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Abstract:

The purpose of this master's thesis is to find out what support students of Swedish for 
Immigrants (sfi) think they get from the public library during their study of the Swedish 
language. One important aspect in this essay is to examine whether the library can meet 
the need of Swedish-speaking meeting places where the sfi-students can practise their 
new language. 

The method used in this study is qualitative interviews. Nine sfi-students, one sfi-
teacher and one librarian have been interviewed. A sociocultural perspective on learning
has served as a theoretical starting point. 

The results of the study shows that most of the sfi-students interviewed frequently use 
the library. The students don’t seem to think that they have significant use of the library 
when learning Swedish and they don’t recognise the library as a meeting place. 
However, the study shows that what the students actually do at the library lead to 
communication in Swedish and we make the conclusion that the library to some extent 
meets their needs of a meeting place. Furthermore the respondents express a need of 
practising their new language with Swedish people and several of them think that the 
library can have the function of a meeting place for many immigrants with greater 
needs. The respondents also suggested future developments the library could do to 
further support sfi-students. We conclude that the library seems to have a potential in 
being a meeting place where immigrants can practise their Swedish. 

Nyckelord: folkbibliotek, svenska för invandrare, sfi, sfi-studerande,
invandrare, andraspråksinlärning, integration
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1 Inledning

När en person invandrar till ett annat land tar en integrationsprocess sin början. En av 
nycklarna till en lyckad integration är att lära sig landets språk. För att kunna leva, 
arbeta och klara sig i det svenska samhället är det således mycket angeläget för 
invandrare att lära sig det svenska språket. För de flesta nyanlända är första steget i 
denna process att läsa svenska för invandrare (sfi), som är en grundläggande utbildning 
i svenska språket för vuxna invandrare.

I samband med sfi-utbildningen introduceras i regel de studerande till folkbiblioteket. I 
bibliotekets uppdrag ingår att understödja alla medborgares möjligheter att få 
information, upplysning och utbildning. Invandrare tillhör en av de grupper biblioteket 
ska ”ägna särskild uppmärksamhet”. (SFS 1996:1596) Sfi-studerande ingår i den ganska 
stora och heterogena gruppen vuxenstuderande, som under senare år har varit föremål 
för relativt omfattande forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Forskning specifikt kring sfi-studerandes biblioteksanvändning är dock mer sällsynt och 
därför något som biblioteken vill veta mer om.

Invandringen till Sverige har varit omfattande de senaste åren, vilket ställt allt större 
krav på sfi-undervisningen. Samtidigt har organisation och undervisning inom sfi 
ständigt varit ett hett debattämne. Den omfattande invandringen till Sverige tillsammans 
med sfi-utbildningens omdebatterade status gör sfi till en både viktig och aktuell 
samhällsfråga. Samtidigt bidrar bibliotekets tydliga uppdrag och det rådande 
forskningsläget till att sfi är ett angeläget forskningsområde för biblioteks- och 
informationsvetenskapen. 

1.1 Problembeskrivning

Att som invandrare komma till ett nytt land är för många en omvälvande upplevelse. 
Det innebär att man kommer i kontakt med ett annat språk, en annan kultur och ett annat 
samhälle. För att kunna finna sin plats i de två sistnämnda är det första, språket, en 
nyckel. Att som vuxen lära sig ett helt nytt språk är i många fall långt ifrån lätt. 
Processen kan dock underlättas om den som ska lära sig ges tillfälle att träna det nya 
språket med människor som har det som modersmål (Elmeroth 2003, s. 432f.). I ett 
svenskt sammanhang innebär det att invandrare i vårt land behöver få kontakt med och 
tala med svenskar. Detta försvåras tyvärr ofta av segregation, invandrarfientlighet samt 
andra kulturella och sociala klyftor. Flera studier pekar på att invandrare upplever sig 
som marginaliserade och inte känner sig delaktiga i det svenska samhället, bland annat 
på grund av språksvårigheter. (Elmeroth 2003, s. 442f., 447f.; Gustafsson 2004, s. 199; 
Lundgren 2005, s. 183-185) Språket är här självklart en nyckel till kontakt, men det är 
också som sagt kontakten, interaktionen och kommunikationen med svenskar, som 
stödjer invandrarnas språkutveckling. Invandrares andraspråksinlärning och integration 
går på detta sätt hand i hand. 

Det är alltså ett problem för många invandrare att de sällan får tillfälle att träna sin 
svenska med svenskar. Det verkar således finnas ett behov av mötesplatser, vardagliga 
miljöer där svenskar och invandrare kan mötas på lika villkor och tala med varandra 
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(Carlsson 2005, s. 18; Elmeroth 2003, s. 442f.; Lundgren 2005, s. 185). Här uppenbarar 
sig en möjlighet för biblioteket att fylla en funktion i andraspråksinlärningen. Det skulle 
vara mycket intressant att studera om och i så fall hur folkbiblioteket kan vara en social 
mötesplats som främjar kontakt mellan invandrare och svenskar och om det på så sätt 
kan spela en roll i sfi-studerandes språkinlärning. Det som är verkligt spännande i detta 
sammanhang anser vi är hur sfi-studerande upplever biblioteket och dess funktion i 
svenskinlärningen. Hur folkbiblioteket skulle kunna utveckla sin verksamhet i dessa 
avseenden framstår också som en viktig fråga.

Språkutveckling sker naturligtvis inte enbart genom social interaktion. Att läsa, skriva 
och studera grammatik, både inom ramen för sfi-utbildningen och på fritiden, har också 
en avgörande betydelse. Av denna orsak faller det sig naturligt för oss att vilja 
undersöka på vilka olika sätt folkbibliotekets verksamhet stödjer de sfi-studerandes 
språkinlärning. Biblioteket är en plats där man kan ägna sig åt en rad olika aktiviteter 
som på olika sätt bidrar till språkutveckling. Förutom att kommunicera med 
bibliotekarier och andra biblioteksbesökare kan man till exempel läsa böcker och 
tidningar, sitta i lugn och ro och studera eller lyssna på andras konversationer. Det finns 
alltså möjlighet att läsa, skriva, lyssna på och tala svenska! Av denna anledning är vi ute 
efter att få en så heltäckande bild som möjligt av de sfi-studerandes 
biblioteksanvändning. Tonvikten läggs dock på den sociala interaktionens betydelse för 
språkinlärningen och hur biblioteket kan vara en miljö som främjar denna interaktion.
Denna fråga framstår som särskilt intressant eftersom det sociala finns närvarande i det 
mesta på biblioteket. Många vanliga aktiviteter som man ägnar sig åt på ett bibliotek 
leder, direkt eller indirekt, till kommunikation med andra människor. Allt från att låna 
böcker till att studera eller använda Internet kan leda till möten, interaktion och 
kommunikation med bibliotekarier eller andra biblioteksanvändare, vilket i sin tur 
innebär träning i att använda svenska. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att klarlägga hur sfi-studerande ser på 
biblioteksanvändning i sin språkinlärning och därmed skapa kunskap om och förståelse 
för deras behov. Vi vill också undersöka om och i så fall hur folkbiblioteket kan vara en 
miljö som stödjer sfi-studerandes språkinlärning och därmed deras väg in i det svenska 
samhället. För att få en så fullständig bild som möjligt vill vi belysa detta även ur en sfi-
lärares och en bibliotekaries perspektiv. Ett syfte med studien är också att undersöka hur 
folkbibliotekets verksamhet gentemot sfi-studerande kan utvecklas.

Vår övergripande frågeställning lyder:
Vilken funktion upplever sfi-studerande att folkbiblioteket fyller i deras lärande? 

Detta vill vi undersöka genom att besvara följande delfrågor:
1. Hur ser sfi-studerande på användning av folkbiblioteket i sitt lärande?
2. Vilket behov av stöd från biblioteket har de när de ska lära sig svenska?
3. Hur upplever de att biblioteket möter deras behov?
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1.3 Avgränsningar

Vi har valt att i denna uppsats främst koncentrera oss på de sfi-studerande själva, deras 
behov och deras upplevelser av biblioteksanvändning. För att få ett vidare perspektiv tar 
vi även upp hur en sfi-lärare och en bibliotekarie upplever relationen mellan sfi och 
folkbiblioteket. Uppsatsen behandlar endast svenska förhållanden. Studien är begränsad 
till vuxna personer i det avseendet att sfi-studerande är över 16 år (Skolverket). Vi har 
avgränsat oss till folkbiblioteket eftersom det är den typ av bibliotek som sfi-studerande 
oftast kommer i kontakt med. Det är inte ett specifikt folkbibliotek som undersöks, utan 
fokus ligger i denna uppsats på folkbiblioteket generellt. 

1.4 Begreppsdefinitioner

I detta avsnitt redogör vi för några begrepp som vi använder oss av i uppsatsen. 

När vi använder begreppet bibliotek syftar vi alltid på folkbibliotek. 

Med invandrare menar vi i vår undersökning till Sverige invandrade personer som är i 
behov av att lära sig svenska. Det finns inte någon bestämd definition av begreppet 
invandrare, men inom statistik ska invandrare vara folkbokförda i Sverige 
(Migrationsverket).

En flykting är en person som har flytt från sitt hemland på grund av förföljelse eller 
oroligheter och behöver skydd. Personen har sökt asyl och fått uppehållstillstånd i till 
exempel Sverige. (Migrationsverket) Vi skiljer inte på invandrare och flyktingar i vår 
uppsats så när vi talar om invandrare inkluderar detta även flyktingar. 

Grundläggande vuxenutbildning är en utbildning som riktar sig till invandrare som 
saknar grundskolekompetens (Carlson 2006, s. 11).

1.5 Förförståelse

Vid starten av detta uppsatsarbete var ämnesområdet helt nytt för oss. Vi har inte något 
förhållande till sfi sedan tidigare och har inte förut reflekterat över problemen med att 
som invandrare integreras i ett nytt land och lära sig ett nytt språk. Att som infödd 
svensk försöka tänka sig in i invandrares situation tror vi är svårt, men också en nyttig 
utmaning. Fördomar kan vara svåra att undvika och vi märkte till exempel att vi inte 
riktigt förväntat oss att möta personer med akademisk utbildning. Detta tror vi delvis 
kan bero på språket. Trots att vi mycket väl vet att många invandrare som kommer till 
Sverige har högre utbildning och/eller flera års yrkeserfarenhet så påverkas vi av att de 
inte talar perfekt svenska. 
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1.6 Litteratursökning 

Relevant litteratur för vår studie har vi främst funnit inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, men även inom språkvetenskapen. Vi beskriver detta mer 
ingående under rubriken Tidigare forskning. 

I våra sökningar har vi använt sökord som till exempel sfi, svenska för invandrare, 
svenska, bibliotek, invandrare, immigrant och library. Vi har bland annat sökt i Libris, 
Nordiskt BDI-index, databaserna LISA och ERIC samt även i Artikelsök, Mediearkivet 
och PressText. Genom referenslistorna i de uppsatser och böcker vi funnit har vi kunnat 
hitta ytterligare litteratur som varit användbar. Vi har även använt oss av webbplatser 
för myndigheter och organisationer. Bland annat har vi inhämtat information från 
Skolverkets webbplats och vi har även haft nytta av att Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk på sin webbplats erbjuder en omfattande kommenterad lista över 
forskning på området. 

1.7 Disposition

Uppsatsens första kapitel inleds med en motivering av vårt ämnesval, följt av 
problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Därefter redogör vi för avgränsningar,
begreppsdefinitioner, vår förförståelse, litteratursökning och disposition. I kapitel 2 ger 
vi en historisk bakgrund till sfi och beskriver hur utbildningen ser ut idag. Vi förklarar 
också begreppet integration och beskriver kortfattat integrationspolitikens utveckling i 
Sverige. Kapitel 3 behandlar tidigare forskning och litteratur som vi funnit relevant för 
vår studie. I kapitel 4 beskriver vi våra teoretiska utgångspunkter och i kapitel 5 redogör 
vi för vårt val av metod och hur vi har genomfört vår studie. Undersökningens resultat 
presenteras i kapitel 6 och därefter följer analys och diskussion i kapitel 7. I detta 
kapitel analyserar vi våra resultat och återkopplar till uppsatsens frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkter, samt till tidigare forskning. Kapitel 8 innehåller våra 
slutsatser och i kapitel 9 gör vi en sammanfattning av uppsatsen. Avslutningsvis följer 
käll- och litteraturförteckning samt bilagor.
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2 Bakgrund

I detta avsnitt ger vi en beskrivning av sfi-utbildningen. Då vi ser svenskinlärningen 
som en del av integrationen och en inkörsport till det svenska samhället tar vi även upp 
begreppet integration och integrationspolitikens utveckling i Sverige.

2.1 Sfi

Vi inleder vår bakgrundsbeskrivning av sfi med att redogöra för vad sfi är, vilka 
styrdokument som gäller och hur utbildningen är organiserad. Vad som speciellt 
intresserar oss är vilka brister som undervisningen anses ha och vad som behöver 
kompletteras i sfi-studerandes språkinlärningskontext. Vi ger även en kort beskrivning 
av sfi-utbildningens historia.

2.1.1 Styrdokument och organisation

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket, som 
riktar sig till vuxna (fr.o.m. 1 juli det år man fyller 16) som inte har svenska som 
modersmål. Sfi-utbildning är en rättighet som varje kommun inom tre månader är 
skyldig att erbjuda den som har anmält sitt intresse och som är folkbokförd i 
kommunen. (Skolverket) Sfi ingår i det offentliga skolväsendet för vuxna och regleras 
av skollagen (SFS 1985:1100 kap 13), förordningen om svenskundervisning för 
invandrare (SFS 1994:895) samt kursplanen för sfi (SKOLFS 2009:2). Det finns idag 
ingen speciell läroplan för sfi, men verksamheten ska följa läroplanen för de frivilliga 
skolformerna, Lpf 94 (SOU 2003:77, s. 72). 

Sfi fick en ny kursplan 1 januari 2009. Enligt denna ska sfi-studerande få de språkliga 
redskap som krävs för att klara kommunikation och aktivt liv i samhället. Utbildningens 
utformning ska anpassas efter individens behov av till exempel praktik, validering av 
betyg från hemlandet eller annan utbildning. Analfabeter ska kunna lära sig att läsa och 
skriva i en fristående kurs parallellt med sfi-studierna. Läs- och skrivkunniga invandrare 
som har ett modersmål med ett annat alfabet än det latinska får också möjlighet att gå 
denna kurs. (SKOLFS 2009:2, s. 3) Det som skiljer kursplanen SKOLFS 2009:2 från 
den tidigare, som började gälla den 1 januari 2007 (SKOLFS 2006:28), är att målen för 
kurserna, som delas in i fyra nivåer A-D, har konkretiserats. Beroende på förkunskaper 
och tidigare erfarenheter kan sfi-studerande gå tre vägar igenom utbildningen. 
Studieovana börjar i Sfi 1 med kurs A och fortsätter med kurs B. Sfi 3 vänder sig till 
studerande med lång studievana och består av kurs C och D. Sfi 2 ligger däremellan 
med kurserna B och C. Alla kurser kan vara nybörjarkurs eller fortsättningskurs. 
Europeiska referensramen för språk ligger till grund för kursernas utformning. Ett av 
målen med D-kursen är att den studerande ska kunna anpassa språket efter situationen i 
formella såväl som informella sammanhang. Den studerande ska vidare kunna jämföra, 
bedöma, diskutera, argumentera redogöra för aktuella händelser och ämnen, beskriva, 
jämföra åsikter, känslor och intryck samt ge råd och instruktioner. Ett obligatoriskt 
nationellt prov avslutar kurserna B, C och D. Den studerandes språkliga förmåga ska 
bedömas som en helhet vid betygsättningen. (SKOLFS 2009:2, s. 3)
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2.1.2 Sfi-utbildningens historia och pedagogiska utveckling

Fram till 1960-talet fick invandrare själva ta ansvar för att lära sig svenska. Det 
startades studiecirklar och lärarna var ofta själva invandrare som fick försöka undervisa 
så gott de kunde utan läromedel. I slutet av 1960-talet kom Sveriges Radio med en 
språkkurs, ”Svenska för Er”, där lärarna fick en värdefull hjälp genom den mycket 
utförliga lärarhandboken. (Lindberg 1996, s. 258-260) Riksdagen beslutade 1965 att 
införa avgiftsfri svenskundervisning för invandrare. 1970 slöt LO och SAF ett avtal om 
att invandrare skulle få 200 timmars svenskundervisning, delvis på betald arbetstid. Till 
en början gav Studieförbunden kurserna men från och med 1971 var det i huvudsak 
AMU-centren som ordnade dem. (Lindberg 1996, s. 229-231)

Det har experimenterats mycket inom sfi med olika undervisningsmetoder, vilket har 
fört den pedagogiska utvecklingen framåt. En av de större pedagogiska förändringarna 
kom i slutet av 1970-talet med en undervisningsform som byggde på olika teman. 
(Lindberg 1996, s. 262) 1978 tillsatte regeringen sfi-kommittén som fick i uppdrag att 
kartlägga alla former av svenskundervisning för vuxna invandrare på studieförbund, 
folkhögskolor, komvux, grundvux, AMU, universitet, högskolor och 
flyktingförläggningar. (Lindberg 1996, s. 236) I den reform som slutligen kom 1986 
framhölls att undervisning skulle utgå från individen och vara kommunikativt inriktad. 
(Lindberg 1996, s. 237f.) Betoningen på kommunikation ledde till att undervisningen 
blev mer inriktad mot kommunikativa övningar. Det blev viktigt att skapa autentiska 
sociala sammanhang för språkövningar i klassrummet. Att kunna använda ett språk 
innebär mer än att kunna ord, uttal och grammatik. Man måste också veta hur man 
använder språket i olika sociala sammanhang. Hur man tar ordet, behåller det och 
knyter an till tidigare inlägg. (Lindberg 1996, s. 264f.) Samtal i grupper och autentiska 
övningar är pedagogiska tankar som präglar sfi-undervisningen även idag (Lindberg 
2005, 237f.; Lindberg 2004a, s. 493). Dessa tankar är vi i vår studie speciellt 
intresserade av.

En ny sfi-reform genomfördes 1991 och den innebar att de studerande hade rätt till 700 
timmars behovsstyrd undervisning, som skulle kunna varvas med arbete för att 
underlätta och påskynda inlärningen. Grund- och påbyggnads-sfi ersattes med en 
grundutbildning och huvudmannaskapet togs över av kommunen. I juli 1994 trädde den 
nya förordningen SFS 1994:895 i kraft, vilket innebar att läroplanen för sfi upphörde 
och sfi gick in i de frivilliga skolformernas läroplan 1994 (Lpf 94). Gränsen för hur 
länge en invandrare har rätt till sfi försvann. (Lindberg 1996, s. 245-258) I 
budgetpropositionen hösten 2008 kom förslaget att genomföra Sfi-lyftet. Slutproven i 
sfi blir nationella och satsningen på sfi-lärarnas kompetenshöjning får 61 miljoner 
kronor i anslag. Som tidigare nämnts kom en ny kursplan 1 januari 2009 där individens 
behov sätts i centrum, vilket innebär att Sfi-studerande ska erhålla de redskap som krävs 
för ett aktivt liv i samhället. (SKOLFS 2009:2, s. 3)

2.1.3 Kritik mot och debatt kring sfi

Sfi har fått mycket kritik genom åren för att invandrarna inte lär sig tillräckligt bra 
svenska tillräckligt snabbt för att klara av arbetsmarkandens krav (Lindberg 1996, s. 
271; Carlson  2002, s. 22). Enligt en rapport från Skolverket 1997 blev drygt hälften av 
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de ”högutbildade” sfi-studerande godkända efter 18 månader och sju procent av de med 
högst åttaårig skolgång (Carlson 2002, s. 22). Det har varit vanligt att invandrare med 
högskoleutbildning från hemlandet fastnar flera år i grundläggande vuxenutbildning 
som egentligen är till för personer som saknar något i sin grundskolekompetens 
(Carlson 2002, s. 132; Carlsson 2005, s. 35). Sfi har reformerats flera gånger, 1986, 
1991, och 1994, och en mängd granskningar och utredningar har gjorts av 
organisationen genom åren. Dessa har visat på många brister i sfi-organisationen och 
undervisningens kvalitet. Många sfi-studerande avbryter sina studier, lärare är 
obehöriga och utbildningens mål uppfylls inte. (SOU 2003:77, s. 25; Lindberg 1996, s. 
239-244) Alla håller dock inte med om kritiken. Språkforskaren Inger Lindberg menar 
att kritiken mot sfi till en inte obetydlig del bygger på dåligt genomförda 
undersökningar och okunniga tolkningar av data. Att det finns brister inom sfi håller 
hon med om men hon anser att sfi fått för stor skuld i att integrationen av invandrare 
misslyckats. Språket menar hon ska ses som bara en del i ett mycket mer komplext 
samhällsproblem när invandraren ska integreras i det svenska samhället. (Lindberg 
1996, s. 272) Detta stöds av Sfi-utredningen som menar att språkutbildningen ofta 
felaktigt sammanblandas med själva introduktionen. (SOU 2003:77, s. 76)

Våren 2007 blossade debatten upp igen på bland annat Dagens Nyheters debattsida med 
artikeln Lägg ned språkprogrammet Svenska för invandrare. Artikeln byggde på 
rapporten Yrkesidentitet före etnicitet - Att synliggöra nyanländ kompetens (2007) där 
sfi föreslås integreras i introduktionen för invandrare istället för att var en egen 
skolform. Man menade att sfi-undervisningen inte lyckades ge invandrare den 
kompetens i svenska språket som arbetsmarknaden kräver. Rapporten var ett resultat av 
ett tvåårigt utredningsarbete om introduktionen av nyanlända flyktingar och invandrare 
av Programberedningen för integration i arbetslivet. (Reepalu et. al. 2007, s. 28)   

2.2 Integration

I detta avsnitt tar vi upp definitioner av integration och beskriver kortfattat 
integrationspolitikens utveckling i Sverige. Detta ser vi som en viktig bakgrund att ha 
med sig för att förstå den situation sfi-studerande befinner sig i. Deras svenskinlärning 
kan ses som en del av en mer omfattande integrationsprocess.

2.2.1 Vad innebär integration?

Det finns ingen allmängiltig definition på begreppet integration utan de ideal som för 
tillfället råder i samhället påverkar synen på integration. (Diaz 1996, s. 72f.; Gustafson 
2004, s. 36) Enligt Nationalencyklopedin betyder integration att ”ta upp och passa in i 
ett sammanhang.” När invandrare och flyktingar integreras i Sverige lär de sig svenska 
och lever, bor och arbetar som andra svenskar samtidigt som de har sitt modersmål och 
sin egen kultur kvar. Integration innebär också att det svenska samhället tar upp delar ur 
invandrarnas kultur, som till exempel maträtter. Bägge sidor påverkas alltså av 
integrationen. (NE) Detta kan ställas mot begreppet assimilation, som innebär att 
invandraren helt släpper kontakten med sin egen kultur och övergår till att leva som 
majoritetsbefolkningen (Gustafsson 2004, s. 36). 
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Åsa Gustafson poängterar i avhandlingen Sköra livsmönster: om integrations- och 
normaliseringsprocesser bland bosniska flyktingar (2004) att integration är en 
gemensam process som kräver att såväl majoritetsbefolkning som minoriteter deltar 
aktivt (s. 36). Framförallt anser hon att majoritetsbefolkningen och värdsamhällets 
struktur måste ställas i fokus för att man ska kunna hitta bristerna och möjligheterna i 
integrationsprocessen (s. 41). Den övergripande slutsatsen av hennes studie är att 
majoritetssamhällets öppenhet är avgörande för en lyckad integration och att ett stort 
ansvar ligger på majoritetsbefolkningen (s. 199, 212).

Vi kommer i vår studie att se integrationen som en ömsesidig process, som ställer krav 
på både invandrare och svenskar. För att invandraren ska kunna lära sig svenska måste 
denne vara öppen för att anpassa sig till den svenska kulturen och samtidigt måste 
svenskarna som majoritetsbefolkning öppna sig för nya kulturer och levnadssätt och 
våga tala med och knyta kontakter med invandrare. I likhet med Gustafsson anser vi att 
ett stort ansvar för detta ligger hos majoritetsbefolkningen.

2.2.2 Integrationspolitik i Sverige

Det var först på 1950-talet som invandringen blev så pass omfattande i Sverige att det 
behövdes en invandringspolitik. Dessförinnan fick invandraren själv, med hjälp av släkt, 
vänner och frivilligorganisationer klara av att lära känna sitt nya land. En 
assimilationspolitik rådde och det fanns ett krav på att invandraren så snabbt som 
möjligt skulle bli svensk. Den byråkratiska processen att bli svensk medborgare tog sju 
år, men det var ganska lätt att få uppehållstillstånd då arbetskraften behövdes i Sverige. 
Under 1960-talet växte så sakteliga behovet av en tydligare invandringspolitik fram. 
Man insåg att invandraren till exempel behövde kunna behärska det svenska språket och 
veta hur det svenska samhället fungerar för att kunna hävda sig i detsamma. 
Svenskundervisning för invandrare startades 1965 och det började ges ut information 
om Sverige på invandrarspråk. (SOU 1996:55, s. 25-27) 

Efterhand började assimileringstänkandet ifrågasättas och istället talades det om 
anpassning. Invandrarpolitiken som utformades 1968 (Prop. 1968: 142) byggde på 
jämlikhet mellan invandrare och svenskar när det gäller levnadsvillkor, valfrihet och 
samverkan. Intresset att se invandrarnas speciella behov, som att bevara sitt modersmål 
och sin kultur, var dock helt beroende på landets resurser. Helst såg man att de tog hand 
om detta själva. Det viktigaste var att de lärde sig svenska och fick information om 
Sverige. I och med riksdagens beslut 1975, Riktlinjer för invandrar och 
minoritetspolitiken (Prop. 1975:26), sågs hemspråk och den egna kulturen som mycket 
viktiga. Nu skulle invandrarna få omfattande samhällsinformation på sitt hemspråk och 
dessutom skulle svenskarna få information om invandrarna. (SOU 1996:55, s. 27-29)

Flyktingantalet i Sverige ökade i slutet av 1980-talet. Invandrarpolitiska kommittén 
(IPK), som regeringen tillsatte 1994, kritiserade de verkliga förhållandena för 
invandrarna i Sverige och föreslog att kommunernas introduktionsprogram för 
nyanlända invandrare ska vara i högst två år. (Kadhim 2000, s. 21f.) I regeringens 
efterföljande proposition Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till 
integrationspolitik (1997) riktades det integrationspolitiska arbetet in på att stödja 
invandrarens egen försörjning (1997/98:16, s. 21). 
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Synen på invandring och invandrare i Sverige har förändrats under de senaste 
decennierna. Före 1980 ansågs invandringen vara positiv för Sverige både ur ekonomisk 
och mångkulturell synvinkel. Men när konjunkturen sjönk mot slutet av 1980-talet och 
början av 1990-talet ändrades uppfattningen, mobilisering av en politisk opinion kunde 
märkas. Invandrarna ansågs kosta för mycket för Sverige och fick även skulden för 
många samhällsproblem. De sågs även som ansvariga för segregationen och sitt eget 
utanförskap. I början av 2000-talet talades det mer öppet om risker för spionage och 
terrorism i samband med flyktingmottagning. Det gick också att se tendenser till en mer 
återhållsam invandrarpolitik. (Kadhim 2000, s. 25-28) 

De senaste åren har flera åtgärder gjorts för att förbättra integrationen. 1 juli 2007 
infördes de så kallade instegsjobben som skulle fungera som ett verktyg för att hjälpa 
invandrare att snabbare komma ut i arbetslivet. Jobbet gäller ett halvår i taget och för att 
få ett instegsjobb måste man läsa sfi och det ska finnas en handledare på arbetsplatsen. 
(Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2007, s. 101) I september 2009 lade 
Regeringen fram ett reformförlag om att staten tar större ansvar för nyanländas 
etablering. Arbetsförmedlingen får ökade resurser för att snabba på etableringen. 
Nyanlända ska också få stöd av en professionell etableringslots med att snabbt lära sig 
svenska och skapa sig en egen försörjning. (Nyhetsbrev om integration 4 - 2009) 
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3 Tidigare forskning och litteratur

I detta avsnitt presenterar vi forskning och litteratur vi funnit intressant för vår 
undersökning. I vår presentation av texterna har vi valt att fokusera på det som är 
relevant för just vår studie snarare än att ge kompletta resuméer. 

Vi fick tidigt i vårt uppsatsarbete indikationer på att ämnet sfi och folkbibliotek var ett 
relativt outforskat område. Efter avslutad litteratursökning kunde vi också konstatera att 
så faktiskt var fallet. Vi har nästan inte hittat någon forskning med direkt fokus på 
förhållandet mellan sfi och folkbiblioteket. Inom Biblioteks- och 
informationsvetenskapen i Sverige finns en ganska omfattande forskning om 
folkbiblioteket och vuxnas lärande. Vårt intryck är att sfi-studerande i detta 
sammanhang är en något förbisedd grupp, samtidigt som biblioteket lyser med sin 
frånvaro i forskningen om sfi. 

Vi har identifierat två forskningsområden som huvudsakligen intressanta för vår studie. 
Det första har vi valt att kalla invandrare och folkbibliotek och det ligger inom ämnet 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Ett flertal magisteruppsatser från Institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås har undersökt frågor 
om folkbibliotekets roll i invandrares liv och hur biblioteket kan främja integration. 
Rapporter och utvärderingar från bibliotek har främst undersökt hur biblioteket används 
och uppfattas av invandrare. Det andra forskningsområdet som är intressant för oss är 
forskning om sfi och andraspråksinlärning. Denna forskning hör framförallt hemma 
inom pedagogik och språkvetenskap. Det rör sig främst om avhandlingar och 
forskningsrapporter. Vi har hittat en hel del forskning om andraspråksinlärning och om 
invandrares situation i allmänhet, dock nästan inga studier specifikt om sfi. Enligt Marie 
Carlson är forskning om svenskundervisning och vuxna nästan obefintlig (2002, s. 25f.). 
Vi presenterar den tidigare forskningen inom de båda områdena var för sig, börjande 
med biblioteks- och informationsvetenskap.

3.1 Invandrare och folkbibliotek

Ett flertal magisteruppsatser finns som sagt inom detta område. Få har dock direkt 
fokuserat på sfi-studerande utan de handlar om gruppen invandrare i stort. Gemensamt 
för de flesta är att fokus ligger på hur folkbiblioteket kan stödja integration. Vi väljer att 
här presentera några av dessa som vi har funnit intressanta utifrån ett 
språkinlärningsperspektiv och därmed relevanta för vår studie.

I sin magisteruppsats Är biblioteket en väg till integration? Några invandrade kvinnors 
syn på folkbiblioteket (2003) kommer Maria Bjerninger och Lena Åkerman fram till att 
biblioteket kan stödja integrationen (s. 74). I uppsatsen intervjuas invandrarkvinnor om 
sin biblioteksanvändning. Genom att ta del av kvinnornas erfarenheter av och syn på 
folkbiblioteket vill författarna undersöka dess betydelse för integrationen. Uppsatsens 
frågeställningar rör om och hur kvinnorna använder biblioteket, vad som kan ha 
påverkat deras biblioteksanvändning samt hur de ser på biblioteket som en mötesplats.
(s. 6) Det visade sig att de intervjuade invandrarkvinnorna främst nyttjar biblioteket för 
sin egen språkutvecklings skull och tillsammans med sina barn. I studien framkom även 
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att de intervjuade kvinnorna ser biblioteket som en mötesplats. Det som främst är 
intressant för oss är att studien tar upp bibliotekets betydelse för invandrarkvinnornas 
språkinlärning och dess funktion som en social mötesplats. Samtliga invandrarkvinnor i 
undersökningen använder biblioteket för att träna svenska och ser det som ett 
komplement till sfi-utbildningen. (s. 67, 70f.)

Att biblioteket kan stödja integrationen genom att vara en social mötesplats och en väg 
in i det svenska samhället är den slutsats som Stina Magnusson drar i sin uppsats 
Integrationsprojekt på två bibliotek: mångfald, möten och möjligheter (2005). I studien 
undersöks likartade integrationsprojekt på två olika folkbibliotek. De projekt som 
undersökts är Ordbron på Kortedala bibliotek och Jönköpings Brobyggarbiblioteken. (s. 
5, 8) Syftet med uppsatsen är att ta reda på dels hur biblioteket kan vara en väg in i 
samhället för invandrare och dels hur det kan bidra till att de behåller sin egen identitet 
och kultur genom bibehållen kontakt med sina hemländer (s. 6). För att uppnå detta 
syfte har intervjuer utförts med flera olika aktörer. De som har intervjuats är 
bibliotekarier, bibliotekschefer och andra personer inblandade i projekten, en 
bibliotekskonsulent samt tio användare som deltagit i bibliotekens projekt. Magnusson 
har även gjort en deltagande observation. (s. 10-12) Slutsatsen som dras är att 
biblioteket kan stödja integrationen både genom att vara en väg in i det svenska 
samhället, via till exempel böcker och webbsidor på lätt svenska, och genom att erbjuda 
böcker, tidskrifter och Internetlänkar som gör det möjligt för invandrare att behålla 
kontakten med sitt modersmål och det egna landets kultur. (s. 54) Bibliotekets funktion 
som social mötesplats visade sig också vara viktig (s. 45). Det sistnämnda, tillsammans 
med att möjligheterna att öva svenska på biblioteket är en del av projekten (s. 42f.), är 
särskilt intressant för vår studie.

Biblioteket som en social mötesplats och som ett stöd för invandrare när de ska lära sig 
svenska tar även Sanja Letic upp i sin uppsats Invandrare och bibliotek: En 
undersökning bland invandrare från f d Jugoslavien (1998). Studien fokuserar på hur en 
grupp invandrare från det forna Jugoslavien använder biblioteket och vilken mening det 
har för dem (s. 4). Resultaten visar att biblioteket är viktigt för invandrarna på många 
sätt. För att behålla kontakten med det egna språket och den egna kulturen, men också 
för att lära sig svenska. (s. 57f.)

I sin magisteruppsats Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige: En explorativ 
undersökning 2006) undersöker Claus Karlsson nyanlända invandrares förhållande till 
biblioteket. Studiens syfte är att ta reda på hur invandrarnas informationsbehov och 
biblioteksanvändning ser ut i samband med att de ska ta sig in på den svenska 
arbetsmarknaden. Karlsson vill också kartlägga bibliotekens invandrarverksamhet samt 
öka förståelsen för invandrare som användargrupp. (s.7) Bland annat har intervjuer 
gjorts med bibliotekarier och nyanlända invandrare som läser sfi (s. 30f., 36).  Den 
övergripande slutsatsen Karlsson drar är att det är svårt att avgöra om olika krav på 
invandrare är diskriminerande eller om de är berättigade. Man måste se invandrare som 
en heterogen grupp där alla har individuella behov. (s. 77) Det som framförallt varit 
användbart och intresserant för oss i Karlssons uppsats är att den tar upp bibliotekets 
roll som en social mötesplats (s.68).

Hawar Hamarashid kommer i magisteruppsatsen Folkbibliotek: en väg till integration 
(2003) fram till att kulturarrangemang på biblioteket bidrar till integration och kan vara 
en miljö för att träna svenska (s. 47f). Studiens syfte är att undersöka hur ett bibliotek 
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kan stödja integration genom att vara ett informationscentrum och en mötesplats (s. 3). 
Hamarashid betonar integrationens ömsesidighet och poängterar även språkets 
betydelse. Det undersökta biblioteket anordnar bland annat kulturaftnar, där invandrare 
får möjlighet att prata och diskutera med svenskar. Hamarashid menar att biblioteket på 
så sätt blir platsen för ett majoritetserkännande och att det gynnar språkutvecklingen. (s. 
48) Att biblioteket har funktionen som en mötesplats där alla är välkomna är det som vi 
främst tar med oss från denna uppsats.

I sin magisteruppsats Biblioteken som stöd för invandrare under integrationsprocessen: 
en kvalitativ studie av stadsbiblioteken i Malmö och Lund (2008) kommer Mikael 
Lovdalen bland annat fram till att biblioteket är en mötesplats och därmed viktig för den 
sociala aspekten av integrationen. Flera respondenter i Lovdalens undersökning 
använde biblioteket för att observera och lära sig svenska sociala koder. Det visar att 
biblioteket kan vara till stor nytta för invandrare som saknar svenska kontakter. 
Lovdalens studie visar också att biblioteket kan spela en viktig roll som en social 
mötesplats, framförallt för invandrare som har svårt att få kontakt med svenskar och 
behöver få den kontakten förmedlad. Språkinlärningen är en viktig anledning till att 
kontakterna behövs. (s. 40-46) 

I studien Mer nytta än nöje – En undersökning av invandrade göteborgares syn på 
biblioteksverksamheten (2005) kommer Ann-Christine Brunnström vid Göteborgs 
stadsbibliotek bland annat fram till att livssituationen påverkar motivationen att lära sig 
svenska och även hur biblioteket används. I studien har fokusgrupper intervjuats och 
utlåningsstatistik har analyserats (s. 4). Resultatet av studien visar på två skilda mönster. 
Språkgrupper med fast förankring i Sverige använder biblioteket som kulturinstitution. 
Dessa grupper är främst orienterade bakåt och söker stöd i sin egen kultur. För personer 
som fått asyl och saknar förankring i Sverige är biblioteket en resurs när de ska etablera 
sig i landet. De kan få stöd när de lär sig svenska och hitta fackböcker på det egna 
språket. Dessa grupper är främst orienterade framåt och vill lära sig om den svenska 
kulturen. (s. 2) Studien visar också att svenskinlärningen är viktig för de invandrade 
göteborgarna och att de värderar språkinlärningsmaterial högt (s. 21f.).

I Slutrapport Projekt Ordbron 2002-2004 (2004) beskrivs ett projekt som genomfördes 
på Malmö stadsbibliotek, Falkenbergs kommunbibliotek och stadsdelsbiblioteket i 
Kortedala. Det framkom att deltagare på bibliotekets kurser knöt nya kontakter, 
framförallt under fikapauserna. Flera deltagare fortsatte även att träffas efter det att 
kursen avslutats. Kurserna hölls på svenska och kunde vara invandrarnas första 
naturliga svenska miljö. (s. 7)

3.2 Sfi och andraspråksinlärning

Då vår uppsats fokuserar på vad sfi-studerande har för behov av stöd i sin 
språkinlärning och hur biblioteket kan tillgodose dessa behov är forskning om 
andraspråksinlärning högst relevant.  

I våra sökningar efter forskning om sfi och andraspråksinlärning stötte vi tidigt på 
namnet Inger Lindberg. Lindberg är professor i Tvåspråkighet med särskild inriktning 
på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet (Stockholms universitet). Hon var 
tidigare professor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet och har arbetat 
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dels som lärare i svenska som andraspråk för vuxna invandrare och dels med 
lärarutbildning och kompetensutveckling inom samma område. (Lindberg 2005, s. 0) 
Lindberg verkar vara en av de mest framträdande när det gäller forskning om sfi och 
hon är därmed intressant för vår uppsats. Hennes forskning handlar även om den sociala 
interaktionens betydelse för språkinlärningen. Forskningsområdet är svenska som 
andraspråk och Lindberg intresserar sig för olika undervisningsmetoder som kan skapa 
en bra samtalsmiljö i klassrummet för sfi-studerande. Hon betonar de sociala och 
kommunikativa aspekterna i språkinlärning och menar att det är viktigt att eleverna får 
öva att samtala i en så naturlig miljö som möjligt. Målet med språkundervisningen är att 
uppnå kommunikativa färdigheter. (Lindberg 2005, s. 5f.)

I sin bok Språka samman: Om samtal och samarbete i språkundervisning (2005) jämför 
Lindberg sfi-studerandes interaktion i olika aktiviteter i undervisningen i klassrummet. I 
lärarledd undervisning får de studerande lyssna på läraren som är en infödd svensk 
vilket är bra men långt ifrån tillräckligt. De behöver många fler modeller och 
erfarenheter för att verkligen kunna lära sig språket. Lärarens språk, menar Lindberg, 
påverkas av dennes dialekt, sociala bakgrund, ålder och kön. Hon poängterar att det är 
viktigt att de studerande får övningar där de verkligen får använda språket aktivt i 
sammanhang som är så autentiska som möjligt. (Lindberg, 2005, s. 212-215) Att låta de
studerande få samtala och arbeta med uppgifter i smågrupper anser hon är en mycket 
bra form. Där får de under fria former pröva sig fram i att ta ordet, utveckla och avsluta 
ett samtal. Hon kommer fram till att det är stora skillnader på interaktionen mellan olika 
klassrumsaktiviteter och att det därför är viktigt att variera dessa. (Lindberg 2005, s. 
213f.) Varje språkinlärare måste återskapa språket skriver Lindberg och för att kunna 
göra det så krävs att språkinläraren får ta del av språket på många olika sätt. Det är 
viktigt att språkinläraren får reflektera över i vilka olika sammanhang denne behöver 
använda språket. Språkundervisningen ska på så sätt vara förankrad i den sociala 
kontexten. (Lindberg 2005, s. 232f.)

Lindberg ger i Språka samman även en översikt av aktuell forskning inom 
andraspråksinlärning som vi tycker ger en bra bakgrund till hur synen på språkinlärning 
har förändrats. Tidigare sågs språkinlärningen som något som enbart utvecklades i den 
lärandes hjärna. Man tänkte sig, i detta inflödes-/utflödesparadigm, att ny information 
flödade in i hjärnan som bearbetade den ungefär som en dator. Kontexten ansågs endast 
vara intressant som en miljö varifrån ny information hämtades in. Den sociala sfären 
kunde inte förenas med den psykologiska sfären. Framförallt under 1980-talet försökte 
man att minimera den kulturella och sociala kontextens betydelse, men idag stöder fler 
forskare teorin om att det sociala samspelet är en avgörande drivkraft i 
språkinlärningen. (Lindberg 2005, s. 58-60)

I Språkanvändning: kreativt skapande eller förutsägbara mönster (2004b) tar Lindberg 
bland annat upp språkets ”färdiga” elementen och hur de kan användas i 
språkinlärningen. Trots att vi har en så enormt stor kreativ förmåga att variera vårt språk 
när vi talar så använder vi oss oftast av vissa återkommande stereotypa mönster eller
halvfabrikat. Detta gäller både de ord vi väljer att använda, hur vi sammanfogar dem 
liksom hela yttranden. Dessa ”färdiga” element föredras av både infödda och 
andraspråksanvändare och ses som det normala sättet att uttrycka sig på. I vardagen 
tänker vi inte på vad vi ska säga utan det kommer automatiskt, trots att vi har flera tusen 
ord i huvudet. En andraspråksinlärare, som kanske dessutom ska lära sig nya saker i 
miljön, kulturen och det nya landet, kan hamna i en språklig kollaps när det inte finns 
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några färdiga standardfraser. I början måste denne avstå från språklig korrekthet, 
precision och komplexitet i språket för att kunna hänga med och få något så när flyt i 
kommunikationen. (Lindberg 2004b, s. 61-66)

I Ju mer vi lär tillsammans – rekonstruktion av text i smågrupper (2000) undersöker 
Inger Lindberg och Ingrid Skeppstedt möjligheter för lärande och utveckling av 
andraspråket och den språkliga medvetenheten genom att studera social interaktion och 
samarbete i kollaborativa aktiviteter. Ett stort antal sfi-studerande med olika 
utbildningsbakgrund och språkförmåga har observerats i klassrumsmiljö. Kollaborativa 
arbetssätt visade sig främja interaktion och samarbete. I gruppens sociala interaktion 
blir språkinlärarna uppmärksamma på eventuella luckor i sitt språk samtidigt som de får 
mer kunskaper om språket. Stor uthållighet, målmedvetenhet och kreativitet i att finna 
rätt ordformer och syntax karaktäriserar språkarbetet. Det är också viktigt att läraren 
följer upp arbetet i gruppen så att alla studerandes potential kommer fram. Annars kan 
personlighet och status göra att vissa studerande inte får samma chans. (Lindberg 2000, 
s. 198-224) 

Lindberg tecknar i Svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi) (1996) en historisk 
bakgrund till sfi:s organisation och pedagogiska utveckling. Denna text har vi haft stor 
nytta av i vårt bakgrundsavsnitt om sfi. I Samtal och interaktion – ett 
andraspråksperspektiv (2004a) ger Lindberg en forskningsöversikt kring samtalets och 
interaktionens roll i andraspråksinlärning och andraspråksundervisning. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att Inger Lindberg givit oss en bakgrund till både sfi 
och forskning om andraspråksinlärning, samtidigt som vi tar med oss många idéer från 
hennes egen forskning in i arbetet med vår studie. Det som främst är intressant för oss är 
hennes betoning av kommunikation, interaktion och autentiska miljöer. 

Språket är nyckeln till samhället, men kanske även samhället är nyckeln till språket 
funderar Marie Carlson i sin doktorsavhandling i sociologi, Svenska för invandrare –
brygga eller gräns?: Syn på kunskap och lärande inom SFI-undervisningen (2002) (s. 
256). Genom studien vill hon skapa en ökad förståelse för en grupp lågutbildade 
invandrares möte med sfi, som en del i det svenska utbildningssystemet. Ett av studiens 
delsyften är att ta reda på de sfi-studerandes syn på hur de påverkas av undervisningen. 
(s. 24f.) För detta ändamål har Carlson intervjuat tolv unga, lågutbildade kvinnor från 
Turkiet som läser sfi (s. 19f.). Några invandrarkvinnor i Carlsons undersökning tyckte 
att de kunde språket när de klarade av vardagen. Men samhället har en hårdare gräns för 
”att klara sig”. Carlson frågar om svenskars orealistiska krav kan vara ett större hinder 
än dåliga språkkunskaper. (s. 256) Många invandrare saknar svenska relationer i sitt 
sociala nätverk och träffar bara landsmän och andra invandrare - här finns ett socialt 
tomrum (s. 237). I Sverige har vi enligt Carlson en tendens att bemöta människor från 
andra länder med en slags infantilisering. En person som bryter och har vissa brister vad 
gäller ordförråd kan uppfattas ha en begränsad tankeförmåga trots att de kan besitta en 
mycket hög kompetens och intellektuell förmåga. Denna attityd stänger ute invandraren 
från de sociala rum hon behöver få bli en del av för att kunna lära sig språket. (s. 233)

I Marie Carlsons bilaga Högutbildade utlandsfödda i grundläggande vuxenutbildning, 
praktik och policy i två kommuner (2006) till Rapport Integration 2005 såg flera av de 
intervjuade högutbildade sfi-studerande grundläggande vuxenutbildning som en chans 
att få praktisera språket, något som var svårt att få tillfälle till utanför skolan (s. 18). 
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Undersökningens huvudsakliga syfte är att se om högutbildade invandrare fortfarande 
väljer eller hamnar i grundläggande vuxenutbildning trots att den utbildningen är tänkt 
för personer som saknar grundskolekompetens, vilket tidigare undersökningar visat. 
Carlson menar att även denna undersökning visar tendenser på det även om problemet 
också verkar ha minskat något. (s. 35-37)

Ett viktigt resultat i Elisabeth Elmeroths studie From Refugee Camp to Solitary 
Confinement: illiterate adults learn Swedish as a second language (2003) är att 
motivation och möjligheten till kontakt med svenskar är viktiga faktorer som påverkar 
andraspråksinlärningen. Syftet med Elmeroths undersökning är att ta reda på vilka 
faktorer som spelar in när invandrare skall lära sig svenska. Intervjuer har gjorts med 
lågutbildade eller illitterata kurdiska flyktingar som läser grundläggande 
vuxenutbildning. En mycket heterogen grupp med elva sfi-studerande har fungerat som 
kontrastgrupp. (s. 437f.) Elmeroth lyfter fram individuella faktorer såsom ålder, 
intelligens och personlighet som viktiga för språkinlärningen, men framförallt 
understryker hon som sagt vikten av motivation och möjligheten till kontakt med 
svenskar. (s. 432f.) Studiens resultat visar bland annat att de intervjuade invandrarna 
väldigt sällan får kontakt med svenskar att tala svenska med. De sfi-studerande har det 
mycket lättare för sig, men upplever en viss osäkerhet och nervositet när de ska tala 
med svenskar. Elmeroths slutsats blir att det svenska samhället måste visa invandrarna 
att det finns en mening med att lära sig svenska och för att uppnå detta krävs aktiva 
åtgärder för att förändra attityder i samhället. (s. 442-448) Att kommunikationen med 
svenskar är en viktig faktor som påverkar språkinlärningen är av stort intresse för oss i 
vår studie. 



16

4 Teori

Det sociokulturella perspektivet på lärande fungerar som teoretisk utgångspunkt för vår 
studie. Eftersom vårt uppsatsproblem handlar om en inlärningsprocess kände vi att en 
pedagogisk teori borde vara fruktbar. Vi vill undersöka hur en viss miljö, biblioteket, 
kan stödja sfi-studerandes språkinlärning. Som vi nämnt tidigare är denna inlärning
beroende av social interaktion med människor som har språket som sitt modersmål. 
Eftersom det är den sociala interaktionens betydelse för språkinlärning som främst står i 
fokus för vår uppsats valde vi att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Vi utgår ifrån Roger Säljös bok Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv
(2000) och Berit Lundgrens doktorsavhandling Skolan i livet - livet i skolan: Några 
illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk
(2005). Roger Säljö är professor i pedagogik: särskilt pedagogisk psykologi vid 
Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse rör lärande, utveckling och 
kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv. Säljö har en omfattande publicering 
inom detta område bakom sig. (Göteborgs universitet) Säljö är således en viktig 
representant för det sociokulturella perspektivet på lärande och det är hans version av 
perspektivet som vi utgår ifrån. Berit Lundgren är Filosofie doktor och 
universitetslektor på Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid 
Umeå universitet (Umeå universitet). Hon har skrivit sin avhandling inom området 
pedagogiskt arbete. I denna avhandling applicerar hon det sociokulturella perspektivet 
på andraspråksinlärning och sfi.  

Vi börjar med att ge en allmän bild av det sociokulturella perspektivet genom att 
presentera Säljös tolkning av detsamma. Därefter tittar vi närmare på Lundgrens studie 
och perspektivet kopplas samman med lärandet av ett andraspråk. Slutligen beskriver vi 
hur vi kommer att använda oss av teorin i vår studie.

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande

Roger Säljö utvecklar i boken Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv (2000) 
sina tankar om det sociokulturella perspektivet. Vi ger här en beskrivning av det 
sociokulturella perspektivets grundtankar, enligt Säljö, och lyfter fram viktiga delar som 
kommer att vara intressanta och användbara för oss.

En grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att allt lärande sker i ett 
sammanhang (Säljö 2000, s. 104). Kommunikation har en central roll eftersom det är 
genom kommunikation som vi tar till oss och delar med oss av kunskaper och 
färdigheter (s. 37). Kommunikation skapar och för vidare sociokulturella resurser (s. 
22). Språket blir då viktigt eftersom det är genom språket som vi människor bildar 
kunskap när vi kommunicerar med varandra (s. 82).

Centralt i det sociokulturella perspektivet är också begreppet kultur. I det här fallet 
innebär kultur ”den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som 
vi förvärvar genom interaktion med omvärlden”. (Säljö 2000, s. 29) I en kultur skapas 
fysiska och intellektuella redskap. Det viktigaste intellektuella redskap människan 
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besitter är språket. Genom språket skapas mening. (s. 34f.) Det medierar omvärlden för 
oss och får den att framstå som meningsfull. Kommunikation med andra människor gör 
att vi blir delaktiga i olika sätt att beteckna och beskriva världen, vilket möjliggör ett 
funktionellt deltagande i olika aktiviteter. (s. 82) Säljö tar upp flera saker som belyser 
svårigheterna med att lära sig ett nytt språk. Han poängterar att det handlar om att lära 
sig en komplicerad praktik, i vilken bland annat liknelser, ironi och skämt ingår (s. 88).
Man behöver veta en del om det svenska samhället, kulturella företeelser och 
sofistikerade kommunikativa mönster för att förstå språkets liknelser och metaforer (s. 
15f.). Det kan exempelvis vara svårt att förstå uttryck som ”bita i det sura äpplet” (s. 
199) eller Vuxenskolans slogan ”Vill du gå framåt, gå i cirkel” (s. 15). Att lära sig ett 
språk är på så sätt tätt sammanlänkat med att lära sig tänka inom ramen för ett visst 
samhälle och en viss kultur (s. 67).  

I det sociokulturella perspektivet antas att människor handlar inom ramen för olika 
sammanhang och i samspel med andra. I samband med detta talar man om mänskligt 
tänkande som en del i och bidragande till sociokulturella praktiker eller kontexter.
Människans handlingar utvecklas ur och reproducerar samtidigt en social praktik. 
Handlingar och praktiker konstituerar på så sätt varandra. Vi lär oss agera inom ramen 
för sociokulturella praktiker och vårt handlande är därmed situerat i dessa. Det innebär 
att vi agerar med utgångspunkt i våra kunskaper om vår omgivnings förväntningar.
Varje situation har sin egen sociala inramning, som sätter upp villkoren för vårt 
handlande. Det är här begreppet kontext kommer in. Det är ett svårdefinierat begrepp 
och har använts på många olika sätt. Säljö poängterar att det inte är så enkelt som att 
säga att kontexten påverkar människors handlingar. Kontexten påverkas också av våra 
handlingar, då dessa är en del av, skapar och återskapar densamma. (Säljö 2000, s. 104, 
128-130, 135) En typ av kontext kan exempelvis vara en institution som utgör ett 
verksamhetssystem eller en verksamhet. Med verksamhetssystem menas en historiskt 
utvecklad aktivitet, som till exempel sjukvård, utbildning eller vetenskap. 
Verksamhetssystemet utgör ett överordnat sammanhang för människors mer eller 
mindre automatiserade handlingar, som i sin tur bidrar till att återskapa 
verksamhetssystemet. (s. 138f.)

Säljö lyfter fram lärande i vardagliga miljöer som mycket viktigt. Vi gör erfarenheter 
och lär oss saker hela tiden, i alla sammanhang. Det kan till exempel vara i samtal och 
diskussioner med familj och vänner eller i aktiviteter på arbetsplatser eller i föreningar. 
Det vill säga i miljöer som, till skillnad från skolan, inte har som huvudsakligt mål att 
förmedla kunskap. Vi lär oss alltid något i interaktionen med andra människor och vi 
kan inte undvika att lära oss. (Säljö 2000, s. 12f., 47) Det är genom samtal i situerade 
sociala praktiker vi lär oss komplexa sociokulturella färdigheter, som att uppfatta 
budskap och bidra till samtal. Säljö hävdar att den vardagliga interaktionen och det 
naturliga samtalet är och förblir den absolut viktigaste miljön för lärande. (s. 233)

4.2 Sociokulturellt perspektiv på andraspråksinlärning

Berit Lundgren har kopplat samman det sociokulturella perspektivet med sfi. I sin 
avhandling undersöker hon hur en grupp illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa 
och skriva på svenska. Teoretisk utgångspunkt tas i ett sociokulturellt, ett andraspråks-
samt ett genusperspektiv. Lundgrens forskningsfrågor syftar till att ta reda på hur 
kvinnorna påverkas av olika kulturella gemenskaper, hur de ser på sin lärandesituation 
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och vad det innebär för deras identitet, hur undervisningen ser ut och vad den utgår 
ifrån, samt vad kvinnorna har lärt sig. (2005, s. 13) Det är fråga om en fallstudie, där 
olika typer av empiriskt material kompletterar varandra. Lundgren har gjort intervjuer 
med invandrarkvinnorna, observationer i samband med undervisningen samt samlat in 
texter som eleverna producerat. (s. 54, 62f., 69-73) Här följer en beskrivning av 
Lundgrens tolkning och användning av det sociokulturella perspektivet. Därefter 
redogör vi för resultaten av hennes studie. 

4.2.1 Sociokulturella gemenskaper

Lundgren tar upp begreppet ”Community of practice” (på svenska ”praxisgemenskaper” 
eller ”sociala praktiker”). En sådan gemenskap kännetecknas av att deltagarna har ett 
gemensamt engagemang, delat företagande och att de delar samma värderingar, normer, 
rutiner, ordval, symboler och handlingssätt. Vad som är lämpligt handlingssätt i olika 
situationer styrs av en tyst och outtalad kunskap som vuxit fram inom gemenskapen. 
Gemenskapen bygger på sociala relationer. En individ kan delta i flera kulturella 
gemenskaper, som var och en har gemensamma normer, värderingar och kunskapssyn. 
Skola, klass och undervisningsgrupp behöver inte nödvändigtvis vara en kulturell 
gemenskap, utan måste uppfylla vissa krav. I sin avhandling använder Lundgren 
begreppet kulturella gemenskaper för att beskriva de gemenskaper som kvinnorna deltar 
i, där det finns engagemang, delaktighet och acceptans och där deltagarna har samma 
värderingar och följer samma normer. (2005, s. 26f.)  

Lundgren tar upp begreppet marginalisering, som i det här fallet innebär att invandrare 
nekas tillträde till olika kulturella gemenskaper. ”Den marginella människan” befinner 
sig i en identitetskonflikt, med ena foten i en kultur och den andra foten i en annan. På 
så sätt känner sig en sådan person inte tillhöra någon kultur. Marginaliseringen kan ses 
som en sociokulturell isolering. När invandraren försöker ta sig in i samhället och skapa 
relationer med andra människor har det nya samhällets värderingar och traditioner, men 
också dess öppenhet och mottaglighet för andra kulturer, stor betydelse. Lundgren 
undersöker i sin avhandling om och i så fall hur invandrarkvinnorna upplever sig vara 
marginaliserade i olika kulturella gemenskaper. (2005, s. 27f.)

4.2.2 Lärande i sociokulturella gemenskaper

Lundgren utgår i sin studie från att lärande sker i en social gemenskap i ett kulturellt 
sammanhang (2005, s. 29). Vi kommer att använda begreppet sociokulturell gemenskap
i denna uppsats. Individens identitet formas och utvecklas i samspelet med andra 
människor i olika kulturella gemenskaper. Det rör sig om en komplex och konstant 
pågående process, vilket innebär att individens identitet varierar i olika gemenskaper. 
Formandet av identiteten går ut på att individen ska kunna definiera sig själv, men också 
på att denne ska kunna tillhöra en gemenskap. Det är viktigt att förstå hur undervisning 
förhåller sig till individens vilja att lära. Lärandet leder till en förändring av identiteten. 
Hur en person deltar i läroprocessen påverkas av i vilken mån processen ingår i en 
kulturell gemenskap och i vilken utsträckning personen vill utveckla en identitet som 
stämmer överens med denna. Om denna vilja inte finns sker inget lärande. I kulturella 
gemenskaper innebär engagemang att man tar vara på och synliggör de enskilda 
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deltagarnas erfarenheter och kunskaper. Detta leder till att deltagare, aktivitet och social 
gemenskap är tätt sammanlänkade och konstitueras av varandra. Lundgren framhåller 
att lärare och elever gemensamt formar sin omvärld, på samma gång som de lär av och 
utvecklas i densamma. (s. 29f.)

4.2.3 Andraspråkslärande i ett sociokulturellt perspektiv

Lundgren visar på att det sociokulturella perspektivet äger stor relevans när det gäller 
språkinlärning. Hon beskriver sin teoretiska utgångspunkt på följande sätt: 

I denna studie innebär ett sociokulturellt perspektiv på språkundervisning
och språklärande att språkliga begrepp får sin begriplighet genom individers
erfarenheter och upplevelser i kulturella gemenskaper där språket
skapas, omskapas och approrieras [sic]. Kommunikation, interaktion och samarbete
mellan människor är förutsättningar för att lära sig ett språk. (Lundgren 2005, s. 38)

Man lär sig språk genom social interaktion med andra människor och språkinlärning 
kan därför aldrig studeras utan sitt innehåll. Språkliga aktiviteter får då meningsfullhet 
genom att utveckla språkliga begrepp. Detta bygger på att det genom interaktionen 
mellan individer utvecklas ett språk, som sedan ska internaliseras mentalt. (2005, s. 34)

Ett problem vid lärandet av ett andraspråk är att utveckla förståelse för innebörden av 
olika begrepp. För att lära sig förstå och kunna använda ett begrepp måste individen se 
begreppet och dess användning som meningsfull. Förståelsen av ett ord har på så sätt att 
göra med individens erfarenhet och kunskap. Ord fylls med begriplighet utifrån 
individens egen förförståelse. Det individuella planet är dock starkt kopplat till och 
beroende av det sociokulturella planet. Mening och funktion i språket skapas genom 
aktiviteter i en kulturell gemenskap. Vilken begriplighet och meningsfullhet ett begrepp 
har för individen hänger således ihop med i vilka situationer och kulturella gemenskaper 
denne har stött på det. Språket formas alltså på olika sätt i olika kulturer. På så sätt kan 
samma begrepp ha olika betydelse beroende på vilket sammanhang eller vilken kultur 
man befinner sig i. Som ett exempel på detta nämner Lundgren begreppet familj, vilket i 
vissa kulturer inkluderar släkt och nära vänner medan det i andra kulturer är begränsat 
till att omfatta kärnfamiljen. Att ett begrepp på detta sätt inte är direkt översättningsbart 
betyder inte att det är omöjligt att lära sig förstå. Genom en persons erfarenhet och 
upplevelser vid användning av ett begrepp kan detta få betydelse och bli begripligt. 
(2005, s. 35f.)

4.2.4 Lundgrens slutsatser

Lundgrens resultat visar att kvinnornas lärande påverkas av traditionella kulturella 
gemenskaper från deras hemländer, men även av formella och informella svenska 
gemenskaper (2005, s. 177). De kulturella gemenskaperna och kvinnornas identiteter i 
förhållande till dem är inte statiska. Genom kvinnornas engagemang och deltagande 
påverkar gemenskaperna deras identitet, men de olika gemenskaperna påverkar dem i 
varierande grad under olika perioder. När kvinnornas identifiering med traditionell 
gemenskap ökar i styrka sker detta på bekostnad av identifieringen med den svenska. (s.
179, 184) Eftersom de har liten tillgång till informella svenska gemenskaper är det 
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framförallt genom skolans formella gemenskap kvinnorna påverkas av svenska normer 
och värderingar. Förändringen sker dock långsamt. Det tydligaste exemplet på 
förändrade attityder rör genusordning. I kvinnornas traditionella sociokulturella 
värderingar ingår uppfattningen att kvinnan skall vara underordnad sin man. Kvinnornas 
nya kunskap om kvinnors rättigheter i Sverige möjliggör ett ifrågasättande av mannens 
ställning. (s. 178f.)

Rörande undervisningen ser Lundgren en skillnad mellan å ena sidan en 
teknisk/färdighetstränande undervisning och å den andra en erfarenhetspedagogisk. I 
den senare spelar kvinnornas erfarenheter och egna problem stor roll och i samtal och 
diskussion kan värderingar och moraliska ståndpunkter föras fram och ställas mot 
varandra. Undervisningen tar sin utgångspunkt i deltagarnas olika sociokulturella 
erfarenheter, som relateras till varandra och till svenska gemenskaper. På så sätt 
utvecklas både språket och kulturell förståelse. I denna typ av undervisning hävdar 
Lundgren att den skillnad mellan vardagligt och institutionaliserat lärande som Säljö 
poängterar inte är så stor. (2005, s. 180f.)

När det gäller hur kvinnorna uppfattar sin egen lärandesituation framkommer att de vill 
bli litterata och lära sig svenska för att bli mindre beroende och för att kunna realisera 
sina mål. Skolutbildning ses som en förmån och skolan som en lugn oas för lärande. 
Lundgren beskriver kvinnornas sfi-utbildning som en sociokulturell miljö och liknar 
den vid en lagun där ”…de kan snorkla runt och steg för steg få kunskap om det svenska 
samhället och lära sig det svenska språket.” Med lagunliknelsen vill Lundgren peka på 
att det är en avskild, skyddad miljö där det dock kommer in nya idéer och erfarenheter 
som bearbetas i gruppen. För kvinnorna i Lundgrens studie är denna skolmiljö den enda 
plats där de på allvar får möjlighet att träna sin svenska. (2005, s. 183f.) 

Kvinnorna i studien upplever känslor av osäkerhet, otillräcklighet och att ha flera 
kulturella identiteter. Denna negativa identitetsprocess kan leda till marginalisering i 
förhållande till det svenska. Ett par av Lundgrens informanter visar dock att de 
accepterar sina dubbla identiteter, vilket hon tolkar som att ”de inte upplever sig som 
offer utan som producenter av nya kulturella mönster och ny historia”. (2005, s. 183) 
Det visar sig även att upplevelserna av marginalisering är beroende av i vilken mån 
kvinnorna är intresserade av att tillhöra svenska gemenskaper. Hur väl de kan 
kommunicera på svenska spelar också in. Att inte kunna göra sig förstådd skapar 
känslor av otillräcklighet. (s. 185) 

Med bakgrund i detta kommer Lundgren fram till att mycket hänger på 
majoritetsbefolkningens, det vill säga svenskarnas, attityder till invandrare. Det som 
krävs av svenskarna för att kvinnorna ska kunna få kontakt och bli delaktiga i svenska 
gemenskaper är öppenhet, acceptans för annorlunda värderingar och normer samt en 
vilja att skapa relationer. För att uppnå detta anser Lundgren att man måste prioritera 
sociala strukturer som underlättar kommunikation och interaktion mellan deltagare i 
olika gemenskaper. Språket har här en avgörande betydelse för att relationer skall 
utvecklas och kvinnornas språkutveckling hänger därmed ihop med deras möte med 
samhället. Om språkundervisningen skapar språklig begriplighet samtidigt som den ger 
kännedom om svenska normer och värderingar tror Lundgren att kvinnornas känslor av 
otillräcklighet kan minska, vilket bäddar för ett lyckat möte med samhället. (2005, s. 
185) 
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4.3 Sociokulturellt perspektiv i vår studie

Här redogör vi för hur det sociokulturella perspektivet kommer att fungera som en 
teoretisk bakgrund till vår studie och hjälpa oss att analysera vårt empiriska material.

Först och främst är det det sociokulturella perspektivets grundtankar om 
kommunikation och situerad kunskap som vi tar avstamp i när vi analyserar vårt 
empiriska material. Lundgren visar att sociokulturellt perspektiv och 
andraspråksinlärning hör ihop. Det är svårt för en vuxen människa att lära sig ett helt 
nytt språk. Detta beror mycket på att språkliga begrepp är situerade i olika 
sammanhang. Ett språk är fullt av liknelser, metaforer, underliggande meningar och 
retoriska nyanser. Det bästa sättet att lära sig hur detta fungerar är att exponeras för 
språket i naturliga, vardagliga miljöer och att på så sätt få höra och testa begrepp i deras 
rätta sammanhang. Det handlar då om att få träna på det nya språket med de människor 
som har det som sitt modersmål och genom erfarenhet lära sig förstå och använda det. 
Det vardagliga lärandet, som Säljö lyfter fram som viktigt, kan betraktas som extra 
betydelsefullt i samband med andraspråksinlärning. Vi utgår i vår studie från att 
andraspråksinlärning enligt ovan är en sociokulturell process. Kommunikation och 
interaktion med svenskar är en förutsättning för att lära sig svenska. Därför är det viktigt 
med miljöer som ger upphov till möten och främjar kommunikation mellan invandrare 
och svenskar. Grundtankarna med det sociokulturella perspektivet på lärande talar alltså 
för att mötesplatser behövs och som vi nämner i vår problemformulering är vi 
intresserade av hur biblioteket kan vara en sådan plats.                                            

I samklang med ovanstående poängterar Lundgren i sin avhandling att det är viktigt att 
skapa sociala strukturer som främjar kommunikation och interaktion mellan människor 
från olika kulturella gemenskaper. Det Lundgren talar om är annars främst interaktionen 
och språkinlärning inom klassrummets väggar. Där möts sfi-studerande från olika 
länder och undervisningen handlar mycket om interaktionen dem emellan. Det är där de 
sfi-studerande är delaktiga i en sociokulturell gemenskap i Lundgrens definition. En 
sådan gemenskap bygger på sociala relationer och kännetecknas av delaktighet, 
engagemang och acceptans samt att deltagarna har gemensamma normer och 
värderingar. Det rör sig i Lundgrens fall om en mindre grupps interaktion i en skyddad 
miljö. I vår analys vill vi titta lite närmare på om och i så fall hur biblioteket skulle 
kunna vara platsen för en sociokulturell gemenskap i den här bemärkelsen. Biblioteket 
har av naturliga skäl inte samma förutsättningar som en skola när det gäller att skapa 
social kontakt och gemenskaper som bygger på nära sociala relationer. En intressant 
vinkel är då snarare vilken typ av gemenskap och miljö biblioteket kan erbjuda, som 
kompletterar skolans gemenskap. Vi avser således att i analysen diskutera hur 
biblioteket kan komplettera skolan genom att erbjuda en annan typ av miljö som stödjer 
ett sociokulturellt lärande av ett andraspråk. 

Som vi nämner i problemformuleringen vill vi titta på hur hela biblioteket kan vara ett 
stöd för de sfi-studerandes språkinlärning. Bibliotekets roll i denna språkinlärning är
inte begränsad till att bara vara en fysisk plats där de får tillfälle att kommunicera på 
svenska. Man kan samtidigt se biblioteket som en svensk institution, till vilken de sfi-
studerande får tillträde. Det är en svensk miljö där det svenska språket är det som gäller 
och används till det mesta. Merparten av alla böcker, tidskrifter och andra media är på 
svenska och samma sak gäller för skyltar, anslag om regler med mera. Således blir det 
viktigt att behärska svenska för att kunna hitta i och använda biblioteket, men också för 
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att tillgodogöra sig dess innehåll. Samtidigt är handlingarna som utförs inom denna 
kontext ett sätt för de sfi-studerande att träna på svenska. Biblioteket kan betraktas som 
ett verksamhetssystem. Det handlar ju om en historiskt utvecklad verksamhet, vars syfte 
är att tillhandahålla information och kunskap. Biblioteket kan också sägas utgöra ett 
överordnat sammanhang för människors handlande. Dess användare utför handlingar 
som är knutna till bibliotekets kontext och som regleras av olika skrivna och oskrivna 
regler. I vår analys tittar vi närmare på om biblioteket fungerar på ovanstående sätt för 
de intervjuade sfi-studerande och hur detta kan påverka deras språkinlärning.
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5 Metod

Metodavsnittet inleder vi med att motivera vårt val av metod. Därefter redovisar vi vårt 
urval, hur vi har utformat våra intervjuguider samt hur vi har genomfört intervjuerna. 
Till sist beskriver vi hur vi gått tillväga för att analysera vårt material.   

5.1 Val av metod

Uppsatsens frågeställningar syftar till att klarlägga sfi-studerandes uppfattningar om och 
upplevelser av biblioteksanvändning. Trots att vi främst fokuserar på de sfi-studerandes 
uppfattningar så tror vi att det skulle vara fruktbart att försöka belysa frågan ur flera 
olika perspektiv. För att få en så komplett bild som möjligt avser vi därför att även 
undersöka uppfattningar hos en sfi-lärare och en bibliotekarie. Förutom att ge sin syn på 
sfi-studerandes biblioteksanvändning bör de kunna bidra med nyttig 
bakgrundsinformation om sfi-undervisningen respektive bibliotekets arbete med sfi. Om 
man vill komma åt människors förståelse av ett fenomen är intervjuer det självklara 
valet (Widerberg 2002, s. 17). Vi har valt kvalitativa intervjuer för vår undersökning 
eftersom vi vill få en så fullständig och nyanserad bild som möjligt av hur de sfi-
studerande ser på biblioteket i samband med sin språkinlärning (Trost 2005, s. 15; 
Widerberg 2002, s. 65f.).

5.1.1 Kunskapsanspråk och trovärdighet

Den kritik som främst kan riktas mot kvalitativa studier rör i vilken mån resultaten kan 
betraktas som giltiga och trovärdiga. I kvantitativ forskning talar man om begreppen 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om pålitlighet och konsekvens hos 
mätningar, medan validitet har att göra med huruvida det som mäts faktiskt är det som 
skall mätas (Bryman 2006, s. 86- 91). Dessa begrepp går inte att applicera på kvalitativa 
studier (Trost 2005, s. 111-113; Widerberg 2002, s. 18). Syftet med kvalitativ forskning 
är inte att mäta saker och ting och på så sätt belägga teorier, utan istället att skapa en ny 
förståelse av en företeelse och på det viset snarare generera nya teorier (Widerberg
2002, s. 188). 

Vi kan utifrån våra intervjuer inte ge något generellt svar på vad sfi-studerande i 
allmänhet har för tankar och behov. Hur kan då vår studie betraktas som trovärdig och 
dess resultat som giltiga? Enligt Trost är trovärdigheten ett stort problem med 
kvalitativa studier. Forskaren måste kunna visa att data samlats in på ett seriöst sätt och 
att dessa är relevanta för den aktuella forskningsfrågan. (2005, s. 113) I samband med 
detta betonar både Trost och Widerberg vikten av öppenhet, objektivitet och etiska 
ställningstaganden (Trost 2005, s. 113-115; Widerberg 2002, s. 18). Öppenheten kan 
gälla att forskaren redovisar sina intervjufrågor, så att läsaren själv kan bedöma 
intervjumaterialets trovärdighet (Trost 2005, s. 114). Det är också viktigt att 
dokumentera, reflektera över och motivera sina val och tolkningar, vilket också inbjuder 
läsaren till att värdera trovärdighet och kunskapsanspråk (Widerberg 2002, s. 18). Vi 
har tänkt på detta genom att presentera våra intervjuguider, beskriva hur vi genomfört 
intervjuerna och genom att ta upp olika faktorer som kan ha påverkat intervjusvaren. 
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När det gäller objektivitet kan det betraktas som omöjligt att vara helt neutral inför en 
företeelse. Trost menar att objektivitet i intervjusituationer handlar om att hålla inne 
med sina egna åsikter och på så sätt undvika att påverka den intervjuade. (2005, s. 114) 
Med tanke på detta har vi försökt redovisa vår förförståelse, våra förutfattade meningar.
Dessa kan påverka allt från forskningsfrågor till tolkningar av intervjusvar och analys, 
hur mycket man än vill undvika det. 

Ett etiskt ansvar betonar Widerberg som mycket viktigt i kvalitativ forskning. Hög 
moral ska prägla hela forskningsprocessen för att den ska anses hålla en hög kvalitet. 
(2002, s. 189f.) Trost framhåller de etiska aspekternas vid kvalitativa intervjuer. Innan 
intervjun börjar måste den intervjuade ge sitt informerade samtycke. Detta innebär att 
forskaren skall informera om vad intervjun handlar om, att deltagandet är frivilligt och 
kan avbrytas när som helst samt att intervjusvaren kommer att hanteras konfidentiellt. 
(2005, s. 103-105) Denna information har vi varit noga med att ge inför varje intervju.
Tystnadsplikt och konfidentialitet, är oavvisliga krav på en kvalitativ studie (Trost 2005, 
s. 107). Detta har vi rättat oss efter och varit noga med att inte redovisa någon 
information som gör att intervjupersonerna kan identifieras. Ett problem som Trost tar 
upp gällande detta är att citat kan skvallra om vem det är som uttalat sig. Han menar 
vidare att direkta citat, med de språkliga fel som nästan allt talspråk innehåller, kan 
inkräkta på den intervjuades integritet. Trost förordar därför att man gör om citat från 
talspråk till skriftspråk, utan att förvränga något. (2005, s. 107-109) Här håller vi inte 
riktigt med Trost, utan ser det som viktigare både för studiens trovärdighet och för 
intervjupersonernas integritet att återge citat ordagrant. Om vi ser till oss själva tror vi 
att det skulle kännas mer integritetskränkande att få vårt språk rättat än det skulle vara 
att bli ordagrant, och därmed korrekt, citerade. Vi tror också att det kan vara av intresse 
för uppsatsens läsare att få en verklighetstrogen bild av hur de sfi-studerande uttrycker 
sig.

5.1.2 Alternativa metoder

Trots att kvalitativa intervjuer framstod som ett ganska självklart val för hur vi skulle 
samla in våra data kom det ändå upp ett par andra alternativ till diskussion. Det 
alternativ vi främst tog under övervägande hade att göra med om intervjuerna skulle ske 
enskilt eller i grupp. Med en gruppintervju menas att en eller två intervjuare intervjuar 
flera personer på en och samma gång. I en fokusgruppsintervju eftersträvas formen av 
ett samtal mellan informanterna. Intervjuaren observerar samtalet och styr det samtidigt 
så att det håller sig till ämnet. Den stora fördelen med gruppintervjuer gentemot 
enskilda intervjuer är att interaktionen i gruppen kan göra att den enskilde personen 
inser vad den verkligen tycker, samtidigt som nya uppslag och idéer lättare kommer 
fram när deltagarna får bygga vidare på varandras resonemang. Det finns även flera 
nackdelar med att intervjua i grupp. Ett etiskt problem är att man inte kan lita på att alla 
deltagare kommer att respektera tystnadsplikten. (Trost 2005, s. 24f.) Samtidigt kan 
man också anta att många inte vågar avslöja vad de verkligen tycker, sina innersta 
tankar, vid en gruppintervju. Andra problem kan vara grupptryck och strävande efter 
konsensus i gruppen. Rent praktiskt kan det vara besvärligt för intervjuaren att registrera 
allt som sägs och sker, samtidigt som denne även skall styra samtalet och hålla ordning. 
(Trost 2005, s. 26) Detta framstod för oss som svårt, men det kanske mest 
problematiska tror vi i vårt fall skulle vara att det lätt blir så att vissa talföra personer 
dominerar en gruppintervju så att enbart deras åsikter kommer fram (Trost, s. 25f.). 



25

Detta skulle mycket väl kunna förstärkas när de intervjuade är sfi-studerande, med 
skiftande förmåga att uttrycka sig på svenska. De som behärskar språket bäst kan 
komma att ta mest plats medan de som inte kan svenska lika bra kan känna ett motstånd
inför att yttra sig, med följden att deras åsikter inte kommer fram. Det språkliga kan 
också innebära att det kan vara svårt att förstå varandra och då krävs koncentrerat 
lyssnande från båda parter. Detta bör bli avsevärt lättare vid individuella intervjuer. 
Trost kommer fram till att gruppintervjuer lämpar sig bra för att få fram deltagarnas 
erfarenheter och för att kläcka idéer, men att metoden inte bör användas om man vill 
komma åt människors attityder eller åsikter (2005, s. 26). Vi tror därför att vi bäst 
kommer åt de sfi-studerandes verkliga åsikter när vi intervjuar dem enskilt. Dock kunde 
vi kanske ha fått fram fler idéer och förslag om förbättrad biblioteksservice om vi 
istället hade gjort en gruppintervju.

5.2 Urval

Vårt urval av informanter är inte på något sätt statistiskt representativt, vilket heller inte 
är det man vanligtvis är ute efter i en kvalitativ studie. Det viktiga är istället, menar 
Trost, att ”få fram variationer inom den mer eller mindre homogena/heterogena 
populationen man är intresserad av.” (Trost 2005, s. 120) Vi tänker här redogöra för de 
medvetna val och yttre omständigheter som har styrt vårt urval. 
  
Det enda egentliga kriterium vi ställde upp för de deltagande sfi-studerande var att de 
skulle befinna sig i slutskedet av sin utbildning. Det fanns två orsaker till att vi ställde 
detta villkor. För det första så ville vi kunna göra oss förstådda och förstå våra 
intervjupersoner. Därför kände vi att det var viktigt att intervjua personer som kunde 
kommunicera någorlunda väl på svenska och detta borde vara fallet med studerande i 
slutet av sfi-utbildningen. För det andra tänkte vi att det är mer sannolikt att personer 
som har gått på sfi ett tag har mer att säga. De har gått på sfi längre, troligen varit i 
Sverige längre och antagligen också kommit mer i kontakt med biblioteket. Det behöver 
dock nödvändigtvis inte vara på det viset att alla som går på D-nivån har gått länge på 
sfi, eftersom man får börja på olika nivå beroende på hur mycket man redan kan. En av 
våra informanter hade till exempel börjat på D-nivå och efter bara några månader klarat 
det nationella provet.

För att komma i kontakt med lämpliga informanter skickade vi e-postmeddelanden till 
några anordnare av sfi-utbildning där vi hörde oss för om det fanns någon lärare som 
ville delta tillsammans med en lämplig undervisningsgrupp. Vi fick på detta sätt kontakt 
med en sfi-lärare som ville ställa upp och som hade en grupp som hon tyckte passade in 
på våra krav. 

Det var läraren som valde ut lämpliga elever och frågade dem om de ville bli 
intervjuade. Dagen vi kom och skulle intervjua sammanföll med att gruppen skulle få 
tillbaks resultatet på det nationella provet. Eftersom en del hade klarat det och en del 
inte medförde detta stor variation i känsloläget hos de sfi-studerande. Sfi-läraren valde 
ut personer som klarat testet, med motiveringen att de som misslyckats var väldigt 
upprörda och ledsna. Detta kan definitivt ha påverkat en del av intervjusvaren, vilket vi 
kommer in på längre fram. Vi hann med fem studerande från lärarens D-grupp innan de 
slutade och gick hem. Hon hjälpte oss att hitta ytterligare fyra studerande från andra 
grupper. Två var från en annan lärares C-grupp och de två sista gick en individanpassad 
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kurs med praktik. Totalt gjorde vi alltså nio intervjuer med sfi-studerande. Av dessa var 
fem kvinnor och fyra män. Det råkade alltså bli en ganska jämn könsfördelning, vilket 
kan vara positivt för att få så många varierande utsagor som möjligt, jämfört med om till 
exempel alla varit kvinnor.

Vi tror att det främst var en fördel för oss att läraren frågade studenterna om de ville bli 
intervjuade, istället för att vi själva skulle ha frågat dem. Genom detta tillvägagångssätt 
kändes det som att deltagandet på något sätt blev sanktionerat av läraren och att 
inställningen till oss blev positiv och förtroendefull. På detta sätt är läraren en given 
dörröppnare, men samtidigt är hon också en stor auktoritet för de studerande. Man 
skulle kunna tänka sig att de kan ha känt sig tvungna att ställa upp när läraren frågade. 
Vi tror dock ändå att de insåg att det var frivilligt för dem att delta i vår 
intervjuundersökning och gjorde ett självständigt val att delta. Att någon 
auktoritetsperson väljer vilka personer som får intervjuas ser Trost som ett problem för 
forskaren, främst på grund av att åsikterna hos dem som inte får intervjuas inte kommer 
med (s.104). I vårt fall skulle det kunna vara så att de som inte klarat provet skulle ha 
uppvisat en betydligt mer negativ attityd till sfi-utbildningen och kanske också till 
biblioteket.

Valet av den sfi-lärare vi har intervjuat hängde tätt ihop med valet av studerande. Den 
lärare vi fick kontakt med och vars grupp skulle delta kändes som det naturliga valet. 
När det gäller valet av en bibliotekarie att intervjua var det andra kriterier som fick 
styra. Vi var intresserade av att intervjua en bibliotekarie med god insyn i bibliotekets 
arbete med sfi. Den intervjuade studiebibliotekarien arbetar med vuxenstuderande i 
allmänhet och har i den verksamheten mycket med sfi att göra. Värt att nämna är att 
platsen för vår undersökning är en storstadskommun och att de intervjuade sfi-
studerande bor i olika stadsdelar, vilket har till följd att de använder olika 
biblioteksfilialer. Således talar de olika informanterna inte alltid om samma bibliotek. 
Den intervjuade studiebibliotekarien har ett övergripande ansvar för bibliotekens 
verksamhet gentemot vuxenstuderande i kommunen och framstod därför som en 
lämplig person att intervjua.

5.3 Intervjuguidernas utformning

Vi utformade intervjuguider för de olika intervjuerna med sfi-studerande, lärare och 
bibliotekarie baserat på våra frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Vi 
beskriver här kortfattat de olika intervjuguidernas övergripande teman, medan de 
återfinns i sin helhet som bilagor till uppsatsen.

Intervjuguiden för de sfi-studerande inleds med ett antal frågor om deras bakgrund. 
Därefter följer frågor om deras biblioteksanvändning. Dessa frågor är uppdelade i två 
avsnitt. I det första frågar vi till exempel om hur de använder biblioteket och vad de 
tycker om dess service. Vi försöker på detta sätt ringa in deras behov, erfarenheter och 
attityder. Frågorna i det andra avsnittet syftar främst till att ta reda på om och hur 
biblioteket fungerar som en social mötesplats och en miljö för språkinlärning. Här finns 
också frågor om deras syn på kontakten med svenskar och det svenska samhället.

Intervjuguiden för sfi-läraren börjar med en rad frågor om den aktuella 
undervisningsgruppens sammansättning och om hur undervisningen i skolan går till. 
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Därefter frågar vi om hur hon använder biblioteket i undervisningen. Vi går sedan in på 
mer allmänt hållna frågor om hur hon ser på bibliotekets roll i sfi-undervisningen och 
dess betydelse för språkutvecklingen. På detta följer frågor om biblioteket som en social 
miljö som främjar språkinlärningen och slutligen ställs ett antal frågor om hur 
samarbetet mellan sfi och biblioteket skulle kunna utvecklas.

Intervjuguiden för bibliotekarien inleder vi med att fråga om vad hennes tjänst som 
studiebibliotekarie innebär och hur hon arbetar med sfi. Vi ställer också frågor om hur 
hon uppfattar att sfi-studerande använder biblioteket och om vilken service som erbjuds 
för dem. Sedan följer mer allmänna frågor om sfi-studerandes behov, hur biblioteket 
kan uppfylla dessa samt vilka kunskaper och vilken roll bibliotekarien då bör ha. Vidare 
ställer vi frågor om biblioteket som en social miljö där sfi-studerande kan träffa 
svenskar. Avslutningsvis frågar vi om hur samarbetet med sfi skulle kunna utvecklas 
och hur biblioteket skulle kunna spela en större roll för sfi-studerandes språkutveckling. 

För att testa våra frågor och för att vänja oss vid intervjusituationen gjorde vi en 
testintervju. Vår förhoppning var att det skulle kunna dyka upp uppslag till nya frågor 
under denna intervju och vi tänkte också att vi skulle kunna upptäcka om några frågor 
inte fungerade så väl. Den som intervjuades var en invandrarkvinna som gick sfi för 
några år sedan. Det visade sig att hon inte hade använt biblioteket alls i sina studier, 
vilket självklart fick oss att tänka till. Vi beslöt att inte ändra på några frågor, men att vi 
skulle vara beredda på att en liknande situation skulle kunna uppstå med de sfi-
studerande. Genom att vinkla frågorna från att handla om den intervjuades egen 
biblioteksanvändning till att bli mer allmänna, om sfi-studerandes biblioteksanvändning 
i stort, hoppades vi att vi skulle kunna komma åt deras föreställningar om biblioteket 
och dess betydelse för sfi-studerande, även om de inte själva är användare. Med facit i 
hand hade vi på detta sätt nytta av testintervjun, eftersom det sedan visade sig att flera 
av våra informanter inte använde biblioteket.

Intervjuerna med de sfi-studerande och sfi-läraren gjordes i anslutning till varandra, 
medan intervjun med bibliotekarien gjordes några veckor senare. Det som framkom vid 
den första omgången intervjuer kunde då delvis ligga till grund för intervjun med 
bibliotekarien.

5.4 Genomförande

Intervjuerna med de sfi-studerande och sfi-läraren genomfördes i deras skola. Miljön 
där var en smula stimmig. Det var mycket folk på ganska liten yta och mycket liv och 
rörelse. Vi fick hålla till i ett mycket litet kontorsrum, knappast mer än en skrubb. Detta 
verkade inte som någon idealisk plats för att genomföra intervjuer, men det visade sig 
ändå att det fungerade ganska väl. Det var i varje fall relativt tyst och lugnt. Att 
intervjua i de sfi-studerandes skola var ett ganska givet val. Framförallt är det en fördel 
att det är en miljö där de känner sig hemma. Att platsen för intervjun är avskild, 
störningsfri och trygg för den intervjuade är av stor vikt (Trost 2005, s. 44). En annan 
fördel med att intervjua i skolan är att vi fick lite ökad förståelse för deras situation 
genom att vi fick ta del av deras skolmiljö. Valet av plats hade också rent praktiska 
fördelar, främst genom att de studerande är samlade och lättillgängliga. De fick gå ifrån 
undervisningen för att bli intervjuade, vilket flöt väldigt smidigt. Några samtyckte till 
att stanna kvar efter skolans slut för att vara med. Sfi-läraren intervjuade vi på samma 
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plats efter att vi intervjuat de studerande. Intervjun med bibliotekarien genomfördes på 
hennes arbetsrum, vilket var en lugn och trygg miljö för henne.

Vi har gjort samtliga intervjuer tillsammans. Att vi var två beslöt vi att utnyttja på så 
sätt att den ena ställde frågorna medan den andra förde anteckningar. Vi turades om 
med dessa sysslor för att få lite variation och avlastning. Fördelen med att vara två 
intervjuare är att man kan känna stöd av varandra, få ut en större mängd information 
och få en större förståelse. Nackdelen kan vara att den intervjuade kan känna sig i 
underläge. (Trost 2005, s. 46) Vi beslöt också att spela in intervjuerna på band, vilket 
samtliga intervjupersoner samtyckte till. Den stora fördelen med att spela in intervjuer 
är att man verkligen får med allt som sagts. Man kan transkribera intervjuerna och läsa 
exakt vad intervjupersonerna säger, men man kan också gå tillbaks i efterhand och 
lyssna på med vilket tonfall de säger någonting. (Trost 2005, s. 53) I vårt fall, med 
informanter som inte talar perfekt svenska, blir detta ännu viktigare. Eftersom det är lätt 
att höra lite fel är det väldigt bra att kunna lyssna på ett uttalande upprepade gånger för 
att verkligen förstå. En nackdel med att spela in kan vara om den intervjuade blir 
distraherad av att bli inspelad eller, trots sitt samtycke, känner sig besvärad och hämmad 
(Trost 2005, s. 54). Detta var dock inget vi märkte av, förutom att en informant ville att 
vi skulle stänga av bandspelaren när han ville berätta något som var lite känsligt.

Längden på intervjuerna med de sfi-studerande varierade mellan 20 och 45 minuter. Hur 
lång tid intervjuerna tog berodde dels på i vilken utsträckning de hade använt biblioteket 
och dels på hur pratglada de var. Det sistnämnda kan både bero på personlighet och hur 
bra svenska de kan. Vissa var litet osäkra i början om de skulle klara att prata, men när 
de förstod att vi hjälpte dem att förstå frågorna så slappnade de av efter hand. Vi var 
inför intervjuerna med de sfi-studerande lite oroliga för att det skulle vara svårt att 
förstå varandra. Med de flesta intervjupersonerna flöt det dock på väldigt bra och vi 
upplevde inte det språkliga som något större problem.

Samtliga sfi-studerande var positiva till att bli intervjuade. Vissa var på särskilt gott 
humör eftersom de precis fått reda på att de klarat det nationella provet. Hur detta kan 
ha påverkat intervjusvaren tar vi upp i kapitlet Analys och diskussion. En möjlig 
intervjuareffekt, som gäller de flesta sådana här studier, är att de uppvisade en positiv 
inställning till biblioteket för att vara snälla och tillmötesgående eftersom vi är studenter 
i Biblioteks- och informationsvetenskap. Intervjuerna med läraren och bibliotekarien 
blev något annorlunda till karaktären. Svaren blev ofta längre resonemang som också 
ledde till fler följdfrågor. Det blev på så sätt något längre intervjuer. Med bibliotekarien 
delar vi dessutom språk, begrepp och tankebanor genom vårt gemensamma yrkesval. 
Det kan ha haft både en positiv och en negativ påverkan. Vi förstår bibliotekariens 
kontext väl, men vi kanske kan ha missat något som en person utanför biblioteks- och 
informationsvetenskapssfären skulle ha uppmärksammat. 

5.5 Tillvägagångssätt vid analysen

Vårt empiriska material kom alltså att bestå av intervjuutsagor från nio sfi-studerande, 
en sfi-lärare samt en bibliotekarie. I vår resultatredovisning har vi valt att göra en första 
bearbetning av detta material genom att presentera det under ett antal rubriker som 
härrör från intervjuguidernas frågor. De sfi-studerande är sammanslagna till en grupp, 
medan sfi-läraren respektive bibliotekarien redovisas var för sig. Målet med 
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redovisningen har varit att lyfta fram det som är relevant för vår studie på ett 
överskådligt sätt.  

Vi väljer att sedan göra en tematisk analys av det empiriska materialet. Tematisk analys 
går i korthet ut på att det som framkommer i intervjuerna sorteras in under olika teman. 
Hur bestämmer man då vilka dessa teman skall vara? Här skiljer man på ett empirinära
och ett teorinära förhållningssätt. I det förstnämnda skapas teman utifrån det empiriska 
materialet medan man i det sistnämnda låter förutbestämda teorier och begrepp ligga till 
grund för temana. (Widerberg 2002, s. 143-145) I vår studie har vi kombinerat dessa 
förhållningssätt, även om vi väger över åt det teorinära hållet. De olika temana i vår 
analys har sitt ursprung i våra frågeställningar, i vår teori samt i våra resultat. I 
analysens första två huvudteman har vi till största delen utgått från teorin medan tema 
tre i större utsträckning har påverkats av intervjusvaren. Till exempel kommer de 
övergripande temana om behov från uppsatsens syfte och frågeställningar. Temana om 
biblioteket som en miljö för sociokulturellt lärande härrör från teorin medan temat om 
läsfrämjande och att knyta an till sfi-studerandes egna intressen har kommit från 
resultaten. Widerberg visar på svårigheten som ofta kan infinna sig med att vara 
konsekvent kvalitativ i analysfasen. Ofta har positivismen stort inflytande vid analysen, 
vilket kan visa sig i standardisering av forskningssubjekt och prövning av förutbestämda 
hypoteser. (Widerberg 2002, s. 29f.) Vi har försökt tänka på att vara öppna och inte se 
det som att biblioteket som en social mötesplats eller sociokulturell gemenskap är en 
hypotes som ska prövas.

De olika teman som träder fram i vår analys är följande:

7.1 Vilka behov finns?
7.1.1 Behovet av kontakt med svenskar
7.1.2 Finns det behov av mötesplatser?

7.2 Hur uppfylls behoven av biblioteket?
7.2.1 Biblioteket som en miljö för sociokulturellt lärande
7.2.2 Biblioteket som en svenskspråkig kontext

7.3 Hur kan behoven uppfyllas bättre?
7.3.1 Utveckla rollen som miljö för sociokulturellt lärande
7.3.2 Främja läsning och anknyta till intressen
7.3.3 Utökat samarbete och förändrad bibliotekarieroll
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6 Resultat

Vi börjar med att redovisa resultatet av intervjuerna med de sfi-studerande. Därefter 
redogör vi för intervjun med sfi-läraren och slutligen för den med bibliotekarien.

6.1 Sfi-studerande

6.1.1 Informanternas bakgrund

De nio intervjuade sfi-studerande kommer ifrån fem olika länder. Tre är ifrån Somalia, 
två ifrån Irak, två ifrån Bosnien Hercegovina, en ifrån Thailand samt en ifrån Ukraina. 
Utöver sina modersmål talar flertalet av informanterna också engelska. Några talar 
ytterligare språk, exempelvis talar de båda bosnierna tyska. Informanterna är mellan 26 
och 42 år gamla. Hur länge de har bott i Sverige varierar mellan nio månader och nästan 
fyra år. De har gått på sfi mellan tre månader och två år. Det varierar hur snabbt efter sin 
ankomst de börjat på sfi. För de flesta rör det sig om några månader, men för ett par 
informanter har det dröjt flera år innan de kunde börja på sfi eftersom de fått vänta 
länge på permanent uppehållstillstånd.

De intervjuade sfi-studerande har skiftande bakgrund när det gäller skolgång/utbildning. 
Utbildningsnivån kan vara allt ifrån fyra år i grundskola till universitetsutbildning. 
Bland informanternas yrken märks till exempel lärare, kökschef, lastbilschaufför och 
busschaufför. 

6.1.2 Attityd till att lära sig svenska

Samtliga informanter uppvisar en positiv attityd till att lära sig svenska. De tycker att 
sfi-undervisningen fungerar väl, även om några tycker att det är lite svårt att lära sig 
svenska. En informant har problem med grammatiken medan en annan pekar ut 
hörförståelse som svårt. En informant upplever sfi-undervisningen som ganska lätt 
eftersom det är betydligt mindre press än i skolan i hennes hemland, Ukraina. En annan 
tror att likheter mellan svenska och hans modersmål underlättar inlärningen. Flera 
informanter lyfter fram att lärarna är mycket bra och en person är mycket nöjd med den 
individanpassade och yrkesinriktade utbildning han går.

Alla informanterna tycker att det är roligt att lära sig svenska och de nämner flera skäl 
till varför det är viktigt. Genomgående är att de ser det som självklart att lära sig 
svenska eftersom de bor här nu. För att man ska kunna klara sig i ett nytt land är det 
”jätteviktigt” att lära sig språket menar en informant. En annan tycker att det är viktigt 
eftersom hon vill kunna förstå när någon talar med henne. Samma argument dyker upp 
hos ytterligare en informant som vill slippa att behöva använda tolk jämt och ständigt. 
En annan tycker det är bra att hon har lärt sig så pass bra svenska att hon kan förstå och 
göra sig förstådd exempelvis i mataffären. Hon tror också att det är viktigt att lära sig
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svenska för att hon ska kunna skaffa sig ett jobb så småningom. En informant motiverar 
varför det är viktigt att lära sig svenska på följande sätt: 

Därför att det är, om man förstår inget språk då kan du inte svara svenska. Du får inte jobb 
och du får inte göra nånting. Språket svenska är nycklar här i Sverige. Om man bor här i 
Sverige man måste, man måste behärska svenska va. Det tror jag alltså.

6.1.3 Svenska samhället och kulturen

De flesta av de intervjuade sfi-studerande tycker att det är lätt att ta till sig den svenska 
kulturen och förstå hur det svenska samhället fungerar. En informant från Thailand 
tycker att det är svårt, medan en från Ukraina själv tycker det är lätt men tror att det kan 
vara svårt för invandrare från länder vars kultur skiljer sig mer ifrån den svenska. De 
flesta av informanterna är intresserade av den svenska kulturen och det svenska 
samhället och tycker att det är viktigt att lära sig om dem. Några motiverar detta med att 
de naturligtvis både vill och måste lära sig, nu när de bor här i Sverige. En informant 
berättar att de får mycket information om kultur genom sfi. 

Några informanter berättar att de gillar den svenska kulturen. En av dessa tar upp för-
och nackdelar med den. Det som är bra är att svenskar är snälla, hjälpsamma och att de 
alltid visar respekt. Det är också bra att de är bildade och därför alltid förstår. Det enda 
negativa är att svenskar inte är så bra på att uppfostra sina barn och ta hand om äldre. En 
annan informant gillar den svenska hjälpsamheten starkt. Han tar som exempel när han 
inte hittar och måste fråga någon på gatan om hjälp. Då brukar svenskar alltid ge bra 
vägbeskrivningar och ibland till och med gå med och visa så att han säkert kommer rätt. 
Detta tycker han står i skarp kontrast till situationen på bussen, där personen som sitter 
bredvid honom aldrig yttrar ett ord.   

6.1.4 Biblioteksanvändning

Våra informanter använde biblioteket i sina hemländer i varierande grad. Ett par 
personer använde bibliotek i samband med universitetsstudier. En person brukade som 
barn gå till biblioteket och låna böcker, främst om historia. De som sällan eller inte alls 
använde biblioteket angav skiftande skäl till detta, exempelvis mycket att göra i arbetet, 
att skolan hade tillräckligt med böcker eller att det inte fanns något bibliotek. 

De sfi-studerande beskriver sin första kontakt med biblioteket i Sverige på olika sätt. 
För några personer har kontakten skett via sfi, medan ett par andra informanter har 
kommit i kontakt med biblioteket genom vänner. Så här gick det till för en av dessa: 
”Ja, jag hade en bra vän, som bodde hit länge och jag har kontakt med honom och jag 
säger: jag behöver att gå biblioteket och läsa böcker och han säger: jag ska fixa det, vi 
ska åka tillsammans, från hans hem till biblioteket.” Ett par personer gick till biblioteket 
själva och på eget initiativ. Den ena för att låna böcker på modersmålet och den andra 
för att fråga om han kunde praktisera där, vilket dessvärre inte var möjligt.

Sex av de nio intervjuade sfi-studerande går regelbundet till biblioteket. För någon rör 
det sig om en till två gånger i månaden, medan en informant uppger att han under en 
period gick till biblioteket alla dagar utom söndagar. De går i regel till sitt lokala 
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folkbibliotek, men några brukar även gå till kommunens centralbibliotek. Det mesta av 
de sfi-studerandes biblioteksanvändning verkar ske på fritiden. Några har som sagt 
kommit i kontakt med biblioteket genom sfi och det har då rört sig om ett besök med 
visning av biblioteket. En informant uppger att hon varit med skolan på biblioteket två 
eller tre gånger och att de då fått lära sig att hitta böcker med olika svårighetsgrad, till 
exempel barn- respektive vuxenböcker. En annan berättar att hon efter att ha varit på en 
visning av biblioteket nu kan hitta böcker själv. En tredje berättar att hon vid ett besök
med skolan fått hjälp med att skaffa sig ett lånekort.

När de är på biblioteket på sin fritid ägnar sig de sfi-studerande åt ett flertal olika 
aktiviteter. En vanlig sådan är att låna böcker. Det kan röra sig om böcker på 
modersmålet såväl som på svenska. Ett par informanter uppger att de lånar och läser 
barnböcker på svenska. En person brukar låna lexikon och övningsböcker i svenska som 
andraspråk från biblioteket. Flera av informanterna uppger också att de läser tidningar 
och böcker i biblioteket. En person brukar läsa körkortsteori och böcker inom historia 
och samhällskunskap. En annan säger att han brukar utnyttja den tysta läsesalen. Några 
personer brukar använda datorer och Internet på biblioteket. 

Flera av informanterna brukar sitta på biblioteket och läsa/studera. En av dessa anger 
skälet att det är lugnt på biblioteket, att man kan sitta själv i lugn och ro. Om man skulle 
behöva fråga någonting så finns bibliotekarierna inte långt borta och om man vill 
använda datorer så finns sådana att tillgå. Ett par andra informanter brukar sitta 
tillsammans med kompisar. En kvinna säger att hon brukar spendera mycket tid vid 
bibliotekets datorer tillsammans med sin man. Det är dock bara en av de sfi-studerande 
som tycker att biblioteket är en plats för umgänge. Ett par informanter poängterar att de 
vill hålla isär nytta och nöje. De umgås mycket med kompisar på andra platser än 
biblioteket, men när de är där vill de helst vara ensamma och koncentrera sig på att 
läsa/studera. En person anger som skäl till att inte umgås att det ska vara tyst i 
biblioteket.  

De informanter som inte eller sällan brukar använda biblioteket uppger olika 
anledningar till det, exempelvis att man köper böcker, att vänner lånar böcker åt en samt 
att man inte hinner läsa något mer än sfi-litteratur. Ett par personer säger sig vilja gå 
mer till biblioteket. En av dessa tror att det är bra om hon börjar gå till biblioteket och 
hon planerar att skaffa lånekort för att kunna låna kassetter och böcker. 

6.1.5 Attityd till biblioteket och dess personal

Alla informanter som har använt biblioteket tycker att det har varit bra. En person säger 
att man trivs på biblioteket, medan en annan tycker att det är ”jättecool”. En informant 
ger som exempel på varför biblioteket är bra att miljön där främjar arbetsmoralen. 
Hemma, säger han, finns det mat och när han ätit blir han trött och då finns soffan eller 
sängen nära till hands. På biblioteket finns inte dessa ting och det är därmed större 
chans att han får någonting gjort. Andra saker som de sfi-studerande tycker är bra med 
biblioteket är att där finns många böcker och bra läsplatser. De flesta känner sig också 
välkomna på biblioteket. 

De informanter som har haft kontakt med bibliotekarier beskriver denna kontakt i 
positiva ordalag. De är nöjda med service och bemötande. Några omdömen är att 
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bibliotekarierna är snälla, ger bra service och att de hjälper människor. En informant 
säger att han trivs med bibliotekarierna och beskriver hur smidigt referenssamtal brukar 
förlöpa. En annan nämner en specifik bibliotekarie som är jättesnäll och som brukar 
hjälpa honom hela tiden. Han tycker framförallt att det är bra att hon kan finna de 
böcker som är viktiga i ett visst ämne. En kvinna från Somalia upplevde det som 
positivt att kunna få hjälp av en bibliotekarie från hennes hemland på ett bibliotek. De 
intervjuade sfi-studerande tycker också att bibliotekarierna är insatta i deras situation, 
att de förstår vad det är sfi-studerande behöver hjälp med.

6.1.6 Biblioteket och svenskinlärningen 

Några av de sfi-studerande tycker att de får tillfällen att öva på att tala svenska när de 
besöker biblioteket. Främst handlar det om kontakten med bibliotekarier. En informant 
uppger att hon lär sig svenska genom att sitta och lyssna på när bibliotekarier och andra 
biblioteksbesökare pratar. Hon vill inte själv ge sig in i konversationer av rädsla för att 
säga någonting fel. En annan informant har varit några gånger på ett språkcafé som ett 
bibliotek anordnar. Där har han kunnat träna sin svenska lite grann genom att tala med 
bibliotekarier och andra invandrare.

Samtliga informanter tycker att det är viktigt att prata med svenskar för att lära sig 
svenska. En informant tror att man lär sig svenska bättre genom att tala med svenskar, 
eftersom man då hör hur språket ska talas. Han ser det också som positivt att rätta 
personer som säger fel när man samtalar. På så sätt tror han att den som blir rättad 
förbättrar sitt språk. Dock, säger han, finns det många människor som inte gillar att rätta 
personen de pratar med.

Flera poängterar att det är ett problem att invandrare från samma land talar med 
varandra på sitt modersmål och därmed får mindre träning i att tala svenska. En 
informant ser det som positivt att han inte har några landsmän i sfi-gruppen eftersom 
han då är tvungen att tala svenska hela tiden. Han pekar också på problemet ute i 
samhället: 

I min område det är mycket folk från mitt land. Bor på en plats tillsammans och varje dag 
prata bara modersmål. Inte prata mycket svenska. Mycket personer sitta i Sverige 15 år inte 
prata mycket svenska. Bara gå på jobbet, tillbaka hemma. Hemma prata med fru, med barn. 
Det är fel. 

En annan informant har också insett problemet med att ha kompisar från samma land i 
klassen. Hon berättar att hon tillrättavisat en kompis som talade arabiska: ”…min 
kompis här hon sitter, hon pratar arabiska. Jag sa till henne: prata inte arabiska, prata 
hemma arabiska. Här prata svenska. Vi måste! Om vi prata arabiska vi glömde allt 
svenska!”

De flesta av informanterna tycker att det är lätt att få kontakt med svenskar. Några 
upplever det som svårt ibland. Det kan då röra sig om problem med att förstå. En 
informant tycker att svenskar talar snabbt och hon brukar behöva be dem att tala 
långsammare. En annan informant berättar att han har problem att förstå skånska. En av 
de sfi-studerande, som vi uppfattade som oerhört social, säger såhär: ”…jag tycker 
faktiskt om svenska människor för att ni är ganska sociala människor. Jag är social, jag 
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skapar lätt kontakt. Det händer någon gång när jag träffar svenskar att vi stannar och 
pratar en kvart.”

När det gäller var de kan få kontakt med svenskar nämner informanterna några olika 
platser. Flera säger att de får kontakt och talar med svenskar i affärer och på 
caféer/restauranger. Andra platser som nämns är skolan, apoteket, läkaren, på gatan 
samt på parkbänkar i centrum. En informant brukar träffa svenskar på sin sons 
fotbollsträningar och -matcher, då många föräldrar kommer och tittar på. Några av 
informanterna nämner biblioteket som en plats där man kan få kontakt med svenskar.

Ett par informanter nämner att de ska börja träffa en flyktingguide och på så sätt få träna 
mer på att tala svenska. En informant som inte själv behöver någon flyktingguide tror 
att det kan vara ett bra sätt för andra invandrare att få kontakt med svenskar och komma 
in i samhället: ”…genom att umgås dom lära sig språket, inte bara språket utan 
mentalitet också.” 

Flera av de sfi-studerande berättar att biblioteket inte fungerar som en mötesplats för 
kontakt med svenskar för dem, eftersom de inte behöver det. Dessa informanter tror 
dock att biblioteket kan fylla den funktionen för många andra, som har problem med att 
få kontakt med svenskar. En informant, som berättar att hon har en svensk sambo och 
många svenska vänner, tycker inte att hon behöver biblioteket som mötesplats. Däremot 
tror hon att det kan fylla den funktionen för många invandrare som inte känner så 
många svenskar. Denna typ av resonemang förs främst av dem som inte använder 
biblioteket, men även av en frekvent användare som säger såhär: ”Jag behöver inte nu. 
Jag kan svenska… om man är nybörjare man kan tala, men jag vill läsa bara alltså.”

6.1.7 Förbättringar och utveckling av bibliotekets roll

De flesta av informanterna tror att bibliotekets service för sfi-studerande skulle kunna 
förbättras och att biblioteket skulle kunna spela en mer aktiv roll i deras språkinlärning. 
Det framkom också under intervjuerna flera skiftande förslag på hur detta skulle kunna 
ske.

Ett par informanter kommer med likartade förslag på hur biblioteket skulle kunna bidra 
mer aktivt till svenskinlärningen. Den ena tycker att deras sfi-lärare också skulle kunna 
finnas till hands på biblioteket. Den andra informanten är inne på samma tema när han 
berättar att han för ett tag sedan behövde hjälp med att förstå betydelsen av några 
svenska ord när han var på biblioteket. Han säger att han då hade behövt en person som 
var där för att hjälpa honom med svenskan. Vidare uttrycker han sitt missnöje med att 
det språkcafé han ibland besökt på ett bibliotek, såvitt han känner till, är det enda i sitt 
slag: ”Bara ett, men dom människor som kan inte svenska, eller behöver att lära sig 
svenska, det är bra om regering eller kommunen fixar människor som hjälper dom. Det 
är viktigt. Det är viktigt tror jag, men jag har sett bara en. Alla behöver att ha hjälp.”

En informant vill träna mer på att använda datorer, men hon har inte dator hemma och 
får inte sitta tillräckligt länge vid datorerna i skolan. Hon undrar därför om inte någon i 
biblioteket skulle kunna lära henne att använda datorer. En annan informant tycker att 
det skulle vara lättare att hitta i biblioteket. Hon berättar att hon har svårt att hitta 
lexikon och böcker på sitt modersmål.
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En informant som inte själv brukar använda biblioteket tror dock starkt på att det 
behöver läsas mer på sfi och då böcker med ett spännande innehåll. Han berättar att han 
innan han började på sin nuvarande sfi-utbildning gick en kvällskurs där hela gruppen 
läste en bok tillsammans. De fick i hemläxa att läsa avsnitt i boken som sedan 
diskuterades i gruppen. Han tyckte själv att det var väldigt roligt och han märkte att alla 
blev mer intresserade. Boken var en lättläst deckare som var mycket spännande. Sådana 
böcker och liknande arbetssätt vill han se mer av i sfi. Han föreslår också att sfi-lärarna 
skulle skicka sina elever till biblioteket för att själva välja ut och låna böcker som de 
verkligen vill läsa.

6.2 Sfi-läraren

Sfi-läraren är en medelålders kvinna. Hon har sju år bakom sig inom yrket och har 
arbetat på sin nuvarande arbetsplats i fem år.

6.2.1 Gruppen och undervisningen

Sfi-läraren berättar att sammansättningen av hennes undervisningsgrupp är heterogen. 
Förutom olika nationaliteter föreligger det stora skillnader i utbildningsnivå. Några har 
akademisk utbildning, men de flesta har inte det. Detta medför stora skillnader i hur väl 
de klarar utbildningen. Vissa är väldigt långsamma medan några andra kommit in i 
gruppen och svept förbi väldigt snabbt.

Sfi-läraren berättar att hon försöker använda gruppens heterogena karaktär i 
undervisningen genom att alla deltagarna ses som resurser. En vanlig 
undervisningsform är att gruppen delas in i smågrupper om fyra personer, där olika 
språk finns representerade. Tillsammans i grupperna skall de sedan lösa olika uppgifter 
och samtidigt försöka tala svenska med varandra. Det kan röra sig om väldigt konkreta, 
vardagliga problem. Sfi-läraren nämner som exempel att de kan få i uppdrag att hitta en 
lämplig lägenhet för en påhittad person. De får då hjälpas åt att söka information och 
räkna på kostnader. Genom att på detta sätt använda gruppen som resurs tror sfi-läraren 
att: ”De lär sig lika mycket av varandra som de lär sig av mig.” Hon berättar vidare att 
de studerande själva ofta inte håller med om det. De tycker att läraren ska ta större plats 
och att de inte kan lära sig av sina klasskamrater, eftersom dessa inte kan bättre svenska 
än vad de själva kan. Enligt sfi-läraren har de sfi-studerande ofta en förkärlek till 
traditionell språkundervisning med grammatik och diktamensövningar, eftersom de är 
vana vid det från sina hemländer.

Läraren berättar att traditionell undervisning med lärobok också ingår i utbildningen. 
Det handlar om en modern variant där halva boken utgörs av en webbresurs. Fördelar 
med detta är att de studerande kan sitta hemma och göra exempelvis hörövningar och att 
webbdelen kan uppdateras med nytt material hela tiden. En nackdel är att alla inte har 
dator hemma, men det finns att tillgå i skolan och även på biblioteket.    
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6.2.2 Biblioteket

Sfi-läraren berättar att hon inte direkt använder biblioteket systematiskt i 
undervisningen. Hon nämner dock ett årligt studiebesök med en traditionell visning av 
biblioteket och dess olika avdelningar. Framförallt läggs fokus på lättläst, böcker på 
utländska språk, språkkurser och barnavdelningen. Läraren berättar vidare att hon 
försöker se till så att alla skaffar lånekort och hon brukar uppmana de studerande att 
besöka sina lokala folkbibliotek. Hon nämner också i samband med detta att hon ibland 
ger de studerande i uppgift att recensera en bok. Senaste gången var förra terminen, då 
de studerande fick välja mellan att läsa en barnbok eller en vuxenbok. Vidare berättar 
hon att lärarna på skolan brukar göra lite reklam för lättlästböcker och att skolan även 
har ”världens minsta bibliotek”. Själv brukar sfi-läraren gå på årliga träffar med ett 
nätverk för lärare och bibliotekarier. Dessa upplever hon som väldigt bra och hon tycker 
att de ger en stor behållning. På träffarna presenteras och marknadsförs olika saker och 
det kan komma föreläsare från till exempel LL-förlaget.

När det gäller de sfi-studerandes biblioteksanvändning på fritiden tror läraren att många 
går till biblioteket för att använda datorerna där, samt att de läser tidningar från sina 
hemländer. Hon berättar vidare att många sfi-studerande har barn och på så sätt kommer 
i kontakt med biblioteket genom att de lånar barnböcker och går dit med sina barn. Hon 
nämner också att en del sfi-studerande utnyttjar resurser som läxhjälp och talsyntes. När 
det gäller det sistnämnda berättar läraren att ett visst samarbete finns med den ansvarige 
bibliotekarien. Hon har haft en dialog med bibliotekarien om ”hur hon jobbar där med 
eleverna och hur jag jobbar här med eleverna”. Fler exempel på stöd som de sfi-
studerande kan få från biblioteket är enligt läraren svenska texter och information på rätt 
nivå, samt hjälp att söka på Internet.  

Läraren tycker att bibliotekarierna är insatta i vissa av de sfi-studerandes behov, men 
hon upplever att det ofta är svårt att få förståelse för på vilken nivå elevernas 
svenskkunskaper ligger. Det är inte bara biblioteket säger hon, utan följande 
beskrivning gäller för alla typer av studiebesök: ”Om man talar om att de här talar inte 
så bra svenska, de har bara bott här i ett år, och ber dem försöka lägga det på en väldigt 
enkel nivå. Så kan dom säga: ’ja va bra att du sa det’. Sen börjar dom prata precis som 
vanligt.” Läraren tillägger att det dock självklart finns undantag.

6.2.3 Utveckling och förbättringar

Sfi-läraren tror att folkbiblioteket skulle kunna vara de sfi-studerande till mera hjälp i 
deras språkinlärning. Hon efterlyser mera lättlästböcker och språkkurser. Hon tycker 
också att det skulle vara väldigt bra med mer bokprat speciellt för sfi-studerande. Där 
kunde biblioteket göra reklam för olika böcker, framförallt lättlästböcker och 
barnböcker men även faktaböcker. 

Sfi-läraren är mycket positiv till folkbiblioteket som ett socialt rum för de sfi-studerande 
att träna svenska i eftersom hon anser att de behöver alla tillfällen de kan få. Hon 
föreslår att biblioteket till exempel skulle kunna ordna gruppträffar där sfi-studerande 
får lära sig något och samtidigt träna svenska. När hon berättar om en före detta kollega 
som regelbundet hade lektioner om böcker på plats i biblioteket slår det henne att hon
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själv kanske skulle börja med det i grupper där många har stagnerat i sin 
språkutveckling. Denna stagnation hos vissa studerande tror hon beror på att de har 
modersmål som skiljer sig mycket från svenskan och att de har obefintliga kontakter 
med svenskar.

Överhuvudtaget är läraren väldigt inställd på att de sfi-studerande måste ut i samhället. 
Hon berättar vidare att stora ansträngningar gjorts för att så många studerande som 
möjligt ska få komma ut på praktikplatser. Läraren tycker att man kan märka en stor 
förändring hos dem som har praktik. De får ett helt annat ordförråd och deras 
språkutveckling går mycket snabbare. Hon tror att det är viktigt att de sfi-studerande får 
kontakt med kulturlivet och att det kan vara en väg in i samhället. Här tror läraren att 
biblioteket kan spela en roll och hon talar varmt om lösningar med bibliotek, kulturhus, 
caféer och restauranger i samma byggnad. 

Läraren är säker på att det går att utöka samarbetet mellan sfi och folkbiblioteket. Hon 
vet att biblioteket har väldigt mycket mer service än vad hon känner till och tycker det 
vore bra med mer reklam. Samtidigt upplever hon att det är svårt att ta in all information 
hon får. Ibland finns varken tid eller ork till att läsa alla papper, vilket hon tycker är 
synd. 

Den individanpassning och yrkesanknytning som betonas i sfi:s nya kursplan och i ett 
lokalt projekt i kommunen tror läraren skulle kunna leda till ökad användning av 
biblioteket. I det lokala projektet ökar man den schemalagda tiden för sfi från 15 till 30 
timmar per vecka. Den extra tiden kommer främst att upptas av praktik, men hon säger 
också att det skulle kunna bli mer tid till att använda biblioteket.

6.3 Bibliotekarien

Bibliotekarien har arbetat inom sitt yrke i 16 år och på sin nuvarande tjänst som 
studiebibliotekarie i fyra år. Hon arbetar inom ett projekt som syftar till att stödja vuxna 
i lärande. Projektet har pågått i några år och arbetet har bland annat handlat om att bjuda 
in anordnare av vuxenutbildningar till biblioteket, att fortbilda lärare och bibliotekarier,
samt att köpa in media till vuxenstuderande. Det har också gått ut på att skapa 
lärandemiljöer för vuxenstuderande i flera olika bibliotek i kommunen. 

Som en del i detta arbete har bibliotekarien haft mycket kontakt både med anordnare av 
sfi-utbildning och med sfi-studerande. Hon har mycket positiva erfarenheter av 
samarbete med de förstnämnda. Hon upplever att sfi-lärare är lätta att få kontakt med 
och att de gärna kommer med sina grupper på visningar av biblioteket. Detta tror hon 
beror på att biblioteket är en idealisk plats att besöka när man ska introduceras i det 
svenska samhället och att detta är någonting som sfi-lärare länge varit medvetna om. 
När det gäller sfi-studerande framhåller bibliotekarien att det är väldigt roligt att jobba 
med dem, eftersom de är mycket positivt inställda till biblioteket och väldigt tacksamma 
för de resurser som biblioteket kan erbjuda dem.
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6.3.1 Sfi-studerandes behov och bibliotekets service

Bibliotekarien berättar att sfi-studerande är en grupp som ofta besöker biblioteket och 
frågar mycket. De är också ofta ovana vid det svenska biblioteket, eftersom bibliotek 
kan se ut på andra vis i deras hemländer. Det kan ha varit förbehållet vissa 
samhällsgrupper, till exempel medborgare med högre utbildning, eller så fanns det inte 
något bibliotek alls att tillgå.

Bibliotekariens erfarenhet av sfi-studerande som besöker biblioteket på sin fritid är att 
de framförallt visar intresse för språkkurser och att läsa böcker på sitt förstaspråk. Hon 
berättar att de har försökt köpa in lite fackböcker. Invandrare som till exempel läser 
fysik kan behöva få vissa begrepp förklarade på sitt förstaspråk. Sen är det många som 
kommer och läser dagstidningar från sitt hemland och lånar böcker till sina barn. 
Datorerna används väldigt mycket, bland annat för att hålla kontakten med släktingar. 
Med webbkamerorna i lärandemiljöerna kan de kommunicera med sin gamla mamma i 
hemlandet. Det är väl inte riktigt tanken med webbkamerorna säger bibliotekarien men 
hon tycker samtidigt att det är ”behjärtansvärt att få hålla kontakten med sin mamma”. 
En del sfi-studerande tror hon också använder sig av bibliotekets talsyntestjänst, som 
brukar väcka ett visst intresse vid visningar av biblioteket.

Biblioteket erbjuder flera olika typer av service och resurser för sfi-studerande. Förutom 
att de köper in media, exempelvis lättläst och språkkurser, så berättar bibliotekarien att 
hon brukar ordna många visningar för sfi-grupper. I samband med detta brukar hon ha 
bokpresentationer för sfi-studerande. Detta tycker hon är en bra språkstödjande 
verksamhet, men hon poängterar att det måste ta formen av en dialog, ett samtal. Vidare 
berättar bibliotekarien att de även har haft undervisning i litet enklare 
informationssökning för sfi-studerande. Det kan handla om hur man slår i 
uppslagsböcker, hur man hittar på webben eller hur man använder exempelvis Alex 
Författarlexikon eller Landguiden. De båda sistnämnda tycker bibliotekarien är 
lämpliga resurser att använda eftersom de ändå är på lite enklare svenska. Vad 
undervisningen ska innehålla bestäms i samråd med läraren.  

Bibliotekarien berättar att de i lärandemiljöerna satsat på datorprogram för språkträning 
och även anordnar kurser för datorovana. Dessa riktar sig inte enbart till sfi-studerande, 
men bibliotekarien upplever att det är ganska många sfi-studerande som är ovana vid 
datorer och som kommer på kurserna. I lärandemiljöerna har det också anordnats så 
kallade inspirationsstunder. Då har någon person kommit och berättat om sitt yrke och 
svarat på frågor. Det är ofta många sfi-studerande som är intresserade av den typen av 
information och många har kommit till inspirationsstunderna. 

6.3.2 Biblioteket som en social mötesplats

Bibliotekarien tror att de är viktigt att skapa miljöer som underlättar möten och där det 
är naturligt att tala med varandra. Hon berättar att det i lärandemiljöerna medvetet är 
ordnat så att man sitter trångt så att det ska vara lätt att kunna fråga den som sitter 
bredvid. På de kurser som biblioteket anordnar har hon märkt att deltagarna ofta får bra 
kontakt och till exempel stämmer träff på biblioteket för att studera tillsammans. Det är 
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främst olika typer av vuxenstuderande som deltar i kurserna, även svenskar, så det tror 
hon är en bra mötesplats för språkinlärning. Människor möts naturligt och det är lätt att 
inleda ett samtal genom att ställa en fråga. 

Bibliotekarien tror att biblioteket är en plats som stödjer integration. Främst därför att 
det är en lättillgänglig plats där man vistas helt frivilligt och på lika villkor. Hon tror att 
”det känns ganska kravlöst och behagligt att gå till biblioteket”. Detta tror hon 
möjliggör att möten sker mellan invandrare och svenskar. Hon nämner schackspelen på 
biblioteket som en plats där möten kan ske och där olika språk inte spelar så stor roll. 
Spelet i sig kräver inte så mycket kommunikation, men kontakten kan ge upphov till att 
man börjar tala med varandra. 

En annan verksamhet bibliotekarien nämner är språkcaféer. Där är det tänkt att både 
invandrare och svenskar ska träffas och prata. Det har dock varit litet svårt att få folk, 
framförallt svenskar, att komma så det har varit bibliotekarier som fått stå för expertisen 
när det gäller det svenska språket. Hon funderar vidare över att man borde tänka mer på 
vilka olika aktiviteter biblioteket kan erbjuda där människor kan träffas och få kontakt. 

6.3.3 Bibliotekariens kompetens och yrkesroll

Bibliotekarien som vi intervjuat verkar ha tänkt ganska mycket på sin egen yrkesroll 
och vilka kunskaper som krävs av henne. Det hon tycker är viktigt att förstå som 
bibliotekarie för att kunna möta sfi-studerandes behov är vilken språklig nivå de 
befinner sig på. Hon behöver känna till hur sfi är organiserat med olika nivåer, men det 
är inte säkert att en mellangrupp förstår så mycket som väntat. Det kan alltså vara lite 
knepigt tycker hon, men hon brukar ställa litet testfrågor för att få en känsla för hur 
mycket de förstår. ”För om man frågar om de förstår så säger dom alltid ja” tillägger 
hon. Vidare tycker hon att bibliotekarien måste ha reflekterat över sin yrkesroll och veta 
att det som är självklara saker för en bibliotekarie inte alls är det för alla andra. Det är 
lätt, berättar hon, att man som bibliotekarie tar vissa saker, till exempel kunskaper om 
hur biblioteket är uppbyggt och fungerar, för givet hos dem man talar till. Att ha litet 
pedagogiska kunskaper, om vad lärande är och om språkinlärning, tycker hon är viktigt. 
Själv har hon läst tio poäng pedagogik och även arbetat i tio år på en folkhögskola. Hon 
tycker att kunskaperna om sfi-studerandes behov skiftar väldigt bland bibliotekarier. De 
som arbetar på ett bibliotek med många sfi-studerande får bättre insikt än de som 
arbetar på ett bibliotek med få eller inga.

När det gäller den pedagogiska rollen så tycker bibliotekarien att lärare och 
bibliotekarier närmar sig varandra. Bibliotekarien kan hämta kunskaper från sitt eget 
fält och i samarbetet med läraren närma sig lärarrollen. Hon tycker att det är väldigt 
roligt att arbeta på detta sätt och ser det som en utveckling av bibliotekariens yrkesroll. 
Hon tycker dock att det måste gå en gräns någonstans och i projektet hon jobbar med 
har den gränsen dragits vid läxhjälp på biblioteket. Detta är en resurs som erbjuds, men 
det är inte bibliotekspersonal som håller i det. Läxhjälpen organiseras istället av olika 
frivilligorganisationer och högskolor.

Bibliotekarien ser mycket positivt på att biblioteken har personal med 
invandrarbakgrund och hon ser gärna att de blir många fler. Hon berättar att hon hört av 
folk på olika bibliotek att om någon i personalen är invandrare så går alla invandrare till 
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den personen oavsett vilket land denna kommer ifrån: ”På något sätt känns det som att 
steget är kortare att närma sig dem.” Hon tror att både sfi-studerande och biblioteket har 
mycket hjälp av bibliotekarier med invandrarbakgrund. Framförallt är kunskaper i andra 
språk väldigt bra, inte minst när de ska köpa in media och göra broschyrer. En 
invandrare som själv har erfarenhet av vilka förväntningar man som invandrare har på 
biblioteket ser hon som en mycket viktig resurs för biblioteket. En sådan person kan 
lättare se vilka misstag biblioteket gör. 

6.3.4 Utveckling av bibliotekets service

Bibliotekarien berättar att det talats om att göra det enklare för sfi-studerande att kunna 
hitta på biblioteket. Framförallt handlar det om att kunna hitta vilka lättlästa böcker och 
språkkurser som är för nybörjare och vilka som är för dem som går fortsättningskurser. 
Som det är nu så måste man känna till och förstå vissa begrepp, som exempelvis 
skönlitteratur eller Facksal 1, för att kunna hitta i biblioteket. Skyltar hjälper inte. Det 
finns biblioteksvärdar som pratar olika språk. De kan hjälpa till, berättar hon vidare, 
men det kan vara svårt att hitta just den som pratar ens eget språk när man behöver den. 
Hon efterlyser också mer användarinflytande över vilka medier som finns i biblioteket 
och säger självkritiskt att de är lite dåliga på att fånga upp vad det är användarna vill ha. 
Hon skulle önska att fler undersökningar gjordes om detta. 

Många utnyttjar nog biblioteket som en plats att få studiero tror bibliotekarien. 
Exempelvis sfi-studerande kan ha svårt att studera hemma på grund av barn, 
trångboddhet och tidsbrist. Hon berättar att det finns planer på att ordna barnverksamhet 
för vuxenstuderande på kvällarna så att de kan sitta och arbeta med studier på 
biblioteket medan barnbibliotekarien tar hand om barnen. Det är ofta barnen som gör 
det svårt att studera, att de saknar barnvakt och om barnen är med på biblioteket så blir 
det ofta avbrott i studerandet. En positiv bieffekt av en sådan verksamhet skulle vara att 
barnen också blir intresserade av biblioteket. Bibliotekarien tror att man skulle kunna 
utveckla verksamheten med inspirationsstunder genom att bjuda in olika personer som 
kunde tala om aktuella frågor på lätt svenska. Det kunde till exempel vara författare 
eller personer som pratar om saker som händer i samhället, exempelvis om miljön. Då 
ska åhörarna kunna vara aktiva och ställa frågor. Bibliotekarien uttrycker förhoppningen 
att få igång en sådan verksamhet inom en snar framtid.

Hon nämner lättlästa böcker med intressant innehåll som exempel på vad som kan vara 
bra för sfi-studerandes språkträning. Hon tror att det skulle vara mycket bra med 
svenska översättningar av litteratur från de sfi-studerandes hemländer. Intresset borde 
då bli större och att man kanske känner igen innehållet bör också öka chansen att förstå 
och lära sig. En grupp som bibliotekarien tror har behov av speciellt stöd är sfi-
studerande som är nybörjare på att läsa och de som inte vuxit upp med det latinska 
skriftspråket. Där behövs mer material menar hon, som väldigt enkla texter för vuxna. 
Hon tror också att det är viktigt att biblioteket fortsätter att köpa in böcker till 
invandrare på deras modersmål. Hur duktig man än blir på att läsa svenska så kommer 
man alltid att vilja läsa på sitt förstaspråk eftersom det är viktigt för identiteten. 

Samarbetet mellan biblioteket och sfi tycker bibliotekarien främst skulle kunna 
utvecklas genom att sfi mer planmässigt och målmedvetet använder biblioteket. En sfi-
grupp skulle kunna komma till biblioteket regelbundet, kanske några gånger per termin, 
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och varje besök skulle ha ett tydligt syfte. Det kan gärna vara en och samma 
bibliotekarie som följer gruppen, eftersom det då kan kännas lättare för de sfi-
studerande att ställa frågor. I nuläget, berättar bibliotekarien, är det tyvärr många 
visningar som har något av en pliktskyldig karaktär. Att sfi-lärare tycker att de måste gå 
till biblioteket, men att de inte har en klar uppfattning om vad det skall vara bra för. 
Vidare berättar bibliotekarien att sfi-lärare har önskat att bibliotekets innehåll skulle 
lyftas fram och levandegöras i större utsträckning, så att det känns meningsfullt och 
angeläget. Detta ser hon som en utmaning.

Inför den nya individanpassade kursplanen där sfi-studier i större utsträckning 
kombineras med praktik på arbetsplatser så tror inte bibliotekarien att behovet av 
biblioteket kommer att minska, kanske snarare tvärtom. Det bör också bli lättare att hitta 
relevant material med ett intressant innehåll till sfi-studerande med en särskild 
yrkesinriktning. Hon nämner som exempel bilbyggare som är mycket intresserade av 
avdelning P (Teknik, industri och kommunikationer) och lexikon med tekniktermer. 
Denna typ av anknytning till något man är intresserad av tror bibliotekarien är en 
väldigt bra inkörsport till att lära sig ett nytt språk och till biblioteket. Med anledning av 
omorganisering av sfi så framhåller bibliotekarien också att det är viktigt att man inte 
tappar bort det som är bra. 
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7 Analys och diskussion

Vi har gjort en tematisk analys med olika teman som anknyter till vår 
problemformulering, våra frågeställningar och det sociokulturella perspektivet. Dessa 
teman belyser vi ur de studerandes, lärarens och bibliotekariens perspektiv. Det primära 
syftet med denna uppsats är att klarlägga hur sfi-studerande ser på biblioteksanvändning 
i sin språkinlärning och därmed skapa kunskap om och förståelse för deras behov. För 
att uppnå detta behöver vi undersöka hur språkinlärningen för de sfi-studerande går till 
och vilka behov som kan uppkomma i samband med denna. Vi skall därför i det 
följande försöka klarlägga hur de intervjuade sfi-studerandes språkinlärningssituation 
ser ut. Därefter kommer vi att analysera hur de sfi-studerande upplever biblioteket och 
slutligen vad biblioteket skulle kunna förbättra. Våra teman är följande:

7.1 Vilka behov finns?
7.1.1 Behovet av kontakt med svenskar
7.1.2 Finns det behov av mötesplatser?

7.2 Hur uppfylls behoven av biblioteket?
7.2.1 Biblioteket som en miljö för sociokulturellt lärande
7.2.2 Biblioteket som en svenskspråkig kontext

7.3 Hur kan behoven uppfyllas bättre?
7.3.1 Utveckla rollen som miljö för sociokulturellt lärande
7.3.2 Främja läsning och anknyta till intressen
7.3.3 Utökat samarbete och förändrad bibliotekarieroll

7.1 Vilka behov finns? 

7.1.1 Behovet av kontakt med svenskar 

Sfi-studerande har behov av att träna svenska. Den bästa träningen får de genom att få 
möjlighet att prata med svenskar. På grund av svenskars attityd till invandrare så har de 
sistnämnda ofta svårt att få kontakt. En viktig förutsättning för att en social miljö ska 
kunna främja språkinlärningen och för att invandrarna ska komma in i samhället är en 
positiv inställning från svenskarna. Den marginalisering som kvinnorna i Lundgrens 
studie upplevde beror till stor del på att majoritetsbefolkning inte visar intresse för att 
skapa kontakter med invandrare (2005, s. 185). Hela samhället måste visa att det är 
meningsfullt att lära sig svenska menar Elmeroth och det krävs aktiva insatser för att 
förändra attityderna i samhället (2003, s. 448).

Lundgren talar om marginalisering och menar då när en person hamnar mitt emellan två 
olika kulturer eller gemenskaper, vilket kan leda till känslor av utanförskap och 
isolering (2005, s. 27f.). De invandrarkvinnor Lundgren studerat visade sig bära på ett 
visst mått av sådana känslor. Framförallt upplevde de att de inte behärskar språket 
tillräckligt bra för att tala med svenskar, men tidsbrist och prioritering av familjen bidrar 
också till att deras kontakter med svenskar är få. (s. 153-156, 183-185) Den som inte 
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behärskar språket blir inte sedd som en hel människa menar Marie Carlson. Man blir 
bedömd efter sina språkliga svagheter istället för efter den kompetens och förmåga man 
faktiskt besitter. (2006, s. 34) I Carlsons avhandling framkom att flera sfi-studerande 
trodde att de betraktades som mindre intelligenta på grund av sina språkliga brister 
(2002, s. 232).

I kontrast till detta gav våra informanter överlag en relativt positiv bild av hur lätt de har 
att få kontakt med svenskar. Detta skulle delvis kunna förklaras med att de intervjuade 
är relativt duktiga på att tala svenska och i flera fall verkar ha en god social kompetens. 
Vi kan också tänka oss att våra informanter inte ville kritisera svenskars attityd eftersom 
vi som intervjuade dem är svenskar. Vi är medvetna om att vårt urval av 
intervjupersoner har stor betydelse. De studerande som läraren valde ut på basis av att 
de klarat slutprovet kan antas höra till dem med bäst svenskkunskaper och därmed 
också med bäst förutsättningar att få kontakt med svenskar. Av vikt i samband med 
detta är också att vi medvetet valt att intervjua personer som kan sägas ha kommit 
ganska långt i sin språkinlärning. I Elmeroths undersökning av invandrare i 
grundläggande vuxenutbildning framkom att dessa upplevde det som väldigt svårt att få 
kontakt med svenskar (2003, s. 442f.). Personerna i Elmeroths undersökning hade dock 
betydligt sämre svenskkunskaper än våra intervjupersoner och Elmeroth kommer också 
fram till att de sfi-studerande i hennes kontrastgrupp har betydligt bättre förutsättningar 
att lära sig svenska (s. 431, 437, 447). En viktig slutsats vi kan dra av detta är att om vi 
valt att intervjua personer med sämre svenskkunskaper skulle vi istället kunna ha fått ett 
resultat som pekar mot att det är svårt att få kontakt med svenskar. 

Enligt Lundgren skapar, som sagt, språkliga svårigheter känslor av marginalisering 
(2005, s.185). De sfi-studerande i vår undersökning verkar kunna förstå och göra sig 
förstådda ganska bra på svenska. Detta borde skapa raka motsatsen till 
marginaliseringskänslor, nämligen självförtroende och kanske också känslor av 
tillhörighet. Även individuella egenskaper, utöver språkkunskaperna, kan spela in när 
det gäller att skapa kontakt. En social, utåtriktad och orädd person bör i detta 
sammanhang ha alla fördelar. Vi upplevde att flera av de intervjuade sfi-studerande 
hade just dessa egenskaper. Framförallt var det en person som gav intryck av att vara 
väldigt social och utåtriktad. Han berättade att han har många vänner, även svenskar 
som har hjälpt honom mycket när det gäller att lära sig svenska. Han har också lärt sig 
språket väldigt snabbt. Den slutsats vi kan dra av detta är att den för språkinlärningen så 
nödvändiga kontakten med svenskar underlättas av att den som ska lära sig är social och 
söker kontakt. Motsatsen till detta blir då den marginalisering till följd av 
språksvårigheter som Lundgren talar om (2005, s. 185). En annan av våra informanter 
berättade att hon inte vågar inleda samtal med svenskar på biblioteket av rädsla för att 
säga någonting fel. Detta är en klar nackdel jämfört med en mer orädd person. Man 
behöver våga säga fel, att våga göra bort sig lite grann, om man ska kunna skapa 
kontakter. 

Motivationen att lära sig svenska påverkas av varför en person valt att flytta till Sverige. 
Om man har invandrat helt frivilligt, till exempel på grund av kärleken till en svensk 
person, bör det vara lättare att bygga upp ett socialt nätverk än om man kommer hit som 
flykting. Det kan också vara så att motivationen och viljan att lära sig språket och ta till 
sig kulturen är större för en person som medvetet valt att flytta just till Sverige. De 
skillnader som Elmeroth identifierar mellan sina grupper tror vi därför inte enbart 
behöver bero på skillnader i utbildningsnivå och läs- och skrivförmåga, utan även på att 
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gruppen med illitterata var flyktingar medan nästan alla i sfi-gruppen hade valt att 
invandra till Sverige och många av dem var gifta med svenskar (2003, s. 438). Tyvärr 
var inte detta något vi tänkte på när vi utformade vår undersökning och vi ställde därför 
aldrig några frågor till de sfi-studerande om hur och varför de invandrat till Sverige. I 
några fall framgick detta ändå och i fallet med den socialt begåvade mannen som nämns 
ovan var det tydligt att han valt att flytta hit efter moget övervägande, vilket kan bidra 
till hans positiva inställning. En av våra informanter har en svensk sambo och gott om 
svenska vänner, vilket gör att hon inte känner något behov av en mötesplats. Sociala 
relationer verkar alltså spela en stor roll och i hennes fall är det troligt att ett omfattande 
umgänge med svenskar beror på att hennes sambo redan kan antas ha ett uppbyggt 
socialt nätverk som också blir hennes. Bjerninger och Åkerman menar i likhet med detta 
att behovet av biblioteket påverkas av i vilken mån man redan har relationer med 
svenskar (2003, s. 72f.). 

För att språkinlärningen ska fungera behöver alltså den studerande känna motivation i 
sitt lärande. De intervjuade sfi-studerande har samtliga en positiv inställning till att lära 
sig svenska. Det framkom också flera anledningar till varför det är viktigt och en 
självklarhet för dem. Det övergripande motivet var att kunna klara sig i vardagen. 
Samma motiv finns hos de sfi-studerande Marie Carlson har undersökt. Dessa berättade 
om hur nyvunna svenskkunskaper bidrar till att de kan klara av vardagens kontakter 
med exempelvis skola, sjukvård eller hyresvärd. Enligt Carlson bidrar 
språkutvecklingen, tillsammans med annan ny kunskap, på detta sätt till att de 
undersökta kvinnorna får makt att påverka sin egen vardag. (2002, s. 236-238)
Kvinnorna i Lundgrens studie angav liknande skäl till att lära sig svenska. Deras 
främsta motiv var att bli mer oberoende genom att kunna använda sina nyvunna 
svenskkunskaper i vardagen. (2005, s. 183)   

Ett par av våra informanter såg det också som en absolut nödvändighet att kunna 
svenska för att kunna få jobb så småningom. Denna bild ger även Marie Carlsson och 
hennes undersökning visar också att framtida studier och att kunna fungera socialt är 
sporrar för att lära sig svenska (2005, s. 18). Precis som Lundgrens informanter och 
Elmeroths sfi-studerande har våra informanter mer eller mindre tydliga framtidsplaner 
och mål med sina studier (Lundgren 2005, s. 183; Elmeroth 2003, s. 441f.). 

Motivationen kan påverkas av många faktorer. Framgång i studierna ger en positiv 
attityd till språkinlärningen och ökar motivationen, medan bakslag har motsatt effekt. 
(Elmeroth 2003, s. 432) Som vi sagt tidigare kan alltså våra informanters 
studieframgångar vara en del av förklaringen till deras positiva inställning till att lära sig 
svenska och bli en del av det svenska samhället. Motivationen att lära sig ett nytt språk 
infinner sig främst när man känner att man har användning för språket skriver Elsie 
Franzén i boken Att bryta upp och byta land. Att aldrig få kontakt med eller bli ovänligt 
bemött av svenskar har en negativ effekt på motivationen. (Franzén 2001, s. 38) Våra 
informanter verkar definitivt få användning för sina svenskkunskaper och verkar också 
få ett ganska bra bemötande från svenskar. Även Inger Lindberg anser att motivationen 
är beroende av om man känner att man får tillfälle att använda språket, i umgänge med 
svenskar, i kommande studier eller i ett meningsfullt arbete (1996, s. 227).
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7.1.2 Finns det behov av mötesplatser?

I skolan får sfi-studerande pröva sig fram i det nya språket med läraren och 
klasskamraterna i en skyddad miljö. Den beskrivning sfi-läraren ger av undervisningen i 
gruppen påminner en del om den pedagogiska syn som verkar vara dominerande inom 
sfi. Enligt Inger Lindberg går mycket inom sfi-undervisningen ut på att efterlikna 
naturliga sociala miljöer och vardagliga samtal. (1996, s. 264f.; 2005, s. 237f.) Den 
undervisning som läraren berättar om kan kanske också sägas bära spår av ett 
sociokulturellt perspektiv på språkinlärning. Hon talar exempelvis om att utnyttja den 
heterogena gruppen och använda den som resurs. Detta liknar den 
erfarenhetspedagogiska undervisning Lundgren talar om där utgångspunkt tas i de 
studerandes olika sociokulturella erfarenheter (2005, s. 181). Eftersom vi inte 
observerade undervisningen i klassen kan vi inte uttala oss om i vilken mån det rör sig 
om en sociokulturell gemenskap. Om man går efter lärarens beskrivning av 
undervisningen kan man dock se att förutsättningar för en gemenskap verkar finnas. 

Det finns både för- och nackdelar med den skyddade miljö som skolan erbjuder. Den 
stora fördelen anser vi är tryggheten och samhörigheten som skapas av lärare och 
studerande. Vi ser språkinlärningen som en sociokulturell process, men är skolan den 
bästa platsen för den sociokulturella språkinlärningen? Vad finns det för begränsningar 
med undervisningen och skolans miljö? Läraren vi intervjuat berättar att hon ser att 
språkutvecklingen går mycket snabbare för de studerande som får komma ut på 
praktikplatser. Det bästa borde vara att komma ut till de verkliga, genuina miljöerna.
Det är det vardagliga samtalet som är den viktigaste arenan för lärande menar Säljö 
(2000, s. 233) och när det gäller andraspråksinlärning anser Elmeroth i likhet med detta 
att kontakt med svenskar har större betydelse än undervisning i svenska (2003, s. 433). 
Skolan erbjuder alltså en trygg lärandemiljö och stöd i lärandet av sfi-läraren. Men de 
studerande behöver träffa svenskar och träna språket i genuina svensktalande miljöer 
och då har skolan sina begränsningar. 

Vi ser således ett behov att skapa platser i samhället där invandrare som saknar svenska
kontakter kan möta svenskar. Frågan om biblioteket skulle kunna vara ett komplement 
till skolan när det gäller att möjliggöra denna kontakt och därmed främja 
språkinlärningen står i fokus för vår studie. I Carlsons undersökning framhöll de 
studerande att det var viktigt att få praktisera svenska språket under inlärningen, vilket 
sågs som svårt att få till stånd utanför skolan. Avsaknad av tillfällen att få använda 
språket i vardagen kan betraktas som sociala tomrum. (Carlson 2002, s. 237; 2006, s. 
18) I likhet med Carlsons informanter understryker de sfi-studerande vi intervjuat vikten 
av att tala med svenskar. Vi ser detta som att de sfi-studerande själva ser på sin 
språkinlärning som en form av sociokulturell process. De sfi-studerande i vår studie 
verkar inte ha så stora problem med att skapa kontakter och därmed kanske inte så stort 
behov av fler och bättre mötesplatser. Flera av dem ansåg sig inte ha några problem 
med att få kontakt med svenskar, men trodde att många andra invandrare har det. Att 
alla informanter tycker att det är viktigt att tala med svenskar och att flera tror att många 
har ett ouppfyllt behov av detta är starka argument för att en lämplig miljö för möten 
behövs. 
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Det viktiga med att komma ut i samhället, vilket bland annat läraren ser som avgörande, 
är inte bara att språkutvecklingen går snabbare utan också att de sfi-studerande 
samtidigt får en chans att ta sig in i det svenska samhället.

7.2 Hur uppfylls behoven av biblioteket? 

Ovan framkommer att ett visst behov verkar finnas hos de sfi-studerande av att kunna 
träffa fler svenskar och komma i kontakt med en svenskspråkig miljö utöver skolan.
Frågan är då på vilket sätt biblioteket kan uppfylla detta behov? Flertalet av de 
intervjuade sfi-studerande framstår som relativt flitiga biblioteksbesökare. Den 
intervjuade bibliotekarien upplevde också sfi-studerande som en grupp som frekvent 
besöker biblioteket. Men på vilka sätt främjar deras biblioteksanvändning deras 
svenskinlärning? Vi kommer i detta tema först att diskutera biblioteket som en miljö för 
sociokulturellt lärande och därefter även som en svensk kontext.

7.2.1 Biblioteket som en miljö för sociokulturellt lärande

Vi utgår ifrån att andraspråksinlärning är en sociokulturell process. Det sociokulturella 
lärandet förutsätter interaktion och kommunikation mellan människor och för detta
krävs platser där möten kan ske.

Hur bidrar då biblioteket som social mötesplats till de sfi-studerandes svenskinlärning?
Några av de sfi-studerande vi har intervjuat anser att de får tillfällen att öva på att tala 
svenska när de besöker biblioteket och nämner biblioteket som en plats där man kan få 
kontakt med svenskar. De flesta nämnde dock inte spontant biblioteket som exempel på 
en social mötesplats och det blev överlag heller ingen speciellt positiv respons på den 
direkta frågan om de får tillfälle att tala svenska på biblioteket. Flera av de sfi-
studerande är också av uppfattningen att det skall vara tyst på biblioteket och att det inte 
är en plats ämnad för umgänge. I Claus Karlssons studie om bibliotekets funktioner för 
nyanlända invandrare var funktionen som social mötesplats den som omnämndes minst 
av invandrarna själva. Detta tror dock Karlsson delvis kan bero på att den är så självklar 
att den inte behöver nämnas. (2006, s. 68) Vi frågar oss om det snarare kan vara så att 
den inte är något man direkt kommer att tänka på och kan sätta fingret på. Att den inte 
är lika självklar och konkret som till exempel att biblioteket har böcker för utlåning. Om 
vi tittar på intervjuutsagor som helhet pekar dessa mot att biblioteket, för vissa av de sfi-
studerande, faktiskt spelar rollen som en social mötesplats som främjar deras 
svenskinlärning. Som vi nämner i problembeskrivningen kan många delar av 
bibliotekets verksamhet initiera social kontakt. Det som främst pekar på att de sfi-
studerande får öva på att tala svenska är att de som använder biblioteket verkar ha 
ganska mycket att göra med bibliotekarierna. Bibliotekarien vi har intervjuat upplever 
också sfi-studerande som en grupp med många frågor. I denna interaktion är det oftast 
ett måste för den sfi-studerande att försöka kommunicera på svenska. I sin undersökning 
av integrationsprojekt på bibliotek ser Stina Magnusson denna kontakt som ett bra 
tillfälle för invandrare att öva på vardagskonversation utanför klassrummets väggar 
(2005, s.42).
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En av våra informanter berättade att hon brukar sitta i biblioteket och lyssna på när 
andra pratar. En liknande strategi använder sig även en sfi-studerande i Elmeroths studie 
sig av. Denna person lyssnar efter nya ord på gatan eller på bussen och när hon kommer 
hem slår hon upp dem i ett lexikon. (2003, s. 445) Man kan självklart ifrågasätta om 
lyssnandet i biblioteksmiljön handlar om social kontakt. Att vår informant inte vågar 
prata själv eftersom hon inte vill säga fel kan möjligen också tolkas som att biblioteket 
inte erbjuder en tillräckligt trygg miljö där man som användare vågar säga eller göra 
någonting fel. 

Det språkcafé som en informant berättar att han har besökt kan ses som en verksamhet 
där biblioteket bidrar till språkutveckling genom social samvaro och kommunikation. 
Den intervjuade bibliotekarien berättar dock att det brukar vara svårt att få folk att 
komma på den typen av aktiviteter. Framförallt gäller detta svenskar, vilket får till följd 
att bibliotekarier har fått representera denna grupp och fungera som experter på svenska 
språket. Denna bild bekräftas av Stina Magnusson i Integrationsprojekt på två bibliotek: 
mångfald, möten och möjligheter (2005) där hon undersöker en liknande verksamhet. 
När hon observerade ett ”gruppmöte” på ett biblioteks språkcafé bestod de sju 
deltagarna av två bibliotekarier och resten invandrare. (s. 29f.) 

Flera av de intervjuade sfi-studerande brukar sitta på biblioteket och läsa. Det framstår 
som att detta oftast sker i ensamhet, men några brukar sitta tillsammans med vänner. I 
det sistnämnda fallet kan det vara så att de pratar svenska om de inte har samma 
modersmål, men främst tror vi att det är själva vistelsen i biblioteket som borde kunna 
inbjuda till kommunikation även med andra biblioteksbesökare. Det finns mycket som
indirekt kan leda till kommunikation, allt från att låna böcker till att studera eller 
använda Internet. Enligt bibliotekarien ges bra tillfällen till att träna svenska med 
svenskar i bibliotekets lärandemiljöer för vuxenstuderande och på de kurser som främst 
riktar sig till denna grupp. Här möts olika typer av vuxenstuderande, däribland sfi-
studerande, och invandrare möter således svenskar. Att de är i liknande 
utbildningssituationer, har någonting gemensamt och möts på lika villkor främjar social 
interaktion. Bibliotekarien nämner också att det anordnas aktiviteter som 
bokpresentationer och inspirationsstunder. När det gäller dessa evenemang, liksom i 
visningar för sfi, poängterar hon vikten av tvåvägskommunikation, att lämna utrymme 
för frågor. Detta framstår som mycket bra tillfällen för sfi-studerande att träna på att tala 
svenska, även om det kan betraktas som konstruerade situationer.

Flera av de sfi-studerande vistas som sagt i biblioteket tillsammans med vänner. Att 
invandrare använder biblioteket som en social mötesplats visar ett flertal 
undersökningar. De träffar dock främst personer de redan känner och då oftast andra 
invandrare. (Bjerninger & Åkerman 2003, s. 70f.; Hamarashid 2003, s. 45; Letic 1998, 
s. 46). Informanterna vi nämnde i tema 7.1.1, som hade många svenska vänner och 
svensk sambo verkar integreras väl och lära sig svenska bra. Intressant är att dessa 
personer inte brukar använda biblioteket. Det skulle kunna vara så att de som har 
svenska vänner inte behöver biblioteket som social mötesplats i samma utsträckning 
som personer med sämre sociala förutsättningar. Här skulle man kunna dra en parallell 
till Claus Karlssons slutsats att invandrare som trivs bra i Sverige tenderar att använda 
biblioteket mindre än de som trivs sämre, vilka bland annat använder biblioteket som en 
social mötesplats (2006, s. 71). Som vi nämnt tidigare verkar en del av våra informanter 
tillhöra den förstnämnda kategorin och inte känna något större behov av fler 
mötesplatser. De ser dock behovet hos andra invandrare och tror att biblioteket kan fylla 
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en funktion som mötesplats för dem som behöver hjälp med att få kontakt med 
svenskar.

7.2.2 Biblioteket som en svenskspråkig kontext 

De av våra informanter som använder biblioteket kommer i kontakt med flera delar av 
dess verksamhet. De lär sig hur det verksamhetssystem som biblioteket utgör fungerar 
och hur man utför handlingar situerade i detta system. Det kan röra sig om att låna 
böcker, använda bibliotekets datorer, hitta böcker och att följa regler som gäller i 
exempelvis en tyst läsesal. Men mer än att utföra dessa handlingar lär de sig vilka 
skrivna och oskrivna regler som bestämmer hur de ska utföras inom just denna 
verksamhet. Dessa regler utgör den sociokulturella praktik eller kontext som Säljö 
menar att man måste lära sig behärska för att kunna vara en del av när man ska lära sig 
ett nytt språk. (2000, s. 67, 104) Det är en del av integrationen att få tillträde till denna 
del av samhället och på så sätt bäddar det för språkinlärningen.

Skönlitteratur och facklitteratur är exempel på begrepp som tillhör bibliotekets kontext 
och som man måste behärska om man ska kunna hitta det man söker. Bibliotekarien 
tycker att det är angeläget att underlätta för sfi-studerande att orientera sig på 
biblioteket. Det var dock bara en av de intervjuade sfi-studerande som gav uttryck för 
att hon hade problem med att hitta på biblioteket. De verkar i allmänhet fråga 
bibliotekarierna mycket och var nöjda med den hjälp de får.

Biblioteket som en plats där invandrare kan träffa svenskar verkar ha en rad fördelar 
jämfört med andra svenska institutioner som invandrare får kontakt med. Till exempel 
pekar bibliotekarien på att frivillighet, lättillgänglighet, kravlöshet och jämlikhet 
förknippas med biblioteket. De intervjuade sfi-studerande uppgav också att de känner 
sig välkomna på biblioteket. Med stöd i detta tror vi att folkbiblioteket skulle kunna 
vara den första svenska arenan, kontexten, som invandrare verkligen kommer in i och 
blir delaktiga i på samma villkor som svenskarna.

De flesta av de sfi-studerande tycker att biblioteket är en plats där de känner sig 
välkomna. Det gjorde även Hamarashids informanter som tyckte att biblioteket var en 
trivsam miljö för att söka information, studera samt träffa vänner och bekanta. 
(Hamarashid 2003, s. 49) I Sanja Letics undersökning av jugoslaviska invandrares 
biblioteksanvändning framkom att flera såg biblioteket som en trygg miljö och en plats 
där de kan känna sig ”som alla andra”, ha samma rättigheter som svenskar (1998, s. 44).
Bibliotekarien i vår studie framhåller bibliotekets positiva egenskaper i detta avseende 
som exempelvis tillgänglighet, frivillighet, lika villkor och kravlös miljö. Hon tycker att 
det är viktigt att skapa miljöer på biblioteket som underlättar möten och där det är 
naturligt att tala med varandra.

7.3 Hur kan behoven uppfyllas bättre? 

Här kommer vi först att diskutera hur biblioteket kan förbättra sitt stöd för sfi-
studerande genom att utveckla en miljö för sociokulturellt lärande. Vi försöker reda ut 
om biblioteket kan vara platsen för en sociokulturell gemenskap i Lundgrens mening. 
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Sedan går vi över till att se på läsfrämjande som en del i språkutvecklingen och 
avslutningsvis hur samarbetet med sfi kan utökas.

7.3.1 Utveckla rollen som miljö för sociokulturellt lärande

När man lär sig ett nytt språk behöver man tala, lyssna, läsa och skriva på det nya 
språket. Det vardagliga samtalet är enligt Säljö den bästa miljön för lärande (2000, s. 
233) och för att språkutveckling skall ske genom kommunikation krävs platser och 
miljöer som främjar social interaktion. I det här temat avser vi att diskutera hur 
biblioteket skulle kunna utveckla sin roll i detta avseende.

Många av bibliotekariens idéer om utökad verksamhet för sfi-studerande syftar till att 
öka den sociala interaktionen och kommunikationen. I hennes förslag om föreläsningar 
på lätt svenska anser hon till exempel att det är viktigt att skapa dialog med åhörarna. 
De ska inte bara vara passiva lyssnare utan ges möjlighet att ställa frågor och träna på 
att uttrycka sig på svenska. Bibliotekariens och sfi-lärarens förslag liknar varandra lite 
grann i detta avseende. Sfi-läraren föreslår att biblioteket till exempel skulle kunna 
ordna gruppträffar där sfi-studerande får lära sig något och samtidigt träna svenska. 
Detta kan ske i form av den programverksamhet bibliotekarien vurmar för. När det 
gäller den verksamhet som finns och de idéer den intervjuade bibliotekarien har för att 
främja möten handlar det ofta om konstruerade situationer. Men det är kanske så man 
måste arbeta för att ”komma igång”. Det handlar om att skapa miljöer som underlättar 
möten. I Stina Magnussons studie såg bibliotekspersonalen datakursernas fikapauser 
som väldigt viktiga tillfällen för möten. Pauserna sågs också som en bra miljö för 
språkträning inför arbetslivet, där det ses som en värdefull social kompetens att kunna 
småprata över en kopp kaffe. (2005, s. 45) Claus Karlsson framhåller i sin 
magisteruppsats att bibliotekets möjligheter att vara en social mötesplats troligen skulle 
kunna förbättras om fler möten aktivt arrangerades (2006, s. 73). Mikael Lovdalen är 
inne på samma spår när han skriver att biblioteken aktivt borde förmedla kontakter 
mellan svenskar och invandrare. Flera av de intervjuade invandrarna i Lovdalens 
magisteruppsats ansåg att biblioteket skulle kunna hjälpa till med denna förmedling. 
(2008, s. 45) Vi håller med om att biblioteket borde spela en aktiv roll i att förmedla 
kontakter mellan svenskar och invandrare. Vi tror också, med stöd i våra resultat, att 
biblioteket har potential att göra det.

Kan biblioteket vara en sociokulturell gemenskap i Lundgrens mening? Att lära i en 
grupp genom kommunikation och utifrån var och ens kultur och bakgrund är enligt 
Lundgren grunden i en sociokulturell gemenskap. Vi finner inte så mycket stöd i våra 
resultat för att biblioteket skulle vara platsen för en sådan gemenskap, men intressant är 
också huruvida det skulle kunna bli. Vi vill i det följande diskutera bibliotekets 
förutsättningar att vara en plats där en sådan gemenskap kan finnas.

Några punkter i bibliotekariens och lärarens förslag om förbättringar och utveckling av 
samarbete talar för att en sociokulturell gemenskap skulle kunna uppstå. Bibliotekarien 
vill se ett utökat samarbete med sfi, där en grupp regelbundet får komma till biblioteket 
och besöken har ett tydligt formulerat syfte. Vid den här typen av gemensamma besök 
tänker vi oss att den sociokulturella gemenskap som finns i sfi-gruppen i skolan delvis 
flyttas över till biblioteksmiljön. I skolan möter de sfi-studerande samma klasskamrater, 
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samma lärare och samma fysiska miljö varje dag. Denna kontinuitet bidrar till att skapa 
känslor av trygghet och gemenskap. Dessa känslor borde till viss del kunna kvarstå när 
gruppen är intakt, men platsen är en annan. Lärarens närvaro bidrar till att skapa 
trygghet, men den intervjuade bibliotekarien nämnde också att ett visst förtroende byggs 
upp om de sfi-studerande får träffa samma bibliotekarie vid varje besök. Sfi-läraren 
hade idéer om att ha lektioner i biblioteket med sfi-studerande vars språkinlärning går 
speciellt trögt. Hon kom samtidigt med förslaget att biblioteket skulle kunna ordna 
gruppträffar där sfi-studerande får lära sig om något, samtidigt som de får tillfälle att 
tala svenska. Även i de här båda fallen bör det kunna vara så att den gemenskap som 
finns i skolan flyttas över till biblioteket genom att aktiviteterna där tar sin utgångspunkt 
i gruppen. 

Skulle då sociokulturella gemenskaper kunna uppstå i biblioteket utan att grundas på 
skolans gemenskap? Något som talar för det är det bibliotekarien berättar om möten i 
lärandemiljöer och på bibliotekets kurser för vuxenstuderande. Här kan kontakt tas 
mellan sfi-studerande och med andra typer av vuxenstuderande, däribland många 
svenskar. Bibliotekarien säger sig också ha märkt att många kontakter knyts och 
relationer skapas. Detta kan ses som en grund för en sociokulturell gemenskap i 
biblioteket. Biblioteket skulle kunna ses som en trygg lagun enligt Lundgrens modell. 
Fast vattnet rinner in litet mer än i klassrummet är det ändå en avskärmad plats från 
resten av samhället. Bibliotekspersonal, sfi-studerande och kanske andra 
vuxenstuderande ingår i en form av gemenskap. Biblioteket skulle kunna ses som ett 
mellansteg mellan klassrummets extremt skyddade lagun och det "stormande 
samhällshavet".

7.3.2 Främja läsning och anknyta till intressen

Att skapa ett ökat intresse för läsning och bibliotek är någonting som både 
bibliotekarien och sfi-läraren har idéer och förslag kring. Läraren vill främst se mer 
satsning på bokprat för sfi-studerande och att biblioteket köper in mer lättlästböcker. 
Bibliotekarien efterlyser lättlästa böcker med intressant innehåll, gärna översättningar 
av författare från de studerandes hemländer. Att läsa en bok vars innehåll man känner 
igen bör göra det lättare att lära sig det nya språket. Så var fallet med en kvinna i 
Bjerninger och Åkermans undersökning som brukar läsa en författare från sitt hemland, 
översatt till svenska. Förutom att hon förbättrar sina svenskkunskaper bidrar läsningen 
till att kvinnan upprätthåller kontakten med sitt hemlands kultur och att hon får hjälp 
med ord och uttryck för att beskriva denna kultur på svenska. (2003, s. 69)

För att främja läsandet hos sfi-studerande är det viktigt att innehållet känns meningsfullt 
och intressant. Denna uppfattning delas av en av de intervjuade sfi-studerande som 
poängterar att en spännande handling i en bok man fått välja själv ökar läslusten, vilket i 
sin tur gynnar språkinlärningen. Bibliotekarien är inne på samma spår och tror att det 
kan vara fruktbart att knyta an till ett specialintresse hos de sfi-studerande för att 
underlätta språkinlärningen och för att introducera dem till biblioteket. Arbetet skulle 
kunna underlättas genom att sfi-grupperna som kommer har en speciell yrkesinriktning 
och således ett givet gemensamt intresse som bibliotekarien kan ta som utgångspunkt. 
Genom att de får lära sig fraser, facktermer och dylikt kommer de in i en svensk 
yrkesspråkkontext. Bibliotekarien upplever också att det finns ett önskemål från sfi-
lärare att bibliotekets innehåll ska lyftas fram och levandegöras i större utsträckning. 
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Genom sådana åtgärder skulle biblioteksbesökare, bland annat sfi-studerande, få en 
bättre bild av vad biblioteket har att erbjuda för service. 

Att på ovanstående sätt försöka främja ett intressant, relevant och gärna spännande 
innehåll tror vi kan ha en positiv inverkan på sfi-studerandes möjligheter att lära sig 
svenska. 

7.3.3 Utökat samarbete och förändrad bibliotekarieroll   

Den intervjuade sfi-läraren har visserligen inte något speciellt utvecklat samarbete med 
biblioteket, men kom på nya idéer under intervjuns gång. Ett exempel är 
biblioteksbesök utformade som lektioner om böcker. Bibliotekarien som vi intervjuat 
berättar att hon har goda erfarenheter av att samarbeta med sfi, men vill även se ett 
djupare samarbete med ett tydligare syfte. En idé hon har är att en sfi-grupp skulle 
kunna komma till biblioteket regelbundet, kanske några gånger per termin. På så vis 
skulle biblioteket få en större roll i språkutvecklingen. Både bibliotekarien och sfi-
läraren tror alltså på en utveckling av samarbetet. Som vi nämnt tidigare är vårt intryck 
att deras förslag skulle kunna förbättra bibliotekets förutsättningar att vara en mötesplats 
och en gemenskap.

Hur bidrar bibliotekarien till att behoven uppfylls? De studerande har bara positiva 
saker att säga om bibliotekarier. De upplever att bibliotekarierna är väl insatta i deras 
situation. Samma bild ger projektdeltagarna i Stina Magnussons studie. De upplevde att 
bibliotekspersonalen har tålamod och tar sig tid. (2005, s. 42) Även de sfi-studerande 
Claus Karlsson intervjuat är nöjda med bibliotekets service. Trots bristande 
svenskkunskaper vågar de ta kontakt med svenskar och fråga om hjälp. (2006, s. 55) 
Läraren tycker att bibliotekarierna är insatta i vissa av de sfi-studerandes behov, men
hon upplever att det ofta är svårt att få förståelse för på vilken nivå de studerandes 
svenskkunskaper ligger. Hon säger dock att det finns positiva undantag och 
bibliotekarien vi har intervjuat skulle kanske kunna vara ett sådant. Bibliotekarien 
berättar nämligen att hon vid studiebesök är väldigt mån om att just känna av hur bra de 
sfi-studerande förstår svenska. Kommunikationsproblemen skulle kanske kunna minska 
om det fanns ett närmare samarbete med klara, gemensamma mål. Här tror vi att ett 
viktigt steg i ett utökat samarbete skulle vara att sfi-lärare och bibliotekarier gemensamt 
planerar och förbereder biblioteksbesök och andra aktiviteter. Att man till exempel 
stämmer av vilken språklig nivå det ska ligga på.

En av de intervjuade sfi-studerande uppskattade att få hjälp av en bibliotekarie från sitt 
eget land. Denna åsikt framkommer också i Brunnströms undersökning av invandrares 
syn på biblioteket, i vilken flera fokusgrupper ansåg att det är mycket viktigt med 
invandrare bland bibliotekets personal. Att möta en landsman är dock inte det 
viktigaste, visar studien, utan framförallt känns det lättare och tryggare att ta kontakt 
med personal som har samma erfarenhet av att vara invandrare. Bibliotekspersonal med 
utländsk bakgrund ses också som en slags symbol för att även invandrare kan få ett 
kvalificerat yrke. (2005, s. 14f.) Bibliotekarien vi intervjuat ställer sig mycket positiv 
till bibliotekarier med invandrarbakgrund och vill att dessa ska bli fler. I Linda 
Wagenius magisteruppsats Mångkulturell bibliotekariekompetens: en litteraturstudie 
och intervjuer med bibliotekarier och chefer vid Malmö Stadsbibliotek (2006) 
efterfrågar respondenterna personal med invandrarbakgrund och mer språkkunskaper. 
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Wagenius tror att personal med annan etnisk bakgrund än svensk kan ha fördelar som 
språkkunskaper, kännedom om annan litteratur, kunskap om bibliotekssystem i andra 
länder samt omvärldskunskap. (s. 54-56) Detta kan jämföras med de fördelar som 
bibliotekarien i vår studie ser som till exempel fördelarna med att få kunskap om olika 
media och litteratur från andra länder. En bibliotekarie som själv är invandrare kan även 
bidra med ett inifrånperspektiv och se hur biblioteket kan stödja sfi-studerande. 
Bibliotekarier med invandrarbakgrund kan vidare bidra till en miljö som välkomnar 
invandrare. 

Bibliotekarien reflekterade i intervjun över att hennes yrkesroll som studiebibliotekarie 
närmar sig lärarens. Samtidigt uttryckte två av de sfi-studerande önskemålet att det 
skulle kunna finnas en lärare i biblioteket. En parallell går att dra till Brunnströms 
undersökning, där en fokusgrupp bestående av vuxenstuderande invandrarkvinnor 
föreslog att biblioteket skulle erbjuda pedagogisk hjälp med svenskinlärningen (2005, s. 
21). Det intressanta här är var gränsen går för bibliotekets uppdrag. Å ena sidan är 
bibliotekariens uppgift att stödja sfi-studerande i att hitta den litteratur och information 
de söker. Å andra sidan är de studerande i en situation där de ska lära sig svenska och 
bibliotekarien kan ofta vara till hjälp även med detta. Frågan är i fall gränsen mellan 
lärare och bibliotekarie i viss mån kan komma att suddas ut? Det är dock ämnet för en 
helt annan uppsats än vår.
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8 Slutsatser

I detta kapitel formulerar vi slutsatserna av vår studie. Vi återkopplar till uppsatsens 
problembeskrivning, syfte och frågeställningar och diskuterar även värdet av våra 
resultat samt ger förslag på vidare forskning.  

Det grundläggande forskningsproblemet i vår uppsats är att invandrare behöver tala med 
svenskar för att lära sig svenska och att en förutsättning för det är att platser för möten 
finns. Syftet med uppsatsen har varit att klarlägga hur sfi-studerande ser på 
biblioteksanvändning i sin språkinlärning och därmed skapa kunskap om och förståelse 
för deras behov. Vi har även avsett att undersöka om och i så fall hur folkbiblioteket kan 
vara en miljö som stödjer sfi-studerandes språkinlärning och därmed deras väg in i det 
svenska samhället. För att få en så fullständig bild som möjligt har vi velat belysa detta 
även ur en sfi-lärares och en bibliotekaries perspektiv. Ett syfte med studien har också 
varit att undersöka hur folkbibliotekets verksamhet gentemot sfi-studerande kan 
utvecklas.

Uppsatsens övergripande frågeställning lyder: Vilken funktion upplever sfi-studerande 
att folkbiblioteket fyller i deras lärande? Denna frågeställning bryts ner i tre delfrågor, 
av vilka den första är: Hur ser sfi-studerande på användning av folkbiblioteket i sitt
lärande? Det visar sig att de sfi-studerande vi intervjuat inte upplever att biblioteket har 
någon viktig funktion för deras svenskinlärning. Flertalet av de sfi-studerande använder
dock biblioteket regelbundet och syftet är då oftast att låna böcker, läsa/studera samt 
använda dator. Vidare uppvisar de intervjuade sfi-studerande en väldigt positiv 
inställning till biblioteket. Den relativt omfattande biblioteksanvändningen och den 
positiva attityden anser vi tyder på att biblioteket är en viktig del i de studerandes 
svenskinlärning. Funktionen som mötesplats framställdes inte som speciellt viktig av de
sfi-studerande, men vår tolkning är att biblioteket ändå i viss mån spelar denna roll i 
deras språkinlärning. 

Den andra delfrågan lyder: Vilket behov av stöd från biblioteket har de när de ska lära 
sig svenska? Självklara saker som böcker och tidningar på svenska är behov som kan 
tillgodoses av biblioteket. Så verkar också vara fallet för de sfi-studerande i vår studie. 
Behovet av att träna svenska med svenskar finns också hos de studerande. Flera av dem 
verkar få detta behov tillfredsställt genom exempelvis svenska vänner eller en svensk 
partner, varför deras behov av ytterligare mötesplatser är ganska litet. Trots detta och att 
biblioteket inte sågs som en given mötesplats så ser vi att det ändå är en del i att 
tillgodose behovet av att träffa svenskar att tala svenska med. Detta grundar vi främst på 
att de sfi-studerandes biblioteksanvändning ger upphov till kommunikation på svenska. 
Vår tredje och sista delfrågeställning är: Hur upplever de att biblioteket möter deras 
behov? Överlag verkar de intervjuade sfi-studerande uppleva att biblioteket möter deras 
behov på ett bra sätt. Framförallt framhöll de att de får bra hjälp från 
bibliotekspersonalen och att biblioteket erbjuder en lugn arbetsmiljö där de känner sig 
välkomna. 

I vår studie har fokus varit på den sociala interaktionens betydelse för 
andraspråksinlärning och behovet av sociala mötesplatser. Vid en första anblick ger de 
intervjuer vi utfört med sfi-studerande inte något starkt stöd för att biblioteket skulle ha 
så stor betydelse för dem i detta avseende. Svaren på direkta frågor rörande om de får 
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tillfälle att träna svenska, om biblioteket är en plats att träffa svenskar på samt om det är 
en plats för umgänge talar för att bibliotekets betydelse för den sociokulturella 
språkinlärningen inte skulle vara så stor. Intervjuutsagorna som helhet visar dock att 
olika former av interaktion och kommunikation sker vid de sfi-studerandes 
biblioteksbesök. Främst verkar de kommunicera med bibliotekspersonal och den 
bibliotekarie vi intervjuat har också detta intryck. Vissa av de aktiviteter som de sfi-
studerande nämner kan även leda till kommunikation med andra biblioteksanvändare. 
Att exempelvis låna böcker, studera på biblioteket och använda datorer kan indirekt 
bidra till språkinlärningen eftersom det ofta uppstår viss kommunikation i dessa 
sammanhang. Vidare delar flera av de intervjuade sfi-studerande med sig av insikten att 
det finns stora integrationsproblem i samhället, att mötesplatser behövs och att många 
invandrare har ett stort behov av dessa. De sfi-studerande som inte själva känner ett 
behov av biblioteket som en social mötesplats tror att det kan spela den rollen för andra 
invandrare och hjälpa dessa i deras svenskinlärning. Att biblioteket är en svenskspråkig 
institution där invandrare kan vistas på samma villkor som svenskar talar också för att 
biblioteket skulle kunna fungera som en social mötesplats och därmed ett stöd i 
språkinlärningen. 

I vår undersökning framträder flera möjligheter för biblioteket att utveckla sin roll i 
andraspråksinlärningen. Från såväl de sfi-studerande som bibliotekarien och sfi-läraren 
kommer förslag rörande detta. Det som främst utkristalliserar sig är att ett utökat 
samarbete mellan sfi och biblioteket skulle kunna få positiv effekt. Vi får också 
intrycket att en stor del av förslagen skulle kunna förbättra förutsättningarna för 
biblioteket att vara en social mötesplats som stödjer andraspråksinlärningen. 
Möjligheter skulle även kunna uppstå för biblioteket att bli platsen för en sociokulturell 
gemenskap. Främst som en följd av ett utökat samarbete mellan sfi och biblioteket där 
den trygga gemenskapen från skolan flyttas med till biblioteksmiljön. Generellt tror vi 
att en viktig grund för att biblioteket ska kunna spela en större roll i 
andraspråksinlärningen står att finna i den positiva attityd de intervjuade sfi-studerande 
uppvisar i förhållande till såväl svenskinlärningen som biblioteket.

Vi ser anledning att ha några faktorer i åtanke vid värderingen av våra resultat. Som vi 
nämnt tidigare kan intervjuutsagorna från de sfi-studerande ha påverkats av att de flesta 
av dem vi intervjuade var framgångsrika i sina studier. Vårt urval saknar den grupp sfi-
studerande som kan sägas ha väldigt stora svårigheter att lära sig svenska. Om den 
gruppen, som kan tänkas vara i behov av ganska mycket stöd i sin språkinlärning, hade 
varit representerad i vårt urval så hade vi fått en bättre variation, vilket enligt Trost är 
viktigt i en kvalitativ studie (2005, s. 120). Våra resultat hade då kunnat se annorlunda 
ut. Vi tror att en möjlig intervjuareffekt kan vara att det finns en vilja att vara till lags 
och säga snälla saker om biblioteket när de som intervjuar är blivande bibliotekarier. 
Detta tror vi också kan ha bidragit till den positiva bild som de sfi-studerande generellt 
målade upp av utbildningen, biblioteket och samhällsklimatet. Vi är medvetna om att 
detta kan påverka reliabiliteten i vår studie. Intervjuare som inte är biblioteksstuderande 
skulle kunna få andra svar av samma informanter. Reliabilitetsbegreppet kan egentligen 
inte appliceras på en kvalitativ studie som vår och samma sak gäller begreppet validitet. 
Det senare handlar om huruvida man faktiskt mäter det som ska mätas för att kunna 
besvara forskningsfrågan. Vårt syfte har snarare än att mäta varit att skapa en djupare 
förståelse för sfi-studerandes behov. Studiens trovärdighet bygger på en seriös 
insamling av för forskningsuppgiften relevanta data, en öppen redovisning av denna 
datainsamling samt en strävan efter ett etiskt och objektivt förhållningssätt. Slutligen 
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vill vi lyfta fram att det ofta kan vara så att yrkesmänniskor kan ge uttryck för en
överdrivet positiv bild av den egna verksamheten och dess möjligheter. Detta har vi haft 
i åtanke när vi analyserat framförallt bibliotekariens visioner om vad biblioteket kan 
utveckla för att bättre stödja sfi-studerande. Vår egen bild är att det finns en risk för att 
bibliotekets betydelse i samhället och i människors liv kan överdrivas.  

Vårt arbete med denna uppsats har genererat flera idéer om vad man mer skulle kunna 
studera i anslutning till ämnet sfi-studerande och bibliotek. Till exempel skulle det vara 
intressant att följa en grupp sfi-studerande som deltar i någon form av utökat samarbete 
mellan sfi och biblioteket. Att undersöka hur detta fungerar och hur samarbetet med 
biblioteket påverkar de studerandes svenskinlärning. I en sådan studie borde den 
sociokulturella teorin vara användbar och man skulle kunna undersöka om en trygg 
social miljö, liknande den i klassrummet, skapas i biblioteket. En annan intressant 
infallsvinkel för vidare forskning skulle kunna vara att studera invandrade akademikers 
förhållande till universitets- och högskolebibliotek, både med avseende på deras 
svenskinlärning och på deras användning av biblioteket för sina studier eller sin 
forskning.



56

9 Sammanfattning

Grunden för denna uppsats ligger i att invandrare behöver träffa och tala med svenskar 
för att lära sig det svenska språket. Platser för möten krävs och vi har velat undersöka 
bibliotekets funktion ur denna aspekt. Syftet med vår uppsats har varit att klarlägga hur 
sfi-studerande ser på biblioteksanvändning i sin språkinlärning och därmed skapa 
kunskap om och förståelse för deras behov. Vi har även avsett att undersöka om och i så 
fall hur folkbiblioteket kan vara en miljö som stödjer sfi-studerandes språkinlärning och 
därmed deras väg in i det svenska samhället. För att få en så fullständig bild som möjligt 
har vi velat belysa detta även ur en sfi-lärares och en bibliotekaries perspektiv. Ett syfte 
med studien har också varit att undersöka hur folkbibliotekets verksamhet gentemot sfi-
studerande kan utvecklas. För att hjälpa oss uppnå studiens syfte har vi formulerat 
följande frågeställning:

Vilken funktion upplever sfi-studerande att folkbiblioteket fyller i deras lärande? 

Denna övergripande frågeställningen har vi brutit ner i dessa tre delfrågor:

1. Hur ser sfi-studerande på användning av folkbiblioteket i sitt lärande?
2. Vilket behov av stöd från biblioteket har de när de ska lära sig svenska?
3. Hur upplever de att biblioteket möter deras behov?

Eftersom vår avsikt främst har varit att få sfi-studerandes syn på biblioteksanvändning 
föll valet av metod på kvalitativa intervjuer, då det är en metod som lämpar sig väl för 
att ta reda på människors tankar och funderingar. Nio sfi-studerande, en sfi-lärare och 
en bibliotekarie har intervjuats.

Det sociokulturella perspektivet på lärande har fungerat som en teoretisk utgångspunkt 
för denna studie. Centralt för oss har varit perspektivets tankar om att social interaktion 
och kommunikation har en viktig roll i lärandet. Det sociokulturella perspektivets 
grundtankar har vi hämtat från Roger Säljö, medan Berit Lundgren har visat hur 
perspektivet kan appliceras på andraspråksinlärning. Lundgren har studerat illitterata 
invandrarkvinnors svenskinlärning och hur deras klassrumsmiljö fungerar som en 
sociokulturell gemenskap. Det vi framförallt har tagit med oss från teorin är att 
andraspråksinlärning i allra högsta grad är en form av sociokulturell inlärningsprocess 
och att kontakten med svensktalande därför är fundamentalt viktig. Vi har också tagit 
med oss Lundgrens sociokulturella gemenskap för att se huruvida biblioteket kan vara 
platsen för en sådan. Vi har gjort en tematisk analys av vårt empiriska material. De olika 
temana har uppstått ur våra frågeställningar, ur vår teoretiska utgångspunkt samt ur 
resultaten av intervjustudien. 

Vår undersökning visar att det finns ett behov hos de sfi-studerande av att träffa 
svenskar att tala svenska med, även om flera av de intervjuade redan verkar få detta 
behov ganska väl tillgodosett. De studerande framställde inte biblioteket som speciellt 
viktigt i sin språkinlärning, men en majoritet av dem var regelbundna 
biblioteksanvändare och syftet med deras biblioteksbesök var företrädesvis att låna 
böcker, att läsa/studera samt att använda dator. Denna biblioteksanvändning och den 
positiva inställning till biblioteket som framkommer hos de studerande talar ändå för att 
biblioteket har en viktig funktion i deras svenskinlärning. Bibliotekets funktion som 
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mötesplats upplevdes inte som särskilt viktig av de sfi-studerande vi intervjuat. Vi 
tolkar dock våra resultat som att biblioteket ändå i viss mån har den funktionen i de 
studerandes svenskinlärning. Detta grundar vi på att många av de aktiviteter de uppger 
att de sysslar med på biblioteket leder till kommunikation på svenska. Flera av de sfi-
studerande vi intervjuat ansåg också att det finns behov av sociala mötesplatser för 
många andra invandrare som har svårt att få kontakt med svenskar och att biblioteket 
skulle kunna fylla den funktionen.

De sfi-studerande i vår studie var nöjda med bibliotekets service och beskrev 
biblioteksmiljön som lugn och välkomnande. Vi tror att bibliotekets karaktär av en
välkomnande svensk institution, öppen för alla, bidrar till att det kan ha rollen som 
mötesplats och vara ett stöd i invandrares svenskinlärning. I studien har ett flertal 
förslag om utveckling och förbättringar framkommit. Exempel på detta är fler 
arrangemang riktade till invandrare och ett närmare samarbete mellan sfi och 
biblioteket. Genom ett utökat samarbete mellan sfi och biblioteket skulle en 
sociokulturell gemenskap kunna uppstå i biblioteksmiljön, som en följd av att skolans 
gemenskap flyttas med till aktiviteter i biblioteket. Överhuvudtaget upplever vi att 
förslagen på utveckling skulle kunna gynna bibliotekets förutsättningar att stödja 
svenskinlärningen genom att vara en social mötesplats. Slutligen tror vi också att en 
viktig förutsättning för detta är att de sfi-studerande i vår studie har en positiv attityd till 
att lära sig svenska och till biblioteket.
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11Bilagor

11.1 Bilaga 1: Intervjuguide för sfi-studerande

Information om studien.
Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt.
Är det ok att vi spelar in intervjun?

Bakgrund
Varifrån kommer du?
Vilket/vilka språk talar du?
Hur gammal är du? 
Hur länge har du bott i Sverige?
Hur länge har du läst sfi?
Hur många år gick du i skolan i ditt hemland?
Vilken typ av utbildning har du? Vilket yrke?

Attityd till att lära sig svenska:
Hur tycker du att sfi-undervisningen fungerar för dig? 
Tycker du det är roligt att lära dig svenska? Är det viktigt för dig?

Biblioteksanvändning
Biblioteksanvändning i hemlandet?

Användning, behov och erfarenheter:
Hur kom du först i kontakt med det svenska biblioteket?
Vilket/vilka bibliotek går du till?
Hur ofta går du dit? 
Med skolan? På fritiden?

Vad gör du på biblioteket?
 Vad har ni gjort där med skolan? 
 Använder du biblioteket även för andra syften än att lära dig svenska? Vad?

Vad tycker du om biblioteket?
 Vad har det betytt för dig under sfi-utbildningen? 

Bibliotekarierna?
 Hur upplever du kontakten med dem? Hur har du blivit bemött?
 Hur insatta verkar bibliotekarierna vara i din situation som invandrare och sfi-

studerande?

Är du nöjd med den service du fått? 
 Vad behöver du hjälp med? Får du den hjälp du behöver?

Vad skulle du sakna om biblioteket inte fanns?
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Hur skulle du vilja att servicen för sfi-studerande på biblioteket förbättras? 

En sociokulturell miljö:
En social mötesplats?

 Känner du dig hemma/välkommen på biblioteket? 
 Sitter du på biblioteket och läser/pluggar? Tillsammans med kurskamrater? 
 Umgås med vänner? Träffa nya människor? 

Bidrar biblioteket till att du lär dig svenska? Hur?
 Har du möjlighet att träna på att tala svenska på biblioteket? 
 Med vem? (kurskamrater, bibliotekarier, svenska biblioteksanvändare) 
 Tror du att du skulle ha någon nytta av att öva svenskan med svenskar? Att du 

skulle lära dig bättre än att tala med dina kurskamrater? På vilket sätt?
 Tycker du att det är lätt eller svårt att få kontakt med svenskar, som du kan tala 

svenska med? Vilka platser finns där du kan få kontakt? Är biblioteket en sådan 
plats? 

Tycker du det är lätt/svårt att ta till dig den svenska kulturen och hur man ska vara i det 
svenska samhället? Är du intresserad av att lära dig om detta?

Tror du att biblioteket skulle kunna spela en större roll i sfi-utbildningen och stödja din 
språkinlärning mer aktivt? Hur i så fall? 
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11.2 Bilaga 2: Intervjuguide för sfi-läraren

Information om studien.
Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt.
Är det ok att vi spelar in intervjun?

Bakgrund:
Hur länge har du jobbat med sfi?

Om gruppen, undervisningen och biblioteksanvändningen:
Hur ser den aktuella undervisningsgruppens sammansättning ut? 

 Hur länge har de läst sfi? Vilken inriktning/kurs? 
 Varifrån kommer de? 
 Vilka modersmål?  
 Vilken utbildningsnivå? 
 För- och nackdelar med gruppens sammansättning?

Kan du mycket kort beskriva hur undervisningen med gruppen går till?

Hur använder ni biblioteket i undervisningen? 
 Går de sfi-studerande till biblioteket på skoltid? Uppmanas de att gå dit på sin 

fritid? 
 Kommer biblioteket till er?
 I vilken utsträckning använder ni biblioteket? 
 Har ni något formellt samarbete med biblioteket? Hur aktivt är biblioteket?
 Vilket/vilka bibliotek?

Bibliotekets roll i sfi-utbildningen:
Ser du biblioteket som en viktig del av sfi-studerandes språkinlärning?

 I undervisningen?
 På deras fritid?

Vilket behov av särskilt stöd ser du att sfi-studerande har för att kunna använda 
folkbiblioteket i sitt lärande?

Hur insatta tror du att bibliotekarier i allmänhet är i sfi-studerandes/invandrares behov? 
Är särskilda kontaktbibliotekarier en bra väg att gå? 

En sociokulturell miljö:
Tror du att sfi-studerande får många tillfällen att träna på att tala svenska utanför 
klassrummet? 
Skulle folkbiblioteket kunna vara en plats där de kan få kontakt med svenskar att träna 
språket med?
Kan biblioteket på detta sätt komplettera klassrumsundervisningen?

De som har särskilt svårt att lära sig svenska (de som fastnat i sfi utan att nå godkänt), 
skulle biblioteket kunna ge dem extra stöd genom att vara en social lärmiljö?
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Förbättringar:
Vad skulle biblioteket kunna göra bättre? 
Hur skulle ni kunna utnyttja biblioteket bättre?
Vilken roll skulle biblioteket kunna spela för de sfi-studerande?
Hur skulle man kunna utveckla och fördjupa samarbetet mellan sfi och folkbiblioteket?

Vad tycker du om debatten om att avskaffa sfi som det ser ut idag och istället införa en 
mer individuell utbildning, knuten till arbetsmarknaden?
Hur skulle biblioteket kunna komma in i en mer individanpassad kursplan?
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11.3 Bilaga 3: Intervjuguide för bibliotekarien

Information om studien.
Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt.
Är det ok att vi spelar in intervjun?

Bakgrund:
Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?
Hur länge har du haft din nuvarande tjänst som studiebibliotekarie?

På ”ditt” bibliotek: 
Vad är dina arbetsuppgifter? Vad har att göra med sfi? Arbetsfördelning på biblioteket: 
Särskilda bibliotekarier som har ansvar för verksamhet riktad till sfi?

Kan du berätta om hur ni arbetar med sfi?
 Mot organisationen, lärarna etc. 
 Direkt med de studerande, i biblioteket.

Vilken speciell service finns för sfi-studerande? För invandrare i allmänhet?

Vad anordnar ni för ”aktiviteter” riktade till sfi? Vad skulle ni mer vilja erbjuda?

Hur skulle biblioteket kunna förbättra servicen för sfi-studerande?

Kan du säga något övergripande om hur du uppfattar att sfi-studerande använder 
biblioteket? Vad gör de? Vilka tjänster utnyttjar de?

Vad brukar de främst fråga om hjälp med? 

I ett större perspektiv:
Hur ser du på sfi-studerandes behov i samband med deras språkinlärning/utbildning? 
Vilka behov kan uppfyllas av biblioteket?
Har du några idéer om vad sfi-studerande kan behöva extra stöd med av biblioteket? 
Vilka problem kan de stöta på i sin biblioteksanvändning?
Finns det någon grupp inom sfi som du ser har ett större behov av stöd? Varför?
De som har särskilt svårt att lära sig svenska, skulle biblioteket kunna ge dem extra 
stöd? Hur?

Vilka kunskaper behöver du som bibliotekarie för att möta sfi-studerandes behov?
Hur insatta tror du att bibliotekarier i allmänhet är i sfi-studerandes behov? 
Kontaktbibliotekarier med särskild kompetens? Hur ska kompetensen utvecklas för att 
möjliggöra ett fördjupat samarbete? 
Borde biblioteket ha en mer aktiv roll i lärandet?  

Tror du att det finns fördelar med att invandrare/sfi-studerande får hjälp av 
bibliotekarier som själva är invandrare? Delade erfarenheter av invandring och att lära 
sig svenska? Kan bibliotekarier med invandrarbakgrund på samma gång bidra med sina 
erfarenheter till andra bibliotekarier?
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En sociokulturell miljö:
När man lär sig ett nytt språk är det viktigt att tala det så mycket som möjligt, gärna 
med någon som behärskar språket bättre än en själv. Det kan vara svårt för invandrare 
att få kontakt med svenskar, med vilka de kan träna på att tala svenska. Ser du något 
som biblioteket skulle kunna göra för att underlätta detta? 
Är biblioteket en plats där man kan mötas över kulturella och sociala gränser? Hur?
Tycker du att biblioteket fungerar som en social miljö som gynnar sfi-studerandes 
språkinlärning? Tror du att det skulle kunna bli en sådan miljö? Hur?

Är biblioteket en social mötesplats för invandrare? På vilket sätt?

Tror du biblioteket stödjer integrationsprocessen? Hur i så fall?

Förbättringar:
Har du några idéer om hur samarbetet med sfi skulle kunna utvecklas och fördjupas?
Vilken roll skulle biblioteket kunna spela för sfi-utbildningen?

Sfi är ju lite omdebatterat/aktuellt. Sveriges kommuner och landsting kom nyligen med 
ett förslag om att avskaffa sfi i sin nuvarande form och istället satsa på en 
individanpassad utbildning knuten till arbetsmarknaden. Samtidigt har man ju här i stan 
en individanpassad utbildning med mycket praktik. 
Skulle biblioteket kunna spela en annorlunda (större eller mindre) roll i en mer 
individanpassad och praktiskt inriktad sfi-utbildning?

Är det något mer du skulle vilja säga?


