
 
 
 

 

Policy Brief 
2020:8 

Språkkaféet som arena för språkträning 

Genom tidigare forskning vet vi relativt mycket om skolans roll för migranters vägar 
in i det svenska samhället. Vi vet mindre om civilsamhällets stöd och roll i 
integrations-processen, särskilt när det gäller språklig integration. I denna policy 
brief, skriven av Gunilla Jansson, professor vid Institutionen för svenska och 
flerspråkighet, Stockholms universitet, och Silvia Kunitz, lektor vid Institutionen för 
språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet, presenteras resultaten från 
projektet Språkkaféet som social mötesplats och arena för språkträning. Projektet, som 
finansieras av Vetenskapsrådet, bidrar med ny kunskap om språkkaféer som drivs av 
aktörer inom civilsamhället och de-ras roll för vuxna nyanländas språkliga integration. 

Bakgrund och syfte 
En faktor som ofa framhålls som central för nyanländas  
väg in i det svenska samhället är språket. Genom tidigare  
forskning vet vi en hel del om (grund- och gymnasiesko-
lans) roll för unga migranters integration (Bunar 2015). Vi  
vet däremot väldigt lite om det integrationsa rbete som  
görs för vuxna, där aktörerna är olika idéburna samman-
slutningar i civilsamhället.  

Det fnns olika typer av språkkaféer runt om i Europa.1 
Gemensamt är att de erbjuder informella och stödjande  
miljöer för vuxnas språkinlärning. På ett typiskt språk-
kafé samlas människor som vill träna målspråket tillsam-
mans med avancerade talare av det språket (som i vårt  
fall är svenska) utan en formell, utbildningsinstitutionell  
agenda (Kasper & Kim 2015). Huvudmålet är att kunna  
föra ett, för båda parter, begripligt samtal på målspråket,  
t.ex. om ett aktuellt ämne eller tema.  

Se EU-projektet ”Language Café”: https://www.llas.ac.uk/resources/paper/3230.html. 1 

https://www.llas.ac.uk/resources/paper/3230.html


 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Det är allmänt vedertaget att meningsfull interaktion 
med andra är en väsentlig faktor i språkinlärningspro-
cessen (Atkinson 2011). Tidigare forskning har betonat 
att deltagande i sociala aktiviteter utanför klassrummet 
kan stärka efekterna av skolans språkundervisning. 
Forskningen har särskilt pekat på att interaktion med 
avancerade målspråkstalare erbjuder rika möjligheter för 
språkinlärning (Kasper & Wagner 2011). Genom att ingå 
i vänskapsrelationer med sina samtalspartners ökar an-
draspråksanvändare sin språkliga och kommunikativa 
repertoar över tid (Barraja-Rohan 2015; Berger & Pekarek 
Doehler, 2018). 

Jämfört med den rika litteratur som fnns om klassrums-
interaktion är forskning om språkinlärning genom samtal 
i informella miljöer utanför klassrummet, som exempelvis 
på språkkaféer, relativt nytt och outforskat. I de få studier 
som fnns av språkkaféer rör det sig om konversations-
grupper på språkutbildningar i skola eller inom högre ut-
bildning (se Kasper & Kim 2015 för en översikt). Det fnns 
också studier av språkkaféer på bibliotek (t.ex. Johnston 
2018), där fokus har varit på sociala och politiska aspek-
ter, snarare än på samtalen som språkinlärningsmiljö. 
Vårt syfe har därför varit att utveckla forskningsfältet 
genom att utforska språkkaféer som drivs av aktörer 
inom civilsamhället (kyrkor, bibliotek och Röda Korset). 
Hur fungerar språkkaféer som arenor för språkträning och 
sociala mötesplatser? Hur hjälper de till i integrationen? 
Vilka är vinsterna med språkkaféer? 

De språkkaféer som vi har studerat skiljer sig på en rad 
punkter från de konversationsgrupper som studerats i ti-
digare forskning: (a) de drivs på initiativ av civilsamhället 
och är inte knutna till utbildning eller skola; (b) personer-
na som driver språkkaféerna saknar i normalfallet pe-
dagogisk erfarenhet av språkundervisning och har olika 
förståelse av vad språkträning är och hur det ska göras 

i praktiken; (c) besökarna på språkkaféerna är en hete-
rogen grupp med en stor spännvidd av färdighetsnivåer, 
från nyanlända som är nybörjare i svenska till avancerade 
målspråkstalare som vill förbättra sin svenska. 

Sammantaget har 160 fältbesök (82 besök med video-
inspelning) genomförts på forton språkkaféer i kyrkor 
och bibliotek i Storstockholmsområdet. Vi har även inter-
vjuat volontärer och kafékoordinatorer. Redovisningen av 
våra resultat är strukturerade efer projektets tre delstu-
dier. Delstudie 1 är en etnografsk studie och har fokus på 
den övergripande organisationen av språkkaféet, dvs. 
vilka verksamheter som är implementerade på språk-
kaféerna. I Delstudie 2 utforskas flerspråkighet som re-
surs i språkträningen. Delstudie 3 undersöker pedagogis-
ka praktiker dvs. hur kafédeltagarna pratar om språk och 
vilka språkliga aspekter de förhandlar om. 

Resultat 
Delstudie 1 
Resultaten från delstudie 1 visar att aktiviteterna på ka-
féerna är varierande och vittnar om volontärernas olika 
ideologier om språkinlärning (Kunitz, under utarbetande) 
och deras förmåga att anpassa kaféverksamheten till 
behovet hos kafébesökarna. I språkkaféerna som vi har 
besökt ägnar man sig ganska mycket åt verksamheter 
inriktade på språklig form som exempelvis gramma-
tik- och ordkunskapsövningar och textläsning. Valet av 
sådana verksamheter baseras på uppfattningen att fo-
kus på språklig form är nödvändigt för språkutveckling. 
Tillämpningen av andra språktränande verksamheter 
som vi har identiferat (såsom presentationsrundor, dis-
kussioner och småprat) görs utifrån föreställningen att 
man lär sig ett andraspråk genom att interagera med an-
dra (Kunitz & Jansson, insänt). Volontärens agerande har 
en viktig funktion för migrantens delaktighet i samtalet. 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

När volontären visar engagemang för migrantens berät-
telse genom att ge substantiell återkoppling i form av 
empatiska kommentarer och frågor, utvecklar migranten 
sin berättelse, och får på så sätt möjlighet att träna sin 
svenska. På ett par av kaféerna förekommer även praktis-
ka verksamheter, såsom t.ex. bakning, matlagning, gym-
pa samt sång och dans. Dessa aktiviteter speglar idén att 
det är genom att göra saker tillsammans som man lär sig 
ett nytt språk. 

Enligt volontärerna är själva poängen med språkkaféet 
att prata svenska. Samtidigt beskrivs språkkaféet som 
en frizon där de nyanlända kan känna tillhörighet till en 
delad gemenskap utan krav på prestation: ”Kom som du 
är, vi tycker om dig som den du är” (citat ur en intervju). 
Dessutom beskriver volontärerna den källa till glädje, 
vänskap och kunskapsutbyte, som deras deltagande i 
kaféverksamheten innebär för egen del. Just tillhörighet 
och gemenskap, som är centrala komponenter för att 
uppnå integration, betonas av många som ett viktigt 
mål, detta med tanke på att många migranter upplever en 
otrygg tillvaro (Jansson, kommande, b). Våra etnografs-
ka observationer visar att språkkaféet inte enbart är en 
mötesplats för umgänge mellan nyanlända och etniska 
svenskar. Lika viktigt är umgänget med landsmän och 
migranter från olika länder, över nations- och språkgrän-
ser. Detta speglar en förståelse av det svenska samhället 
som mångkulturellt. 

Delstudie 2 
Det faktum att flerspråkiga praktiker är regel snarare än 
undantag i språktränande verksamheter, särskilt i situatio-
ner då flerspråkig kompetens är tillgänglig, pekar mot att 
flerspråkighet tillämpas i kafémiljön (Jansson, kommande, 
a). På ett par kaféer har man med externa medel anställt 
flerspråkiga personer med migrantbakgrund, som själva 
har gått igenom en asyl- och etableringsprocess. Deras 

uppgif är inte enbart att tolka så att viktig information når 
fram, t.ex. om aktiviteter på den lokala orten. De funge-
rar även som kulturöverbryggare, t.ex. i diskussioner om 
familjemönster, genusfrågor och i andra frågor där olika 
etniska grupper kan ha med sig olika föreställningar, tra-
ditioner och normer från sina hemländer. Vi har observerat 
att översättningar och förklaringar på deltagarnas olika 
språk bidrar till att göra allas röster hörda, så att uppfatt-
ningar och förväntningar som rimmar illa med verkligheten 
kan överbryggas. 

På språkkaféerna används migranternas modersmål som 
resurs i språkträningen, särskilt då modersmålet under-
lättar gemensam förståelse och således främjar kafé-
besökarnas deltagande i kommunikationen på svenska. 
De flerspråkiga facilitatorerna, som har utvecklat en flex-
ibilitet i färdigheten att växla mellan olika språk, har en 
viktig funktion i upprättandet av gemensam förståelse. 
Modersmålet används frekvent i ordförklaringsarbetet, 
särskilt i grupper med en kontinuitet i gruppsammansätt-
ning och språkbakgrund. I sådana grupper har vi obser-
verat att volontärens ordförklaring på svenska följs av en 
omformulering på migrantens modersmål av en grupp-
deltagare, som ofa tar på sig (eller tilldelas) rollen som 
tolk åt övriga. 

Delstudie 3 
Våra resultat från delstudie 3 visar att intresset för ord-
förklaringsarbetet är allestädes närvarande oavsett verk-
samhet (Kunitz, 2020; Kunitz & Majlesi, under utarbetan-
de). Både volontärer och kafébesökare är engagerade 
i ordförklaringar, som är mycket frekventa i våra data i 
så gott som alla verksamheter. Oavsett om man läser en 
text, småpratar om vädret eller om man gör något prak-
tiskt tillsammans, som exempelvis lagar mat eller bakar, 
är fokus på ordkunskap framträdande. Grammatiska 
frågor får däremot inte alls samma uppmärksamhet. Att 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
  

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

känna till ords betydelse är viktigt för att förstå innehållet 
i en text eller för att förstå vad någon säger. När fokus är 
på mening och innehåll, är grammatisk kunskap inte så 
väsentlig för förståelsen. 

I våra analyser av ordförklaringar har vi intresserat oss för 
två frågor: (a) aspekter av ordkunskap som deltagarna 
uppmärksammar (se Nation 2013); och (b) kafébesökar-
nas roll i ordförklaringsarbetet. När det gäller den första 
frågan (a) har vi funnit att det framför allt är kunskap om 
ords betydelse, uttal och stavning som deltagarna är 
intresserade av (Majlesi, Jansson & Rydell 2020; se också 
Kunitz & Skogmyr Marian 2017). I studiet av den andra 
frågan (b) har vi undersökt hur ordförklaringsarbetet 
genomförs. Vår analys har visat att både volontärer och 
kafébesökare kan engagera gruppen i ordförklaringar. 
I vissa fall är det volontärerna som påkallar kafébesö-
karnas uppmärksamhet på ett ord när de föregriper 
förståelseproblem med ett potentiellt svårt ord som har 
använts, ibland även utan att kafébesökaren har visat nå-
got tecken på problem med förståelse (Kunitz & Majlesi, 
under utarbetande). I andra fall är det kafébesökaren som 
tar initiativ och frågar om ett ords betydelse. När fokus 
på ett ord väl är etablerat i gruppen, kan alla delta i ord-
förklaringsarbetet. Kafébesökarna kan delta med gester, 
synonymer, nya ordformer och egna förklaringar. 

Slutsatser och rekommendationer 
Resultaten från vårt projekt visar att samtalsmiljön på de 
forton språkkaféer vi studerat erbjuder ett rikt och diver-
siferat sammanhang för språkträning. Intresset för ge-
mensam förståelse (genom tillämpningen av flerspråkiga 
praktiker och ordförklaringsarbetet) visar att språkträ-
ningen är organiserad på ett sätt som främjar delaktighet. 

Våra resultat sätter fokus på några komponenter i upp-
sättningen av ett språkkafé som är särskilt gynnsamma 

för att delaktighet i språkträning ska kunna uppnås, och 
som man därför bör tänka på som kafékoordinator. Den 
första komponenten gäller vikten att anpassa aktivite-
terna till kafébesökarnas behov, så att flera kan delta i 
och dra nytta av språkträning. På språkkaféerna har vi 
observerat mångfalden av språktränande verksamheter, 
såsom praktiska verksamheter (t.ex. sång och dans), 
kommunikativa verksamheter (t.ex. småprat) och verk-
samheter som fokuserar på språklig form (ordkunskap 
och grammatik). Detta är i linje med tidigare forskning 
som pekar på att lärandeprocessen inte är densamma 
för alla (Atkinson 2011). När man skapar språkinlärnings-
miljöer bör man därför ta hänsyn till individuella olikheter. 
Den andra komponenten gäller tillgången till flerspråkig 
kompetens. För att alla ska kunna delta i ett samtal krävs 
att alla kan följa med i samtalsförloppet. Tillfälliga över-
sättningar av enstaka ord och fraser, som är av vikt för 
att kunna upprätthålla deltagande i ett samtal på svens-
ka, kan på ett smidigt sätt lösa problem med förståelse. 
Risken är annars att någons röst inte blir hörd eller att 
någon hamnar utanför. Det fnns en konsensus i forskar-
samhället att en principfast användning av modersmålet 
(Levine 2011), såsom vi har observerat i språkkaféerna, 
stödjer den flerspråkiga individens identitet och kompe-
tens. Den tredje komponenten som vittnar om vikten av 
delaktighet gäller intresset för kunskap om ords bety-
delse i mångfalden av verksamheter, där alla kan delta i 
arbetet med att förklara ett ords betydelse. 

Vi menar att det är denna omsorg om delaktighet som krävs 
för att skapa en inkluderande miljö för språkträning och 
relationsskapande. Relationsskapande leder till skapande 
av gemenskap och tillhörighet. Denna process bygger på 
samkonstruktion och ömsesidighet. Det är därför viktigt 
att de nyanlända blir bemötta som kompetenta sam-
talspartners och handlingskrafiga samhällsmedborgare. 
Detta kan uppnås i en miljö där samtal mellan nyanlända 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

och avancerade talare av svenska ses som tillfällen till öm-
sesidigt kunskapsutbyte. En sådan miljö är lika mycket en 
vinst för volontärerna som för de nyanlända, vilket också 
styrks av våra intervjuer. Vårt projekt vittnar om att delak-
tighet i kommunikativa och praktiska verksamheter är ett 
steg i en ömsesidig integrationsprocess. 
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Denna policy brief har tagits fram som ett samarbete mellan Delmi och Vetenskapsrådet i syfe att synliggöra forskning som 
beviljats medel från Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet driver på uppdrag av regeringen ett 10-årigt nationellt forskningsprogram 
inom migration och integration. Syfet med programmet är att stärka forskningen inom området och främja tillgängliggörande och 
spridning av forskning, för att därmed skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar 
avseende migration och integration. För mer information, se https://www.vr.se/nfpmigint . 

Som vanligt i Delmi-sammanhang så ansvarar författarna själva för innehåll, slutsatser och policyrekommendationer. 
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