såg dem under lektionerna – det 

vill säga att de kände sig bekräftade och fick lärarens uppmärksamhet, medan två av 

dem understryker att särskilt de utbildade sfi-lärarna, till skillnad mot 

modersmålslärarna, såg dem och brydde sig om dem. Samira la dock till att hon tyckte 

att de duktigare eleverna fick mer uppmärksamhet än vad hon fick – under en tid när 

hon inte upplevde sig själv särskilt duktig på grund av stress och oro i privatlivet. 

När det kommer till att förstå vad läraren säger under lektionen är svaren spretigare. 

Zara, på B-nivå, tycker att det var olika mellan olika lärare. Amal svarar att lärarna på 

B-nivå gick att förstå, men på C-nivå gick det inte att förstå. Sandra och Samira 

svarade att de förstod lärarna när dessa pratade långsamt, men så fort läraren pratade 

lite snabbare så gick det inte längre att förstå. Den femte och sista svarade ett tydligt 

nej. Hon förstod inte sina lärare. Detta var Hiba, som läser på C-nivå.  

En relevant fråga, som också går in under forskningsfrågorna, är om sfi verkligen 

behövs för dem, eller om de tycker att det går att lära sig svenska på egen hand. Zara 

tycker att sfi behövs. Hon understryker att hon just behöver en skola, en lärare, för att 

lära sig svenska. Men om det alternativet inte finns, tror hon ändå att det går att lära 

sig på egen hand. Hon säger att den som vill, kan göra allt. Hiba tycker inte att det 

behövs undervisning för att lära sig ett språk. Hon har vid andra frågor uttryckt att hon 

önskar sig mer praktisk inlärning, alltså att lära genom att utsätta sig för talsituationer. 

Amal tycker som Zara, hon kan inte lära sig svenska utan skolan, dvs utan stödet från 

sfi. Samira säger samma sak – skolan behövs. Sandra är dock inne på samma spår som 

Hiba. Hon gillar att lära sig själv, men hon behöver någon svensk person, till exempel 

en granne, som kan hjälpa henne att utöva språket.   
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5.1.4. Blandad ålder på sfi 

Sfi är en individuell språkkurs. Den som når målen inom nivå B avancerar till nivå C. 

Den som inte når målen stannar kvar på samma nivå. Ett av de påståenden som 

presenterades för gruppen var att detta kunde vara frustrerande för dem, följt av en 

öppen fråga. Det visade sig dock att gruppen tog väldigt olika på den upplevelsen, 

med olika emotionella upplevelser. Zara tycker inte att situationen var frustrerande, 

utan tvärtom, fullkomligt normalt. Unga människor ska lära sig snabbare, så hon såg 

det som en naturlig del av sin ålder, och drog fördelar av det: ”Jag var väldigt nöjd 

över att de yngre flyttade till högre nivåer så att jag kunde repetera med de nya 

eleverna.” Amal tyckte också att situationen var normal: ”Yngre män och kvinnor har 

inte samma stora ansvar som vi har - att ta hand om familj med mera. De har en ’tom 

hjärna’ – alltså ledig plats i huvudet.”  Hiba däremot kände sig frustrerad av att bli 

omkörd. Och Sandra är väldigt tydlig i att det var en negativ upplevelse. Hon kände 

inte frustration, som påståendet sa, utan besvikelse. ”Jag kände mig besviken av att 

de yngre klarade det medan jag själv stannade kvar på samma nivå. I början betydde 

det inget, men när studierna tog längre och längre tid kände jag mig besviken och 

ledsen över att inte klara det som de andra klarade.” Samira berättar att hon saknade 

de klasskamrater hon hade lärt känna, när de avancerade inom sfi-kursen. ”De 

lämnade mig ensam. Jag blev också besviken över att de klarade kursen men inte jag.” 

Hon upplevde det som stressande.  

Alla fem påpekar återigen att det är ålder som spelar in. Zara uttrycker det så här: 

”Hälsoproblem och problem generellt, till exempel med familjen, är mycket vanligare 

hos äldre personer. Det påverkade mig. Jag tänker på andra saker här i Sverige och i 

mitt hemland. Sfi måste delas in i ålder.”  

5.2. Motivation  

Motivation att studera ett språk kan visa sig på flera sätt, så som möjlighet till 

integration, jobb, och ren glädje över att lära sig något. Hand i hand med detta kommer 

synen på om de verkligen måste lära sig svenska. 
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5.2.1.  Integrativ 

Integration är en vanlig motivator. Så skulle det också kunna vara inom sfi, förutsatt 

att andraspråksinlärarna vill vara en del av samhället. På det påståendet, jag vill vara 

en del av Sverige, svarade alla fem unisont ja. De vill vara en del av svenska samhället. 

Men om de just nu kände samhörighet med Sverige och de som pratar svenska föll sig 

svaren lite mer olika.  

Zara känner ”lite” samhörighet, men är noga med att påpeka att hon inte känner sig 

utanför samhället: ”Min son har många svenska kompisar och bekanta. Därför känner 

jag mig som en del av Sverige.” Hiba känner ingen samhörighet, och känner sig 

utanför. Amal känner ”inte ännu” samhörighet, och hon känner sig utanför. Hon 

poängterar att det är henne språkbrist som leder till detta: Jag har inte språket som kan 

hjälpa mig att förstå vad de säger och vara del av samtalet.” Hon upplevde det extra 

tydligt vid t ex luncher eller pauser på sin arbetsplats: ”Jag förstår inte skånska, och 

de pratar snabbt. Jag bara sitter och lyssnar.” Sandra känner att hon tillhör svenska 

samhället, men tycker att hon saknar språket. Hon känner sig inte utanför, utan 

påpekar att alla hennes familjemedlemmar älskar Sverige och känner likadant, att de 

tillhör Sverige. Samira känner samhörighet med Sverige, och påpekar att svenskar är 

mycket snälla. Men hon känner sig utanför när hon inte förstår vad de säger. När hon 

förstår det, uppkommer känslan av samhörighet igen.  

Fyra av fem känner sig hemma och bekväma när de pratar med svensktalande 

kvinnor i deras ålder. Zara säger: ”Jag har gått till flera språkcaféer och känt mig 

hemma med dessa kvinnor.” När Hiba träffar andra äldre kvinnor i t ex en park blir 

hon glad av att prata med dem. Bara Sandra svarar nej på påståendet, men det har sin 

förklaring i att hon känner sig ensam: ”Jag träffar sällan kvinnor. Bara i trappen, i 

tvättstugan. Då pratar vi inte. Så jag vet inte, jag har inte provat.” 

5.2.2. Instrumentell – jobb 

Zara vill läsa klart sfi för att få ett jobb. Just nu måste hon fråga barnen om pengar för 

att resa utomlands eller göra annat. Med egna pengar skulle hon känna sig fri. När hon 

kom till Arbetsförmedlingen för första gången, uppmanade de henne att jobba för att 
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klara sig och försörja sig själv: ”Det är bättre att jobba än att leva på socialen.” Samma 

sak säger Amal, som är den enda av de fem som har jobbat i Sverige. Hon tycker inte 

om att få pengar från socialtjänsten. Hon ser sfi som en chans att få ett jobb, och hon 

kanske också ska utbilda sig efter avklarat sfi. Hon anser sig inte vara för gammal för 

att hitta ett bra jobb, eftersom hon fick ett jobb: ”Även äldre än mig jobbar där [på 

den arbetsplatsen]. Här i Sverige bryr man sig inte om ålder, de ser på vad du kan göra 

och bidra till med jobb. Därför är sfi viktigt.” Amal tycker dock att det finns ett 

systemfel: ”Alla kvinnor, oavsett om de hade utbildning eller inte, fick ta samma steg 

i Sverige: sfi. I Sverige bryr de sig inte om vad du gjorde tidigare. Till exempel min 

syster, hon hade en kandidatexamen, jobbade i 16 år som lärare på gymnasiet, men 

här måste hon göra samma steg som jag: sfi. Och nu jobbar hon i en cafeteria. Sverige 

bryr sig inte om utbildningsbakgrund eller yrke i hemlandet. Systemet är orättvist mot 

min syster.” 

Samira tycker först att hon är för gammal för att hitta ett jobb efter sfi, hon ser inte 

sfi som en väg till jobb, utan som en väg till att lära mig svenska för att kunna gå till 

butiker, handla mat, prata med myndigheter. Sfi fokuserar bara på språket, inte på 

yrkeslivet, tycker hon. Men under intervjun ändrar hon sig. Hon vill egentligen jobba 

med något som passar henne och hennes hälsoproblem, kanske jobba på en fabrik 

eller i ett café. Något som är lätt. Hon säger så här: ”Jag vill studera vidare och 

utveckla min svenska, och även jobba, på ett jobb kan jag också utveckla språket.”  

Hiba ser på det på ett annat sätt. Hon har kommit till slutsatsen att sfi inte räcker 

för att få ett jobb. Hon anser att sfi hjälper för att fortsätta vidare till studier, men 

kursen räcker inte för att hitta jobb. Hiba säger att hon idag är för gammal för att hitta 

ett bra jobb, och sfi känns inte längre viktigt för henne.  

Sandra tycker visserligen att sfi räcker för att få ett jobb, men hon har 

hälsoproblem, och tror därför inte att hon kan jobba. Hon vill jobba, men säger att hon 

inte orkar det, att hon är för gammal för att hitta ett bra jobb: ”Min ålder spelar en stor 

roll. De flesta av mina vänner har fått jobb när Arbetsförmedlingen står för lönen, som 

en extratjänst, men när arbetsgivaren ska betala hela lönen själv, då föredrar de 

[arbetsgivaren] att inte anställa.” Om hon vore frisk skulle hon gärna jobba, och hon 

anser att språket är nyckeln till det: ”Man måste kunna baskunskaper inom svenska, 

sedan kan man utveckla sig på jobbet. Men för mig är det viktigaste att klara sig i 
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samhället, handla mat, köpa i butiker, prata med myndighet, fylla i en blankett. Det är 

bara det jag vill med svenskan.”  

5.2.3. Nödvändighet 

Alla fem angav att det var ”mycket nödvändigt” att lära sig svenska. De fick bedöma 

detta utifrån en skala där 1 indikerade ”inte alls nödvändigt” och motpolen 7 

indikerade ”mycket nödvändigt”. Amal motiverar sin sjua med att språket är viktigt 

för allting. Zara lägger ut sitt svar med en väldig bestämdhet: ”Sverige är mitt 

hemland. Jag ska fortsätta mitt liv här, då måste man kunna svenska. Hela min familj 

är här, och jag tänker aldrig lämna Sverige,” säger hon, och förklarar att hon inte ens 

tänker besöka Syrien. Hon tar fram sin mobiltelefon, och visar upp en bild på ett litet, 

blont barn i tvåårsåldern. Det barnet, understryker Zara, är anledningen till att hon 

aldrig vill lämna Sverige, och en stor sporre för henne att lära sig svenska: Hon vill 

förstå sitt barnbarn. 

5.2.4. Glädje 

Det är roligt, menar Zara, att lära sig svenska och hon vill verkligen lära sig språket. 

Hon gillar att studera, och när hon gick i skolan kom hon alltid i tid och gillade att 

göra och lösa uppgifterna perfekt. När hon ombeds sätta in känslan av glädje på 

samma sjugradiga skala  som nödvändighet bedömdes på (1 = inte alls roligt, 7 = 

mycket roligt) uppger hon 7 utan att tveka. Det gör Hiba också, liksom Amal. Hiba 

understryker sitt maxbetyg med att det är ”jätteroligt” att lära sig nya saker. Amal 

lägger till att trots att det var roligt och fint, så var det också svårt. Idag, efter ett år på 

en arbetsplats där personalen pratar svenska, upplever hon att hon fortfarande inte kan 

prata som hon vill, hon förstår vad de säger till henne, men hon kan inte kommunicera 

själv. Sandra ger upplevelsen av glädje en sexa medan Samira ger den en femma. 

Sammanfattningsvis får glädje ett högt betyg.  
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5.3. Inställning 

Är de språkliga hinder som uppstår, eller redan har uppstått för deltagarna, för svåra 

att ta sig över? Är det omöjligt att lära sig svenska? Nej, säger alla fem, de tycker 

tvärtom. Det är inte omöjligt för dem, det är snarare fullt möjligt. Alla fem säger också 

att de verkligen kan lära sig språket. Zara ser på det från den positiva sidan och säger 

att hon förstår en del av det som sägs på svensk TV, hon förstår kontexten i en text, 

men inte detaljerna. Hon måste översätta flera ord för att förstå vad det verkligen 

handlar om. Hiba säger att hon lär sig mycket på egen hand, från barnprogram och 

nyheter på TV. Sandra ser lite mer negativt på sin inlärning. Hon står på sig om att de 

inte är omöjligt, men hon inser att det tar lång tid. Det gör det för att hon glömmer för 

mycket, och för att hon har många problem som gör att hon inte kan fokusera.  

Tre av påståendena som deltagarna fick ta ställning till under intervjun berörde 

nyttan av svenska. Dels att svenska är ett för litet språk att ägna sin tid åt, dels att det 

vore bättre att lära sig engelska. Det tredje påståendet löd så här: ”Jag ska lämna 

Sverige snart. Jag behöver inte lära mig svenska.”  

Ingen av de fem tyckte att svenska var ett för litet språk för att studera. Tvärtom, 

alla fem var noga med att påpeka att de bor här och behöver därför lära sig språket, 

till och med måste lära sig språket. Samira uttryckte det bäst: ”Hur ska vi kunna leva 

här om vi inte lär oss svenska?” Hiba la till att språkkunskap alltid är bra, hur litet 

språket än är. 

Huruvida engelska är ett bättre språk att lära sig svarade Zara att engelska 

visserligen är ett världsspråk, för att kontakta alla i hela världen, men hon konstaterade 

också att hon inte gillade det. Samira tycket att engelska är en bättre investering, men 

att svenska är lättare att lära sig. Hiba ansåg kort och gott att engelska är ett bättre 

språk att lära sig, eftersom svenska stannar vid gränsen, medan Sandra och Amal 

visserligen tycker att engelska är ett nyttigare språk att lära sig, delvis för att de kan 

lite innan, men svenska känns ändå prioriterat och viktigare av samma anledning som 

har nämnts tidigare: Svenskan är ett bättre språk att lära sig, eftersom de bor här.  

Idén om att bara bida sin tid i Sverige, för att sedan lämna Sverige avfärdar alla 

fem idag, även om Hiba berättar att hennes första plan var just det:  
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Till en början tänkte jag så. I början planerade jag att flytta, efter att ha 

fått svenskt medborgarskap, till något arabiskt land för att jobba [som 

assistent inom sjukvården]. Där kunde jag få samma jobb som jag hade i 

Syrien. Så varför skulle jag studera så mycket svenska? Jag skulle bara 

klara de åren fram till medborgarskapet. 

 

Men med tiden, och med försämrad hälsa, slog hon tanken ur hågen. Övriga fyra 

svarar bara att påståendet är fel, med i stort sett samma motivering: De bor i Sverige 

numer.  

5.4. Studieteknik 

Att finna ett bra sätt att studera på hemma, efter skolan, är viktigt. Tre av deltagarna 

berättade att de aldrig lyckades med det. Zara säger att utan skolan kan hon ingenting. 

Sandra säger att det dessutom blev värre för henne under corona när skolan gick över 

till online- och digital undervisning. Samira däremot berättar att hon dagligen 

repeterar vad läraren har sagt, och Amal säger att hon visserligen fann en bra 

studieteknik, men att hon efter skolan var mycket upptagen med annat, det var ständigt 

gäster, och hon hittade ingen lugn och ro för studier. Hon säger att hon tittade på 

tecknat på TV med sina döttrar och att det hjälpte hennes svenska. 

Hand i hand med bra studieteknik kommer antalet timmar som eleverna lägger på 

att studera hemma själva, på egen hand. Zara berättade att hon bara studerade i skolan, 

eller när skolan gav henne läxor. När hon var hemma kände hon sig trött och upptagen. 

Nu, när hon inte längre har skola, försöker hon studera själv. Hiba försökte studera 

mycket på egen hand, men fann inte någon bra studieteknik. Till en början studerade 

hon nästan fyra timmar hemma varje dag, men upptäckte att hon snabbt glömde de 

ord hon hade försökt plugga in, och nu, på grund av sjukdom, orkar hon inte studera 

lika mycket. Hon påpekade att hon var ovan att studera, och gjorde sig till talesperson 

för gruppen äldre kvinnor: ”Det var länge sedan vi studerade i skolan. Vi är inte som 

ungdomar som fortfarande studerar. Det är stor skillnad på att ha slutat studera, börjat 

jobba, och sedan börja studera igen.” Amal, som ofta stördes av gäster, säger att hon 

repeterade ord hemma, men utan läxor blev det inte mycket studerat på egen hand. 
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Sandra bedömer att hon kanske studerade två timmar hemma i veckan, och att hon 

glömmer orden. Samira studerade också ungefär två timmar i veckan, förlagt till 

helgen. Hon upplever att hon bara kan studera i dagsljus, alltså inte kvällstid. Hon 

understryker också att hon glömmer det hon försöker studera in. 

5.4.1. Skriv- och läsvana 

Att ha hållit igång skrivandet och läsningen i vuxen ålder är en fördel eftersom du 

inom sfi tvingas att skriva och läsa en hel del och längre och mer komplicerade texter 

ju högre upp inom sfi du kommer, och dessutom på ett nytt språk med, för araber, ett 

nytt alfabet. Zara berättar att efter att hon gifte sig, efter sin skoltid, behövde hon inte 

skriva längre texter längre, vilket hon slutade med. Hon uppger, med en viss glimt i 

ögat, att hon mest jobbade i köket när hon var klar med skolgången. Hon har dock läst 

mycket under hela sitt liv, med en stor passion för kriminalromaner. Hon poängterar 

att hennes förmåga att läsa långa texter gör att hon är annorlunda mot andra kvinnor i 

sin egen situation: ”Jag är inte som de andra” säger hon, och syftar då på andra kvinnor 

som har studerat endast nio år i skolan.  

Hiba uppger att hon är en van läsare och att hon skriver mycket på sitt hemspråk, 

och syftar då inte på korta sms eller whatsapp, utan på längre format så som brev och 

e-post. Amal berättar att hon gillar att skriva, och att hon var duktig på arabiska i 

skolan, hon fick alltid bra betyg. Hon är också en van läsare av långa texter, och läser 

gärna nyhetsartiklar. Sandra uppger att hon läste och skrev mycket förr, innan kriget 

och när hon var yngre, men idag skulle hon inte klassa sig som en van skrivare eller 

läsare. Hon var mer intresserad av att läsa innan hon födde barn. Då läste hon böcker 

och romaner, sedan blev det artiklar, men nu, nu läser hon inget alls. Hon säger att 

hon inte hinner. Samira uppger att hon är jätteduktig på att skriva på arabiska, och att 

hon läste mycket förr. Men nu för tiden läser hon inte alls.  

5.5. Hälsa och oro 

Zara tycker inte att hon kan studera just nu. Hon är sjuk och hon har ont i knä och 

rygg. Hon har migrän flera dagar i veckan och hon har diabetes, vilket påverkar 
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hennes humör. Hon blir arg, och tyckte det var tufft i skolan, eftersom hon ofta var 

trött. Att komma varje dag, omgiven av många elever, omgiven av många som pratar, 

att tvingas följa ett schema var en jobbig upplevelse för henne. Hon upplever det 

lättare att studera själv hemma, men att skolan ändå behövs. Oro över familjen hänger 

också över henne och dämpar förmågan att studera: ”Det påverkar mig mycket. I 

Syrien finns min mamma, 80 år gammal. Jag tänker på henne varje dag, jag är orolig 

för henne, hon är ensam och jag vill se henne innan hon går bort. Alla mina tre barn 

här i Sverige har dessutom olika familjeproblem – och behöver stor hjälp från mig.” 

Hiba har en nervsjukdom pga kriget. Armen svullnar, och hon kan inte skriva med 

den. Hon går med en krycka och tar medicin. Det påverkar henne, samt oron för sin 

familj då mamma och syskon är kvar i Syrien. Hon tänker mycket på dem, särskilt 

ekonomiskt: ”Det är en ekonomisk kris i Syrien, och deras löner räcker inte till.” Amal 

känner sig inte sjuk. Hon har inga problem med att studera på grund av hälsan. Men 

hon kände till en början en oro för familjen. Idag är det annorlunda. Idag har hon ingen 

kvar i Syrien, däremot döttrar och barnbarn i både Saudiarabien och Turkiet. Sandra 

uppger att hon är sjuk och har ont, och att hon har svårt att studera just nu. Men hon 

är inte orolig för familjen i hemlandet, eftersom alla befinner sig i Sverige eller övriga 

Europa. Samiras hälsoproblem tycker hon inte påverkar henne särskilt mycket. Det 

går att studera ändå, säger hon. Men hon har haft en stor oro för familjemedlemmar 

som är kvar i hemlandet Syrien. När hon började studera sfi hade hon två döttrar kvar 

i Syrien. Idag är bara en av dem kvar, men tankarna på henne påverkar Samira. 

Dessutom, under sin tid på sin första skola hade hon konstanta problem med bostad. 

Det problemet löste sig när hon flyttade till en ny stad.  

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till teori och tidigare forskning utifrån 

syftet med min undersökning och de formulerade forskningsfrågorna.  
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6.1. Ålder 

De fem deltagarna är mellan 51-58 år gamla. De började studera sfi mellan 2015-

2018, och ingen av dem har ännu nått upp till nivå D. Det framgår att ålder på något 

sätt har påverkat deltagarna. Dels  

Resultatet lyfter fram att uppfattningen om vad deras ålder innebär och betyder i 

förhållande till att lära sig saker, eller i förhållande till sina yngre klasskamraters 

avancemang inom sfi, spelar en stor roll. Alla fem lyfter fram åsikten att yngre klarar 

studierna bättre, och det uttrycks på alla möjliga sätt, vilket stämmer överens med 

Wangs studie som visade att de yngre vuxna lärde sig mer engelska än de äldre vuxna, 

trots att de varit lika länge i landet (Wang 1998:129-130). Huruvida hjärnans färdiga 

mognad är vad som har bidragit till den mindre framgångsrika lingvistiska 

inlärningen, som Pulvermüller och Schumann lyfter fram (Pulvermüller & Schumann 

1994:687) är naturligtvis omöjligt att avgöra i denna studie. 

Flera av deltagarna lyfter också upp det faktum att de tycker att det är svårt att 

minnas det som de behöver lära sig utantill, så som ord, vilket stämmer helt överens 

med Lineweavers och Hertzogs studie kring antagandet att vi minns sämre ju äldre vi 

blir. De äldre personerna i Lineweavers och Hertzogs studie upplevde en lägre känsla 

av kontroll över sin egen minnesfunktion (Lineweaver & Hertzog 1998:287-288). 

Samma känsla ger alltså flera av deltagarna uttryck för. Eftersom denna studie inte 

utför något grammatik- och ordtest på deltagarna går det dock inte att påvisa om det 

ordinlärning eller grammatikinlärning som påverkas av sämre minnesförmåga, eller 

uppfattning om sämre minnesförmåga. Det står dock klart att deras lärare i de kurser 

de läser nu inte anser dem klara med Skolverkets mål för den kurs de befinner sig.  

En sak som inte alls framkommer i forskningen kring ålder och språkinlärning är 

det stora glapp som råder mellan sista skolåret i hemlandet och startålder vid sfi. Ju 

äldre en elev är, med utgång från att inga vidare studier har gjorts sedan grundskolan, 

desto längre tid har det gått sedan personen senast befann sig i en roll som elev på en 

skola. En kvinna som är 55 år kan ha ägnat åldern 7-19 åt skolgång, men åldern 20-

55 åt skötsel av hemmet. Det blir ett avstånd på 35 år. Det långa tidsförloppet mellan 

de olika skoltiderna kan förklara varför deltagarna i denna studie alla anser sig ha en 
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brist på studieteknik, och det kan förklara varför Wangs äldre urvalsgrupp klarade sig 

sämre än de yngre som varit i landet lika länge (Wang 1998:129-130).  

En av deltagarna i studien klagar över att hon hör arabiska överallt, i skolan och på 

fritiden, samt att hon tvärtom inte möts av mycket svenska. Det framgår av resultatet 

att de äldre kvinnorna har alltför litet språkutbyte, och en del av dem önskar sig 

mycket mer av detta, en av de intervjuade säger att hon aldrig träffar, eller utbyter 

samtal med, personer som pratar svenska. Att det är så kan bero på att arabiska är ett 

stort språk inom sfi men att det också är ett vanligt språk i den svenska stad de bor i 

just nu. Wang (1998) tar också upp det faktum att kineserna i hennes studie klarar sig 

ganska bra genom att bara prata mandarin eftersom de lever i en stor lokal-kinesisk 

”community in which services are available in their L1” (Wang 1998:133). Wang tar 

också upp aspekten av fördel av att praktiskt prata det nya språket, vilket i Wangs 

studier gav bättre resultat för de yngre vuxna som gjorde detta (Wang 1998:130), 

medan det alltså verkar saknas hos de äldre. Men som en pendang till Wangs äldre 

mandarintalande deltagare finns denna studies resultat när det handlar om 

ståndpunkten hur nödvändigt eller viktigt det är att lära sig svenska när man bor i 

Sverige – något alla fem tyckte var mycket nödvändigt. De nöjer sig alltså inte med 

att hanka sig fram på sitt förstaspråk.  

Deltagarna känner stor oro för hälsa och för sina barn och barnbarn samt även för 

sina föräldrar, samt vardagssituationer så som rådande boende. Det är aspekter som 

skulle kunna dra ned deras skolprestation. Forskningen talar ibland om exceptionella 

språkbegåvningar, där vuxna inlärare av ett språk nästan når upp till infödd språknivå. 

Bialystok driver en teori om att dessa språkliga begåvningar har en miljö runt omkring 

sig som påminner om barndomens sociala, utbildande och upplevelserika (Bialystok 

1997:134). Deltagarna i denna studie är inte närheten av den organisationen runt sina 

liv. Abrahamsson och Hyltenstam (2013) menar dessutom att sociala och 

psykologiska förhållanden kan leda till variationer inom slutnivå för inlärare 

(Abrahamsson & Hyltenstam 2013:249).  

Teorin att äldre, i detta fall alltså 50-58 år gamla kvinnor, har det svårare på sfi 

stärks också av statistik från Skolverket (2021). Av 2231 inskrivna i äldsta 

åldersgruppen avslutade 49 % någon av kurserna inom loppet av två år, det vill säga 

A, B, C eller D. Detta kan jämföras med åldersgruppen 25-39 där 63 % av de inskrivna 
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avslutade någon kurs med minst godkänt (Skolverket 2021 [www]). Enligt både 

studier av Lenneberg (1967) och Johnson/Newport (1989) avtar förmågan att lära sig 

ett andraspråk ju äldre man blir efter barndomen eller puberteten (Lenneberg 1967 

refererad i Ortega 2009:12;Johnson & Newport 1989:95). Men de är alla överens om, 

tillsammans med Abrahamsson och Hyltenstam, att biologiska begränsningar kan 

gottgöras med andra verktyg, så som  undervisning och motivation (Abrahamsson & 

Hyltenstam 2004:250).  

6.2. Motivation 

Alla deltagarna i denna studie vill bli integrerade i det svenska samhället, men känner 

att de inte är där ännu, eftersom de anger uppfattad samhörighetskänsla med Sverige 

och med dem som pratar svenska i olika hög grad. Integration är en mycket stor 

anledning till att lära sig ett språk. Det slår både Ortega och Gardner fast (Ortega 

2013:170;Gardner & Masgoret 2003:172). På den punkten ligger alltså studiens 

deltagare i fas med vad forskningen säger kan hjälpa dem att lära sig ett andraspråk. 

Därtill, redan nämnt, anser de svenska vara nödvändigt, vilket också är en motivator. 

Vad gäller den instrumentella motivatorn jobb så fungerar den som motivator även 

för dessa kvinnor, men skiljer sig åt individuellt. Genom djupintervjuerna gick det 

dock att hitta kopplingen mellan språkinlärning och social identitet, Norton Peirces 

investering (Norton Peirce 1994:3) som hon hellre tittar på än motivation, alltså i detta 

fall den form av sammanhang där inläraren vill klara av att prata bra svenska. 

Investering framstod som en starkare kraft än vad ”skaffa jobb” generellt framstod 

som. Med detta menar jag att ett jobb, t ex på restaurang där personalen pratar 

arabiska, inte måste vara en del av investeringen, då investeringen kan ligga i ett helt 

annat socialt område. Flera av deltagarna nämnde kontakt med myndigheter och 

hälso- och sjukvård som områden de vill investera i. En av deltagarna nämnde önskan 

om att kunna prata med ett barnbarn fött i Sverige, samt kunna resa själv för egna 

pengar utan att fråga sina barn. ”Egna pengar” kan dock tolkas som jobb utifrån 

kontexten att svenska ger möjlighet till jobb, som ger möjlighet till oberoendeskap 

från att fråga sina barn om pengar. En annan deltagare hade testat på att jobba i ett år 

på en förskola och vill nu läsa klart sfi för att kunna hitta den typen av jobb, och i 
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samma slag slippa ”leva på socialen” som hon uttryckte det. Här är det viktigt att 

påpeka en sak. I Sandwalls avhandling (2013) om språkpraktik inom ramen för sfi 

visade det sig att en grupp sfi-elever som hon följde endast talade mellan 30 sekunder 

och två minuter under en hel arbetsdag, och det rörde sig då om samtal kring uppgifter. 

Småprat förekom än mindre sparsamt (Sandwall 2013:230). 

En av deltagarna hade också gett upp sin investering Jag tolkade det som att hennes 

dröm, hennes område för investering var att jobba vidare inom samma yrke som hon 

hade haft tidigare, men att ohälsa och hinder att klara sfi hade satt stopp för detta. 

Denna deltagare gav också intrycket av att ha tappat hopp om sin framtid. Oavsett 

detta, så uppfyller ändå instrumental motivation, investering samt därtill en stark 

önskan om integrering de antaganden som Döryei anger för att kunna lyckas med 

inlärning av språket (Dörnyei 1990:70). Dessa deltagare skulle kunna lära sig svenska 

om det bara hängde på motivation. Därtill finns det alla sociala områden att investera 

i, och alla fem känner glädje över att lära sig språket, vilket stämmer in på Zhang et 

als studie, där glädje framställs som stigen som binder ihop motivation och 

språkinlärning (Zhang 2020:8). Eftersom alla fem enligt resultatet ser det som fullt 

möjligt att lära sig svenska, alltså inte en omöjlighet, tyder det på att gruppen är vid 

gott mod för fortsatta studier.  

Oro för vad hög ålder kan påverka inlärning, samt oro för familjemedlemmar som 

är eller var kvar i ett krigsdrabbat hemland verkar råda inom gruppen. Det stämmer in 

på Lindbergs teori (1996) om faktorer som påverkar motivationen negativt (Lindberg 

1996 i Hedblad & Johansson 2004:25). Vad gäller hög ålder och chansen att komma 

in på svenska arbetsmarknaden hade dock deltagarna i studien en till stor del positiv 

tro på chansen att få jobb, men den var inte generell.   

Flera av deltagarna ser också sin hälsa, den fysiska hälsan, som någonting som har 

hindrat dem från optimal inlärning. Om denna hälsostress påverkar dem mentalt, så 

finns det belägg för att studierna går sämre enligt Vanderlind (Vanderlind 2017:39) 

vars rapport om hur mental hälsa kan hindras nämnde känslor av att vara ”överhopad”, 

”överhopad av ångest”, ”väldigt ledsen” och ”hopplöshet”. Det är inte alls otänkbart 

att oro sin hälsa, oro för antagna begräsningar av högre ålder, för föräldrar i ett 

krigsdrabbat hemland, eller oro för döttrar, söner och barnbarn som flyktingar i andra 

länder, leder till denna typ av känslor hos deltagarna, och att de då presterar sämre i 
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form av mindre arbete hemma med språket eller svårigheter att hitta en bra 

studieteknik (Vanderlind 2017:39). 
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7. Slutsatser 

Resultatet indikerar att ålder spelar in när det kommer till andraspråksinlärning, precis 

som tidigare forskning har visat. Statistiken visar, liksom även egen empiri, att yngre 

elever tar sig snabbare igenom kurs B, men även kurs C, än vad äldre kursdeltagare 

gör. Det var själva startskottet till denna studie och något kvinnorna själva vittnar om 

i studien. Det går inte att generalisera svaren från denna grupp eftersom studien är så 

pass liten, resultatet gäller just vad dessa fem deltagare svarar på frågor/påstående 

som bygger på studiens syfte: att ta reda på äldre kvinnors erfarenhet av sfi inom spår 

2 och försöka få kunskap om varför vissa inom gruppen har det svårare att nå 

kunskapskraven och därmed avsluta kurserna de har påbörjat. Formen för denna 

uppsats gjorde att det blev en liten kvalitativ studie, inte storskalig. Men studiens svar 

från denna grupp individer är ändå intressanta, och resultat och idéer är värda att tänka 

på.  

Högre ålders inverkan på språkinlärning stämmer överens med Wangs studie av 

yngre och äldre mandarintalande som skulle lära sig engelska (Wang 1998:129-130) 

samt även teorin om att ”språkinlärningsförmågan avtar linjärt från födseln” som 

Abrahamsson och Hyltenstam lyfter fram (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:244). 

Avståndet mellan sista skoldagen i Syrien, och första skoldagen i Sverige spelar in i 

detta, något som inte belyses inom forskningen. För denna urvalsgrupp rör det sig om 

cirka 35-40 år mellan ungdomsårens sista skoldag i Syrien och första skoldagen på 

sfi, och denna stora nackdel blir väldigt avslöjande i en klass där många sfi-deltagare 

inte ens har fyllt 35 år. Det långa uppehållet spelar också in när det gäller brist på 

studieteknik, eller total avsaknad av detsamma.  

Forskningen förklarar detta dels genom biologisk påverkan, men också genom 

sociala och psykologiska faktorer. Vad gäller det senare borde äldre sfi-deltagares 

hälsotillstånd och deras oro för familjemedlemmar spela in negativt för inlärningen, 

vilket resultatet också visar. Många av deltagarna hänvisar till oro och dålig hälsa när 

de förklarar brist på progression.  

Resultatet visar också att alla fem ser det som fullt möjligt att lära sig svenska, och 

att de tycker att det är roligt och nödvändigt att lära sig ett nytt språk. Den svarta bild 
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som Zachrison (2014) via intervjuer för fram i sin avhandling från 2014 stämmer alltså 

inte in på denna grupp kvinnor idag, trots situationen de befinner sig i. Resultatet visar 

också att det inte råder någon brist vad gäller motivation för dessa kvinnor. De uppger 

alla fem att de vill vara en del av Sverige och de vill vara delaktiga i samhället. En del 

av dem vill ha jobb, medan ytterligare fler har hittat områden där de vill kunna prata 

svenska, det som Norton Peirce (1994) kallar investering. Forskningen lägger stor vikt 

på motivation, och t ex Dörnyei (Dörnyei 1990:70) menar att instrumentella 

motivatorer tillsammans med integrativ motivation är en stark kombination för att nå 

längre med sin språkinlärning. Men resultatet visar att kvinnornas önskan om 

integration, motivatorer samt hägrande mål så som jobb eller sociala områden där de 

vill kunna prata svenska inte märkbart har kunnat lyfta dessa kvinnors skolframgång.  

Med ålder kommer också minnets roll, även om dåligt minne kanske är en 

uppfattning mer än ett biologiskt faktum (Lineweaver & Hertzog 1998:287-288). De 

fyra äldsta kvinnorna i studien lyfte fram att de glömde orden de skulle studera in. 

Samtidigt menar alla fem att de hade svårt att hitta studietekniken för 

språkinlärningen. Att glömma ord och att inte få igång sin studieteknik, kan mycket 

väl gå hand i hand. Till detta kommer det faktum att de uppgav att de hade svårt att 

komma igång och studera efter skoltid.  

Deltagarna i studien lyfter på egen hand idén om att deras ålder har en stor 

betydelse för utfallet av studier. Nästan alla vill ålderindela sfi. En av dem lyfter fram 

idén om få använda språket mer praktiskt, alltså som ett språkcafé eller språkpraktik,  

en annan lyfter fram mer repetition, en annan lyfter fram mer tid. Vad gäller 

språkpraktik måste en sådan praktik, på en arbetsplats, just leda till att man får tala 

och höra språket, annars blir det mer till nytta för arbetsgivaren än för sfi-deltagaren. 

Sandwalls avhandling (2013) visar att jobb, eller praktik, inte alltid leder till särskilt 

mycket chans att prata svenska (Sandwall 2013:230).  

Nackdelar med språkpraktik till trots, så visar deltagarna i denna studie med dessa 

idéer att de inte är handfallna eller idélösa. Abrahamsson och Hyltenstam (2013) 

konstaterar att biologiska begränsningar kan kompenseras med olika verktyg, till 

exempel ”hög motivation och effektiv undervisning” (Abrahamsson & Hyltenstam 

2013:250). Motivationen vet vi är det inget fel på. För vidare forskning inom detta 

skulle det därför vara intressant att följa de idéer kvinnorna har lagt fram för sfi, och 
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se om det kan vara den effektiva undervisning som Abrahamsson och Hyltenstam tror 

kan hjälpa vuxna inlärare.  
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Bilaga 1 

Frågorna till deltagarna i urvalsgruppen: 

 

BAKGRUND 

 

Vilket år och månad är du född? 

 

Hur många år har du gått i skola? I ditt hemland. 

 

För hur många år sedan gick du sista skolåret? 

 

Vilka språk talar du? 

 

Läser du på dessa språk? Långa böcker? 

 

Skriver du på detta språk, t ex e-post? Brev? 

 

Vad gjorde du i ditt hemland?  

 

Vad gör du på dagarna nu? 

 

Har du barn? Hur många? Hur gammal är det yngsta/äldsta? 

 

När kom du till Sverige? 

 

När började du studera sfi? 

 

*** 

Var befinner du dig inom sfi just nu? Kurs B, C, D? Klar? Annat?  
 
Vad är din erfarenhet av sfi? Vad tycker du om sfi? 

 

Mycket bra = 7    --   Mycket dåligt = 1 
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Av vilka skäl ska man läsa sfi?  

 

Varför läser du sfi? Ditt mål? 

 

*** 

 

Hur roligt är det att lära sig svenska? …ett nytt språk? 

 

Mycket roligt = 7    --   Inte alls roligt = 1 

 

Hur nödvändigt är det att lära sig svenska?  

 

Mycket nödvändigt = 7    --   Inte alls nödvändigt = 1 

 

 

PÅSTÅENDEN 

 

O Jag kan inte lära mig svenska. Det är omöjligt. 

 

O Jag kan lära mig svenska. Det ska gå.  

 

O Jag kan lära mig svenska även utan sfi, men inte just nu.  

 

O Svenska är ett litet språk. Varför ska jag lära mig svenska? 

 

O Engelska är bättre att lära sig än svenska 

 

O Jag ska lämna Sverige snart. Jag behöver inte lära mig svenska.  

 

O Annat ______________________________________________ 

 

*** 

 

O Jag vill läsa klart sfi för att få ett jobb. 

 

O Jag vill läsa klart sfi för att utbilda mig.  

 

O sfi är en utbildning för att hitta jobb – jag vill inte hitta jobb, jag vill ta hand om 

mitt hem. Det är också viktigt. 

 

O Jag är för gammal för att hitta ett bra jobb. 

 

O Jag vill jobba, men just nu behöver jag ta hand om min familj.  

 

O Min man gillar inte att jag jobbar. Han vill tjäna pengarna, och han vill att jag är 

hemma.  



 

 

43 

 

O Jag behöver inte studera mer svenska längre. Nu kan jag handla mat och förstår 

tillräckligt.  

 

*** 

 

O Jag är sjuk och har ont. Jag har svårt att studera just nu. 

 

O Jag oroar mig för min familj i mitt hemland. Jag har svårt att studera just nu. 

 

O Annat ________________________________ 

 

--- 

 

O Jag förstår mycket lite vad läraren säger. 

 

O Jag förstår vad läraren säger – men det hjälper inte. Jag förstår inte svenska utanför 

skolan.  

 

O Jag har inte hittat ett bra sätt att studera på. 

 
O Jag skriver mycket på mitt hemspråk, t ex e-post.  

 

O Jag är ovan att läsa långa texter. Varför? ____________________________ 

 

*** 

 

O Jag känner samhörighet med Sverige och de som pratar svenska. 

 

O Jag känner mig utanför Sverige och de som pratar svenska.  

 

O Jag vill bli en del av detta samhälle.  
 

O Jag känner mig hemma med svenska kvinnor i min egen ålder.   

 

*** 

 

O Läraren ser mig på lektionerna 

 

O Läraren ser mig inte. 

 

O Läraren hjälper mig. 

 

O Läraren stoppar mig (från att avancera) 

 

O Jag gillade mina lärare. 
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O Jag gillade inte mina lärare. 
 

O Alla yngre elever blir klara med kurs B och C snabbt – jag känner mig frustrerad 

av det. 
 

--- 

 

O Jag förstår när mina barn pratar svenska 

 

O Jag förstår inte när mina barn pratar svenska 

 

O Jag pratar med svenskar utanför skolan, och med kvinnor i min egen ålder 

 

*** 
 

När du är hemma, hur mycket tid studerade du om dagen/veckan, t ex för att lära dig 

ord? 


