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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen är att fånga några analfabeter, studerande inom SFI som 

saknar läs- och skrivförmåga på modersmålet och målspråket, för att få en förståelse för 

dessa inlärares situation och behov av alfabetiseringsundervisningen utifrån personliga 

mål i det nya landet. Med utgångspunkt i intervjusvaren studerades kursplanen får 

målgruppen och vad forskningen säger om alfabetisering och 

alfabetiseringsundervisningen för dessa inlärare. Förhoppningen är att resultatet i 

studien ska ge verksamma pedagoger en förståelse för dessa inlärares situation och vad 

de kan ha i åtanke vid utformning av undervisningen. 

Metoden för studiens genomförande utgörs av kvalitativa intervjuer med tre 

nyanlända analfabeter studerande inom SFI för att fånga deras första tid i Sverige som 

låg dem nära i tid och fortfarande var aktuell. Intervjuerna skedde genom indirekt dialog 

via tolk på grund av målgruppens ringa språkkunskaper på målspråket.  

Resultatet i studien påvisar att vara nyanländ och analfabet i Sverige inte innebär 

en vardag som är helt friktionsfri då avsaknaden av läs- och skrivförmågan, som varit en 

del av vardagen i hemlandet, uppdagas till att bli ett problem. Svårigheten med att förstå 

post och fylla i diverse formulär ställer läs- och skrivförmågan på sin spets och är bara 

ett av många aspekter på vardagens krav som visar sig i denna studie. Det primära 

behovet och målet för de tre informanterna är att få ett arbete, bli självförsörjande och 

klara vardagen på egen hand vilket även forskning och litteratur poängterar dvs. att 

skola och undervisning bör utgå ifrån inlärarnas erfarenheter och vardagliga aspekter 

utan att den enbart centreras till skolans sfär. Kursplanen för målgruppen stödjer även 

denna teori dvs. att SFI- undervisningen skall utgå ifrån inlärarnas behov. Däremot syns 

en avsaknad i teorin kring undervisningen för dessa inlärares för att bana väg ut i 

arbetslivet vilket som sagt visade sig vara ett av de stora målen hos informanterna i 

studien. 
 
 
 
Nyckelord: lågutbildad, alfabetisering, andraspråksinlärning, läs- och skrivkunnighet, 
litteracitet 
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1. Inledning  

Flertalet vuxna invandrare som kommer till Sverige saknar skolbakgrund och läs- och 

skrivförmåga på modersmålet. För många har arbete och hushållning i hemmet varit en 

del av vardagen i hemlandet och skolgången har lyst med sin frånvaro. De kommer till 

ett nytt land och ska de lära sig ett nytt språk, tillägna sig en läs- och skrivförmåga, som 

de inte erövrat på modersmålet, i en skolmiljö som för dem är obekant. De ställs inför 

utmaningar som de inte har erfarenhet av tidigare samtidigt som de ska socialiseras in i 

det nya landet och få till en fungerande vardag. Hindren som ska överbryggas är många 

och frågan är vad kursplanen säger kring alfabetiseringen för dessa inlärare. Motsvarar 

kursplanens mål inlärarnas primära behov? Vad kan pedagoger inom SFI ha i åtanke vid 

utformningen av alfabetiseringsundervisningen för att motsvara inlärarnas behov? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att genom kvalitativa intervjuer med tre inlärare inom 

SFI, som saknar läs- och skrivförmåga på modersmålet och målspråket, få en förståelse 

för dessa inlärares situation och behovet av alfabetiseringsundervisningen. Med 

utgångspunkt i intervjusvaren studeras kursplanen för målgruppen och vad forskningen 

säger om alfabetisering och alfabetiseringsundervisningen för denna målgrupp. 

Förhoppningen är att resultatet i studien skall ge verksamma lärare en förståelse för 

dessa inlärares situation och vad man kan ha i åtanke vid utformning av undervisningen 

utifrån individuella mål. 

 

Utifrån några lågutbildade och analfabeter på SFI: 

• När och i vilka situationer är behovet av läs- och skrivförmågan som störst för 

dessa inlärare i hemlandet och Sverige? 

• Vad blir konsekvenserna för dessa inlärare vid avsaknad av läs- och 

skrivförmågan i Sverige/i hemlandet?   

• Vad har de för bakgrund från hemlandet och hur ser deras personliga mål ut i det 

nya landet?  
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2. Teoretiska perspektiv 
 

Nedan följer en redogörelse för vad forskning och litteratur säger om 

undervisning/alfabetiseringsundervisning för lågutbildade och analfabeter. Kursplanen 

och skollagen åskådliggörs och en översikt ges kring tidigare forskning inom ämnet. 

 

2.1 Analfabet och resonemang kring analfabetism 
 
År 1990 uppskattades antal analfabeter i världen till 962 miljoner, dvs. 1/4 av världens 

invånare (Franker 1994 s.4) och i Sverige förekommer undervisning av 8-10 000 

personer med ringa eller helt utan tidigare skolerfarenheter som förväntas fungera i vårt 

textbaserade samhälle (Franker 2005 s.2).  

Att vara analfabet innebär inte att man saknar kunskaper utan att kunskaper har 

tillägnats genom erfarenheter eller på annat sätt utan skriften som verktyg (SOU 2003 

s.265). Några lågutbildade kvinnor belyser i Lundgren (2005 s.151-153) att deras arbete 

med hushållning och barnskötsel i hemlandet hade status till skillnad från deras 

situation i Sverige. De menar att de inte faller inom ramen för den svenska normen, att 

vara läs- och skrivkunnig, och att avsaknaden av denna förmåga leder till att de inte 

motsvarar samhällets förväntningar. Som vuxen tas läs- och skrivförmågan förgiven och 

man förväntas kunna fylla i diverse formulär och ta del av budskap och information i 

samhället (Franker 2005 s.3). Likaså i Qarin Frankers studie om andraspråksinlärare och 

svenska valaffischer framgår att de inte är anpassade till det mångkulturella samhälle 

och att läsförmågan tas för given (Franker 2011 s.20)  

 
2.2 Synen på litteracitet 
 
Synen på litteracitet har förskjutits från en tidigare, traditionell syn till en mera 

funktionell syn. I den tidigare traditionella synen på litteracitet låg fokus på att kunna 

avkoda och tillägna sig skriftlig information. Läs- och skrivkunskapen betraktas som en 

förmåga/färdighet som man antingen har eller inte har. Den senare funktionella 

kunskapssynen på läs- och skrivkunskap behandlar förmågan att kunna omvandla och 

använda kunskapen i ett socialt och kulturellt sammanhang utifrån individuella behov 

(SOU 2003 s.271).  
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I fråga om litteracitet menar UNESCO att det finns två former av litteracitet 

nämligen baslitteracitet och funktionell litteracitet. Baslitteraciteten innebär att kunna 

läsa och skriva en text som är enkel och för individen innehållsmässigt bekant. Den 

funktionella litteraciteten går ut på att kunna läsa och skriva i olika situationer i 

samhället (Franker 2004 s.679-680). Franker (2004 s. 681) menar också att det finns 

ytterligare en typ av litteracitet förutom tolkning av ord och siffror. Hon talar om en 

visuell litteracitet som ett viktigt inslag och menar att även bilder ger budskap och 

måste tolkas och förstås.   

 

2.3 Alfabetiseringsundervisning 

Franker (2004 s.700 ff.) beskriver två modeller av alfabetiseringsundervisning. Den ena 

är den begränsade modellen som i sin utformning avspeglar grundskolans där målet 

med undervisningen är att förbereda inlärarna för fortsatta studier. Läs- och skriv 

utvecklingen bygger på en s.k. skollitteracitet mot uppsatta betygskriterier där även 

vardagliga aspekter som behandlas skriftligt färgas/präglas av skolans domän. Kritiker 

mot den begränsade alfabetiseringsmodellen menar att kunskapen som endast behandlas 

inom skolans ram står långt ifrån den litteracitet som behövs utanför skolan, i 

interaktion med andra.  

Den andra modellen, den utvidgade modellen, bygger på en undervisning utifrån 

inlärarnas tidigare erfarenheter och det krav de möter i samhället. Skolans och 

vardagens domäner går hand i hand och inlärning sker i interaktion med andra aktörer i 

samhället som t.ex. affärer, skola, myndigheter.  

Alfabetiseringsundervisningen måste utformas och bygga på inlärarnas 

individuella studiemål så att alla ges förutsättningar till ett meningsfullt lärande oavsett 

om ändamålet med studierna är att få en fungerande vardag eller är ämnat för vidare 

studier (Franker 2004 s.703).  

Tillägnandet av skriftspråket bygger på en förmåga att kunna uttrycka sig muntligt 

och de muntliga kunskaperna i svenska språket är av betydelse för att förstå det skrivna 

(Lundgren 2005 s.129, Wedin 2010 s.35). I en avhandling av Lundgren (2005 s.183) 

utifrån kvinnliga analfabeter inom vuxenutbildningen, framgår tydligt att inlärarnas 

behov och önskemål med undervisningen är att få kunskap och tillgång till språket för 

att få en fungerande vardag utanför skolan (Lundgren 2005 s.183). Den muntliga och 
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skriftliga oförmågan bidrar till en känsla av socialt handikapp och ett beroende av andra 

(Lundgren 2005 s.151, Säljö 2000 s.187).  

 

2.4 Undervisning- form och innehåll 
 

Innehållet i undervisningen menar Franker (2005 s.8) och Wedin (2010 s.15) 

måste beröra inlärarna i deras vardag och kännas meningsfullt. Det ska vara förståeligt 

och betydelsefullt (Myndigheten för skolutveckling 2003 s.99). Undervisning baserad 

på inlärarnas egna erfarenheter istället för lärarstyrt innehåll visar sig, hos inlärarna i 

Berit Lundgrens doktorsavhandling, ha en positiv inverkan. Sachs (1986 s.65) ser risken 

med att alfabetiseringen glöms bort hos inlärarna om den inte har en naturlig funktion i 

deras vardag. Högra krav ställs på vuxnas läs- och skrivförmåga. De förväntas förstå 

och läsa tidning, busstidtabeller, medicindoseringar mm. som är en förutsättning för de 

förväntningar som ställs på vuxenrollen i samhället (Franker 2003 s.9). I 

undervisningssammanhang finns en risk med att allt för stor fokus går till inlärarnas 

brister istället för livserfarenheter och tidigare kunskaper (Franker 2005 s.4) och en 

analfabet är inte ett tafatt barn utan en skicklig vuxen som tagit sig till ett nytt land med 

sina barn (Bjärvall 2003 s.7) och ska inte undervisas likvärdigt med barn (Wedin 2011 

s.14).  

 

“När de utsätts för inlärningssituationer då de ska tolka ”krumelurer” på ytan som 

symboler för en verklighet de inte känner är möjligheterna mycket små att de ska 

lyckas” (Sachs 1986 s.63) 

 

”… eleven måste få praktisk användning för det han eller hon lär sig. - En annons 

om billig kyckling kan innehålla starka drivkrafter…” (Bjärvall 2003 s.7) 

 

Undervisningen som baserades på färdighetsträning, vilken innefattades av att läraren 

inleder och inlärarna övar genom upprepning, visade sig passivisera eleverna (Lundgren 

2005 s180). Så var även fallet när inlärarna via läraren kopierade kunskapen, att 

eleverna blev omotiverade. Det är en form av färdighetsträning och traditionell 

undervisningsform där inlärarna matas med lärarens kunskap (Lundgren 2005 s.166) 

och denna memorering och kognitiva passivitet ger sämre inlärning enligt Cummins 

(2001 s.12-13).  I ett samhälle där skriftspråkets tillhandahållande av information inte 

förekommer måste den memoreras av individen genom utantillinlärning (Wedin 2010 



8 
 

s.36, Säljö 2000 s.158) vilket Sokrates menar gynnar minnet. Han beklagar skriftens 

framfart och menar att det leder till att minnet inte aktiveras och att det hotar 

kunskapsinhämtningen (Säljö 2000 s. 159). 

Undervisningssituationer som berörde eleverna och behandlade vardagliga 

aspekter med utgångspunkt i inlärarnas egna problemställningar kunde en höjd 

motivation och tydas hos alla inlärarna i studien av (Lundgren 2005 s.181).  

Att praktisera språket i verkliga situationer gynnar inlärarnas förmåga att 

självständigt använda språket i såväl det vardagliga livet som i arbetslivet. Autentiska 

inlärningssituationer bekräftar att undervisningen fyller en användbar funktion (Franker 

2005 s.9, Wedin 2010 s.56). Säljö (2000 s.216) för ett resonemang kring funktionen av 

undervisning ifråga om traditionell undervisningsmiljö och matematik. Han menar att 

eleverna inte kan se kopplingen mellan matematiken i skolan och den praktiska 

matematiken i vardagen. Något som Wedin (2010 s.17) poängterar, att de som har 

erfarenhet av skolgång klarar den traditionella skolundervisningen bättre än dem utan 

skolbakgrund. Skarp kritik har riktats mot SFI för att den har för lite och för dålig 

anknytning till arbets- och samhällsliv. SFI anses alldeles för ”skolaktig” menar 

kritikerna (Myndigheten för skolutveckling 2003 s.14).  

 

”Vi talar, men vi tänker i allmänhet i första hand på vad vi säger, inte hur vi säger 

det. /…/ Vi kan tala grammatiskt korrekt på vårt modersmål utan någon som helst 

kunskaper i grammatik. Vi använder språket och först långt senare lär vi oss att 

analysera det” (Myndigheten för skolutveckling 2003 s.14) 

 

2.5 Skollag och styrdokument SFI (Svenskundervisning för invandrare) 
 

Syftet med svenskundervisningen för invandrare (SFI) är att ge vuxna invandrare 

grundläggande läs-, skriv- och språkliga kunskaper i svenska språket. Undervisningen 

ska kunna knytas an till andra aktiviteter i samhället i form av praktik, arbete etc. Enligt 

§ 11 (Skollag 1985:1 100) har den som börjat SFI rätt att slutföra sin kurs förutsatt att 

eleven inte saknar förutsättningar att ta till sig undervisningen eller utvecklas 

tillfredsställande. Utbildningen syftar till att ge språkliga verktyg för kommunikation 

och delaktighet i vardags-, arbets- och samhällsliv för vuxna elever med annat hemspråk 

än svenska. Utbildningen omfattas även av att ge grundläggande färdigheter för 

tillämpning och tillägnande av skriftspråket (SKOLFS 2009:2).   
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”Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas 

till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål”. 

(SKOLFS 2009:2). 

Eleven ska utveckla en kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntlig, utifrån 

individuella behov (SKOLFS 2009:2). Den kommunikativa förmågan innefattas av 

såväl kunskap om språket i form av grammatik, ord och fraser som att kunna använda 

språket funktionellt beroende på mottagare och syfte. 

 

2.6 Studievägar inom SFI 
 

Inom SFI finns tre olika studievägar beroende på förutsättningar, bakgrund och mål med 

utbildningen. Kriteriet för en elevs studieväg beror på antal skolår i hemlandet 

(SKOLFS 2009:2). I skolverkets rapport av Jönsson (2002 s.2) anses att studiebakgrund 

är av vikt men att antal år inte ger tillräcklig information för att kunna avgöra en 

inlärares studieväg. Studiebakgrund har betydelse men även yrkeserfarenheter, 

kunskaper om omvärlden, motivation och mål måste ses över vid planeringen av en 

individs skolgång. Det är viktigt att få en helhetsbild över vad och hur inläraren tillägnat 

sig sin tidigare kunskap (Jönsson 2002 s.2). 

Läs-och skrivutbildningen inom SFI vänder sig till personer med kort eller ingen 

skolbakgrund och för de som saknar funktionell litterat förmåga. Litteracitet kan ta lång 

tid att tillägna sig och kan därmed pågå under hela studietiden på SFI (SKOLFS 

2009:2). Studieväg 1 inom SFI vänder sig främst till lågutbildade personer medan 

studieväg 3 gäller dem mera studievana (Kursplan SFI). Analfabeter och lågutbildade 

studerar inom SFI 1 där alfabetiseringsundervisning och språkinlärning sker parallellt. 

Kursen är riktad mot att inlärarna tillägnas en språkförmåga som fungerar i närsamhället 

och att de kan klara sitt vardagsliv tillfredsställande (Jönsson 2002 s. 2-4).   

 
 

2.2 Definitioner av termer och begrepp 

Analfabet betyder att en person inte har läsförmåga (Hässelberg & Allén 1973 s.9). En 

analfabet förstår inte alfabetet. Funktionell alfabetism behandlar elever som läser 

svagare än genomsnittet för dess tillhörande gruppen ex. elever i år 6. Det finns en 

förlorad alfabetism då läs- och skrivförmågan funnits hos en individ och fungerat i 
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bekant miljö men som av olika anledningar försvårats. Framkallad alfabetism uppstår 

när en text ligger på för hög nivå kunskapsmässigt för läsaren (Lindell 1992 s. 4-9).  

Ordet litteracitet härstammar från engelskans literacy och har skilda betydelser 

beroende på sammanhanget (Rydén 2007 s.18). Literacy betyder läs- och 

skrivkunnighet (Engelsk ordbok s.185). Att vara litterat innebär att kunna avkoda 

tecken, koppla tecknen till ett specifikt ljud, förstå det man läser och ha en 

automatiserad teknik i sin läsning (Franker 2003 s.10). 

 
 

3. Metod 
I metod redogörs valet av metod, urval, genomförande och databearbetning. 

Avslutningsvis görs en kritisk granskning av valet av metod för studien. 

 

3.1 Metodval  

Utifrån uppsatsens syfte, dvs. att ta del av några inlärares bakgrund, behov av läs- och 

skrivförmåga och målet med SFI-utbildningen, har kvalitativa intervjuer valts som 

metod för studien. Urvalet informanter bestod av analfabeter inom SFI med små 

språkkunskaper på målspråket och tolk krävdes under intervjun. Intervjun skedde i 

indirekt dialog med informanterna via tolk. Den kvalitativa intervjun valdes för att 

tolkhjälp i kombination med deltagarnas eventuella bristande erfarenheter av intervjuer 

och undersökningar kan behöva ett mera aktivt deltagande från intervjuaren.  

Den kvalitativa intervjun sker i dialogform med informanterna utifrån 

förbestämda ämnesområden där frågorna kan formuleras under intervjuns gång för att få 

uttömmande svar (Johansson & Svedner 2006 s.43). Eftersom tolk användes under 

intervjun sågs en fördel i att kunna variera formuleringen och förtydliganden av frågor. 

Den kvalitativa intervjun förväntades också ge också en djupare inblick i inlärarnas 

situation som studien syftar till att undersöka.  
 

3.2 Urval 

Urvalet informanter begränsades, utifrån undersökningens syfte, till tre analfabeter 

studerande inom SFI som är relativt nyanlända i Sverige. Valet av nyanlända 

analfabeter gjordes för att fånga upplevelsen av deras möte med SFI och skriftspråket 

under deras första tid i Sverige som låg de nära i tid och fortfarande var aktuell. Antalet 
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tre bestämdes av undersökningens begränsning i tid och tillgången till tolk för 

intervjuerna. Valet av informanter gjordes också utifrån vetskap om lämpliga personer 

för studien och med hänsyn till lämpligt geografiskt avstånd för studiens genomförande. 

 

3.3 Genomförande och bearbetning av data 

Passande dag och tid för tolk och deltagare bokades in för att informera om uppsatsen. 

De tre deltagarna informerades om studien, genom översätts av tolk, i ett rum på skolan, 

på morgonen innan skolstart när eleverna var på plats. Valet av platsen var för att det är 

en trygg miljö där informanten känner sig hemma och därmed en lämplig plats för en 

kvalitativ intervju. Tiden för informationen var för att underlätta närvaron för deltagarna 

och för att inte inkräkta på deras lektionstid eller fritid. 

Syfte och metod för undersökningen förklarades och att anonymiteten beaktas i 

allra högsta grad. I enlighet med (Johansson & Svedner 2006 s.44) grundläggande 

principer för intervjuer tydliggjordes för deltagarna att resultatet och ställningstaganden 

i intervjun inte kommer att kunna relateras till dem som personer. Anonymiteten 

aktualiserades även genom information om att intervjuerna önskades spelas in och att 

banden endast kommer att användas av intervjuaren, för undersökningens ändamål. 

Avslutningsvis meddelades också att banden kommer att demoleras när uppsatsen är 

färdigställd. Valet av att spela in intervjuerna på band var för att jag som intervjuare 

skulle kunna fokusera på frågor och följdfrågor till deltagarna istället för att upptas av 

deras svar. Vanligt förekommande är att fokus och uppmärksamhet ägnas åt 

intervjufrågorna istället för informanterna svarsalternativ (Johansson & Svedner 2006 

s.44). Banden gav tillfälle att lyssna igenom intervjun flera gånger, vid 

sammanställningen av resultatet, för att undvika missuppfattningar.  

Efter informationen poängterades återigen anonymiteten och deltagarna 

tillfrågades om viljan att delta och om de gav sitt godkännande till att spela in intervjun.  

Alla informanterna gav sitt godkännande. Tid och plats för intervjuerna bestämdes 

tillsammans med var och en i samråd med tolk. Tiden för intervjun meddelades beräkna 

ca en timme för att inte undanhålla tidsramen då intervju med tolk vanligtvis tar längre 

tid. Intervjuerna höll den uppskattade tidsplanen. Tanken var att de tre intervjuerna 

skulle ske på en och samma dag men tidsbrist hos tolken gjorde att intervjuerna 

inträffade vid tre olika tillfällen. Att intervjuerna endast kunde ske vi olika tillfällen 

sågs i efterhand enbart som en fördel då en intervju ställer krav på koncentrationen. 

Uppdelningen innebar troligen ett bättre fokus på varje intervju.  
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De tre kvalitativa intervjuerna gjordes på samma plats som informationen, i en 

lokal på skolan. För att göra det enklare för deltagarna hölls intervjuerna under skoltid 

efter godkännande från informanterna och pedagogen som undervisar eleverna. Förlorad 

undervisningstid, genom att eleverna gick ifrån lektionen, kan för dem har upplevts 

stressande men det var inget som observerades under intervjuerna. 

Intervjuerna som spelats in lyssnades igenom och dokumenterades ordagrant, på 

dator, utifrån tolkens översättning av informanternas svar.  Under avlyssningen spolades 

bandet tillbaka vid ett flertal tillfällen för att säkerställa en så korrekt översättning som 

möjligt. Dokumenteringen lästes sedan igenom och texten markerades i olika färger 

efter kategorier utifrån uppsatsens syfte och frågeformulering. Varje kategori 

summerades och skrevs ned intervju för intervju i form av en resonerande text. I en 

resonerande text kommenteras fakta som leder fram till orsaker och följder (Johansson 

& Svedner 2006 s.93). Eftersom det var lite problematiskt att tyda svaren på grund av 

ett främmande språk och tolk, sågs fördelen i att skriva en resonerande text med 

utrymme för antaganden utifrån det som uppdagats i resultatet och under intervjun.  

 

3.4 Metodkritik 

I den kvalitativa intervjun poängteras att tonfall, ofullständiga meningar och tystnad 

under intervjun är viktiga. Dialogen i den kvalitativa intervjun har betydelse för 

informanternas utsagor (Johansson & Svedner 2006 s.43). Informanternas besvarande 

av frågorna på modersmålet i kombination med översättningshjälp gav en viss avsaknad 

av upplevelser och reaktioner under intervjun. Tydligt visade känslor såsom gråt, skratt 

och gester uppfattades dock. Tolkhjälp medförde indirekta svar på frågorna och utan 

den direkta dialogen kan resultatet ha blivit missvisande.  

Under intervjun förtydligade tolken frågeställningarna för informanterna vid flera 

tillfällen vilket också kan ha inneburit att frågorna vinklats annorlunda än det var tänkta. 

Under en av intervjuerna, på grund av åldersskillnad, byråkratiskt språk och dialekt 

enligt tolken, uppdagades svårigheter för tolken att förstå informantens svar. 

Osäkerheten vid översättningen av informantens svar kan ha bidragit till felaktig 

information. I efterhand, om det funnits en medvetenhet om detta, hade urvalet av 

informanter istället kunna begränsats till yngre inlärare men det var inget som kunde 

förutspås.  

Valet av kvalitativ intervju med öppna frågeområden gjordes för att få så 

uttömmande svar som möjligt och för att det gav tillfälle att upprepa och formulera om 
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frågor under intervjun. Upplevelsen var att det var svårt för informanterna att förstå 

frågorna och ge fullständiga/massiva svar vilket kan ha berott på flera faktorer. 

Informanternas ovana vid intervjuer och denna form av skolarbeten kan ha påverkat 

men också huruvida tolken uppfattade frågorna och översatte dem. 

Frågeformuleringarna kanske upplevdes otydliga och svåra att förstå för både tolk och 

informanter. Frågan är, så här i efterhand, om det hade underlättat med fasta frågor 

under dessa intervjuer? I Johansson & Svedner (2006 s.44) talas om en fördel med att 

göra provintervjuer innan intervjuerna. I detta fall hade nog det varit ett bra alternativ 

för att få vetskap om utformningen av frågorna måsta justeras. 

För att fånga inlärarnas erfarenheter genom direkt dialog med informanterna 

skulle urvalet informanter istället ha riktats mot analfabeter som har varit en längre tid i 

Sverige och tillägnat sig förmågan att kommunicera på målspråket. Det hade däremot 

inte motsvarat undersökningens syfte, att fånga informanternas första tid/upplevelser i 

Sverige.  
 

4. Resultat 
Resultatet utifrån det tre informanternas svar i den kvalitativa intervjun redovisas nedan. 

Informanternas svar har sammanfattats och redovisats i en fortlöpande text i 

kombination med citat, direkt citerade från informanternas utsagor med hjälp av tolk. 

Namnen på de intervjuade personerna är fiktiva. 

 

4.1 Intervju 1- Matti 
 

Matti är 60 år och kommer från Eritrea men bodde de senaste 10 åren i Sudan, dit han 

flydde, tillsammans med sin fru och tre barn. Han lever idag i Sverige sedan november 

2010 (5 månader) och har studerat svenska på SFI i sammanlagt tre månader. 

 
4.1.1 Bakgrund 
 
Matti berättar om hemlandet där han arbetade som traktorförare och bonde sedan 

barnsben. Han har aldrig fått möjligheten att gå i skolan och lära sig att läsa och skriva 

vilket han berättar är en önskan hos honom som aldrig har gått i uppfyllelse. Egentligen 

behöver man inte kunna läsa och skriva när man jobbar som t.ex. bonde eller är nomad 

och följer djur men i nutid menar han att det är viktigare att kunna. Han beskriver 
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vardagslivet i hemlandet som att läs- och skrivförmågan är någonting som han har 

saknat men har tvingats leva med och påtalar att viktigaste är att barnen har getts den 

möjligheten. Han menar att barnen ska gå i skolan för att slippa problem i framtiden. 

Matti har lärt sig att leva utan läs- och skrivförmågan men menar att det har 

inneburit stora problem inte minst med att bära allt i huvudet som han uttrycker det. 

Att det har funnits en längtan hos honom att kunna läsa och skriva visar han i intervjun 

då han i ett gott skratt säger: 

”Ibland skriver jag själv men bara jag läser själv. Ingen annan kan läsa vad jag 

skrivit”  
 

4.1.2 I Sverige 
 

Matti poängterar flera gånger under intervjun att det är viktigt att kunna läsa och skriva i 

Sverige och att det är bra för att möjligheten finns att gå i skolan och lära sig. Han 

påtalar också att man inte klarar sig utan läs- och skrivförmågan i Sverige. Kan jag inte 

språket, så kan jag inte jobba och försörja mig själv och det är riktigt svårt säger han. 

Han ser ett stort problem med att inte vara läs- och skrivkunnig.  

”Varje brev som kommer måste jag ha personer som säger vad det är till. Det är 

min vardag, att jag frågar varje dag. Det är ett stort problem” 

Om jag kunde språket och jag kunde läsa och skriva behövde jag inte tredje personen 

här säger han och pekar på tolken som sitter mittemot under intervjun. Fördelen som 

han upplever i Sverige vid avsaknad av läs- och skrivförmågan beskriver han så här: 

”I ert land, man kan gömma sig om man inte läser” 

 

4.1.3 Målet med SFI 
 

I samband med frågorna om målet med SFI påpekar han snabbt att det handlar om att 

vara realistisk och att situationen hade sett annorlunda ut om han var 25 år. Han säger: 

”Jag vill prata om verkligheten. Jag ska inte drömma. Det finns inte så mycket tid 

att satsa” 

Att han vill lära sig att läsa och skriva framgår vid flera tillfällen under intervjun men 

det största målet menar han är att klara livet utan någon annan person, att bli 

självständig, som han uttrycker det under hela intervjuns gång. Trots visionen om att 

klara sig på egen hand så uppger han en tydlig gräns för mål som är rimliga för honom 

att uppnå. Han ser sin begränsning utifrån geografisk vinkel och menar att han vill klara 
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sin vardag inom närområdet som att gå till hälsocentralen och att kunna gå och handla 

utan hjälp.  

”Nu har jag börjat skriva mitt namn och efternamn /…/ jag hoppas jag kan läsa i 

framtiden” 

 
4.2 Intervju 2- Nadja 

 
 

Nadja är 49 år och ensamstående mamma till sju barn. Hon kommer ursprungligen från 

Eritrea men har bott de senaste åren i Sudan innan hon flydde till Sverige. Sedan fem 

månader tillbaka lever hon i Sverige tillsammans med fyra av sina barn. Hon har 

studerat på SFI i 2,5 månad.  

 
4.2.1 Bakgrund 

 
Nadja har växt upp med sina föräldrar på en bondgård där hon arbetade som barn och 

skötte om djuren. Hon berättar, med tårarna trillande ner för kinderna, att hon varken 

som barn eller vuxen fått möjlighet att gå i skolan eller att lära sig läsa och skriva. Hon 

förklarar att hon lämnade hemlandet och flydde till Sudan i samband med kriget för att 

slippa bli soldat. I Sudan bodde hon i flyktingläger ensam med sina sju barn och 

försörjde familjen genom att gå hem till folk och hjälpa dem att städa och tvätta. Hon 

agerade även lite frisör och flätade hår och hjälpte till vid fester och bröllop. Hon fick 

sällan lön i form av pengar utan betalades med mat till sina barn. I hennes beskrivning 

om livet i Sudan förklarade hon att hon ingenting visste om landet eftersom hon inte 

kunde läsa. Hon har, varken i Eritrea eller i Sudan, tvingats fylla i papper och därmed 

inte ägnat någon tanke åt sin egen läs- och skrivinlärning säger hon. Hon beskriver: 

”Jag har inte tänkt på att kunna läsa och skriva. Hur jag har uppfostrat mina barn 

har varit det viktigaste” 

I samtalet om läs- och skrivkunnighet och skolgång beskriver Nadja både svårigheten 

och stoltheten över att som ensam mamma ha uppfostrat sju barn vilket påminner henne 

om kampen för sin sons välfärd. Stoltheten i hennes blick övergår till gråt när hon 

berättar hur hon strävat för sin sons skolgång. 

”Jag har kämpat för att han ska få utbildning, jag har jobbat hela mitt liv att jag 

ska ge honom ett bättre liv. Han var jättearg mitt barn. Jag betalade till skolan, 

jättemycket pengar /…/ När han blev klar i gymnasiet han kunde inte gå till 
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universitetet /…/ Det kostar pengar. Sedan han blev arg mitt barn och lämnade 

henne”   

Hon berättar att det nu har gått tre år men att hon, för två månader sedan, fått reda på att 

han befinner sig i lägret i Sudan.  

 

4.2.2 I Sverige 
 

Nadja berättar att hon inte tänkte så mycket på att kunna läsa och skriva i Sudan förrän 

hon kom till Sverige.  

”… nu det finns papper överallt därför att mycket ska skrivas och läsas. Det är 

stor skillnad” 

Hon beskriver svårigheten i Sverige när hon inte kan läsa och förstå priser i affären eller 

när hon precis har handlat och kommer hem och har glömt att handla mycket grejor 

p.g.a. att hon inte kan läsa och skriva. Om hon kunde läsa och skriva menar hon att hon 

skulle skriva ner vad hon ska handla och inte missa någonting.  Hon återkommer också 

till resonemanget om sin kunskap om landet där hon lever och säger: 

”Människor måste lära sig varje dag. Bara en åsna kan äta och sova, men inte 

människor. När man stiger upp också det är viktigaste är att läsa och förstå vad det 

finns omkring, i landet. Det är det viktigaste och säger; tyvärr det kan jag inte.” 
 

4.2.3 Målet med SFI 
 
Nadja har drömmar att uppfylla. Hon pratar om körkort och att hon vill så mycket. Det 

viktigaste för henne är att försörja sig och familjen. 

”Viktigaste är att försörja sig själv, det är livet, inte stanna och vänta på 

någonting” 

 Hon poängterar också behovet av att kunna gå till affären och handla och läsa vad det 

kostar och att kunna gå till läkaren och beskriva sina känslor. Den ständigt nerdimpande 

posten har hon en önskan om att klara av att läsa och förstå på egen hand. Hon förklarar 

att det är viktigt att själv kunna läsa och förstå innehåll i brev och viktiga papper såsom 

kallelser till vården och menar att det inte är bra att gå till grannar och be dem läsa för 

henne. 

”Ibland det kan bli missförstånd och de ska tolka. Om man läser själv och förstår 

vad de skrivit och innehållet i papperet. När jag sitter och tänker på att läsa och 

skriva blir jag jättearg för att jag inte kan läsa och skriva” 
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Besvikelsen över att inte kunna läsa går inte att ta miste på då Nadja blir ledsen och 

gråter i samtalet om sin oförmåga. Hon berättar att hon inte har någon hemma som kan 

hjälpa henne men att det ändå är bättre nu när hon vet lite om hur bokstäver ser ut och 

har någorlunda hum om klockan.  

Avslutningsvis, med ett leende på läpparna och en förväntansfull blick, berättar 

Nadja hur hon drömmer om att bara sitta, dricka en kopp te och läsa.  

4.3 Intervju- Marja 
 

Marja är 51 år och ensamstående mamma till fyra barn. Hon och barnen har bott i 

Sverige i fem månader. Hon är född och uppväxt i Eritrea men bodde i Sudan de senaste 

25 åren innan de flydde till Sverige. Hon har läst på SFI i 2,5 månad.  

 
4.3.1 Bakgrund 

 
Marja beskriver sin barndom i Eritrea som mycket fattig med arbete på föräldrarnas 

bondgård och hos sin moster i staden. När barnen var små var hon hemmafru och 

dessförinnan arbetade hon även på hotell som städerska vilket hon även gjorde senare, i 

Sudan. Skolan har för Marja lyst med sin frånvaro vilket hon accepterar då hennes 

föräldrar inte kunde ge henne den möjligheten. Däremot finns en stor besvikelse 

gentemot hennes rika moster som hade kunnat ge henne den möjligheten men hellre 

behöll pengarna för sig själv. Att Marja hyser en stor besvikelse gentemot mostern går 

inte att ta miste på. Tårarna trillar oavbrutet ned för hennes kinder när hon beskriver hur 

hon fick ge avkall på sina egna visioner om skolgång för att hjälpa sin sjuke far och sina 

syskon och hur bitter hon var på sin moster som hade möjligheten att ge henne 

skolgång. 

Marja berättar att hon inte kan läsa och skriva på tigrinja och att barnen har hjälpt 

henne med det. Hon menar att hon har språket och kan prata och att det har varit det 

viktigaste. 

 

4.3.2 I Sverige 
 
I Sverige handlar läs- och skrivförmågan om trygghet för Marja, att kunna läsa brev, 

skriva sitt namn, adress och sina personuppgifter. Hon ser behovet av att kunna läsa 

viktigt för att kunna försörja sig själv och hela livet, som hon uttrycker det. Att jobba 

och försörja familjen är det högst prioriterade. Hon talar också om förmågan att kunna 

hitta dit hon ska. 
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”Om jag ska åka någonstans, att jag ska hitta en adress, jag måste kunna läsa 

annars kan jag inte hitta just den adressen” 
 

4.3.3 Målet med SFI 
 

Målet för Marja är att lära sig läsa och skriva, få ett arbete och bli självförsörjande. 

”… vill jobba men jag kan inte bli läkare eller lärare men jag kan jobba inom 

hotell eller personlig assistent. Det jag har gjort förut eller i kök”  

Som avslut på intervjun delger hon sina tankar och önskningar om att möta språket i ett 

annat sammanhang än i skolan.  

”Om vi går till något annat efter eller med skolan och handarbetar och samtidigt 

lär oss, lära nya ord /…/ sitta och prata och lära sig och byta ord naturligt. Inte 

bara med eritreaner utan med svenskar som kan lära dem, byta ord och lära sig 

språket” 
 

 

5. Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskussion och slutsatser ges en analys av resultatet i förhållande till 

bakgrundslitteratur, tidigare forskning och styrdokumenten för SFI-utbildningen med 

utgångspunkt i studiens forskningsfrågor. Slutligen förs ett resonemang kring de 

summerade tankar och slutsatser som uppdagats i samband med analysen. 
 

5.1 Bakgrund, skolgång och läs- och skrivförmåga i hemlandet 
 

Både Marja, Nadja och Matti har arbetat och försörjt familj och barn i sitt hemland. 

Gemensamt för dem, alla tre, är att de har befunnit sig i en uppväxt/livssituation där 

möjligheten att gå i skolan och att lära sig att läsa och skriva inte har varit tänkbar. 

Oförmågan att läsa och skriva har varit en del av deras vardag i hemlandet som de 

menar att de har lärt sig att leva med.  

Problemen vid avsaknad av läsförmåga i hemlandet menar Matti handlar om allt 

han måste komma ihåg, eller bära allt i huvudet, som han beskriver det. I samtal med 

Nadja berättar hon att uppfostran av barnen har varit det viktigaste och att oförmågan att 

behärska skriftspråket blivit märkbart först sedan hon kom till Sverige. Likaså i Marjas 

resonemang framstår oförmågan att läsa och skriva i hemlandet inte som något hinder 

eftersom hon hade språket och kunde prata för sig. Ändå är upplevelsen, under 
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intervjuerna, att skolgång och läs- och skrivförmågan har varit och är en saknad och 

viktig del, för de själva och/eller för deras barn.  

Tolkningen är att deras besvikelse över förlorad skolgång, har uppdagats i 

samband med ankomsten till Sverige, i likhet med vad Lundgren (2005 s.151-153) 

beskriver hos kvinnorna i sin studie, att de inte upplever sig motsvara samhällets 

förväntningar. Franker (2005 s.3, 2011 s.20, 2003 s.9) påtalar hur läs- och 

skrivförmågan i Sverige ses som något självklart och avsaknaden av förmågan menar 

Lundgren (2005 s.151) och Säljö (2000 s.87) ger upplevelsen av att vara socialt 

oförmögen. Känslan är att kraven i den nya livssituationen i kombination med första 

mötet med skolans värld har bidragit till en frustration hos de tre informanterna. Inte 

frustration över det föräldrarna inte gav dem utan troligen över att skolkunskaper från 

hemlandet hade underlättat i deras möte med litteraciteten och den svenska skolan.  Alla 

tre visar sig dock hysa stor förståelse och respekt för att de inte gavs möjlighet till 

skolgång i hemlandet. Ingen klandrar någon förutom Marja som visar bitterhet gentemot 

sin moster där det är troligt att det även kan ligga andra aspekter bakom som inte 

kommit till min vetskap.  
 

5.2 Läs- och skrivförmåga i Sverige. 
 

Matti, Nadja och Marja beskriver sin tacksamhet över att de har fått möjligheten att gå i 

skolan i Sverige. De är eniga om att det är viktigt att kunna läsa och skriva och att 

oförmågan att tillägna sig skriftspråket ställer till problem för dem. Marja talar om 

trygghet i relation till skriftspråket där hon relaterar till behovet av att kunna läsa brev 

och fylla i sina personuppgifter. Matti och Nadja tar också upp svårigheten i att inte 

kunna läsa post, viktiga papper och kallelser och ser problem med att ständigt be om 

hjälp. Något Franker (2005 s.3) också berör, att man som vuxen förväntas kunna ta del 

av samhällsinformation och fylla i diverse formulär. Nadja förklarar att de inte är bra att 

gå till grannar och att få tolkhjälp för att det kan leda till missförstånd. 

Vikten av att kunna språket både muntligt och skriftligt är av betydelse för att 

kunna jobba och försörja sig själv menar både Matti och Marja. Nadja ser svårigheten i 

att inte kunna läsa och förstå varor och priser i affären och att inte kunna skriva 

handlingsnota och slippa komma hem och ha glömt att handla en massa varor. 

Ytterligare en aspekt som Nadja saknar är att kunna läsa om det land hon lever i vilket 

även Marja berör genom att påtala att det är svårt att inte kunna läsa adresser och hitta 

dit hon ska. 
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Behovet av läs- och skrivförmåga hos de tre informanterna behandlar främst 

vardagsaktiviteter som de dagligen stöter på i hemmet och ute i samhället. Den 

funktionella litteraciteten, att kunna tillämpa läs- och skrivförmågan i olika situationer 

(Franker 2004 s.681), kan ses som ett primärt behov för dessa inlärare även om 

förmågan att läsa för nöjes skull i sig är lockande. Den utvidgade modellen av 

alfabetiseringsundervisning där samhällets krav och inlärarnas erfarenheter kombineras 

i interaktion med deltagare från samhällslivet (Franker 2004 s.703) borde vara en 

gynnande undervisningsmetod utifrån de svårigheter dessa inlärare möter vid avsaknad 

av skriftspråket. Önskemål hos de kvinnliga analfabeterna i Lundgrens studie (2005 

s.183) var att tillägna sig kunskap för en fungerande vardag utanför skolans sfär, något 

som Myndigheten för skolutveckling (2003 s.14) riktar kritik mot SFI för, att det är 

alldeles för centrerat till skolan och har för lite kopplat till samhälls- och arbetsliv. I 

SKOLFS (2009:2) står dokumenterat att den muntliga och skriftliga förmågan ska 

utvecklas med hänsyn till elevernas individuella behov.  

 

5.3 Mål att uppnå 
 

Det framtida huvudmålet hos alla tre informanterna är att få ett arbete, bli 

självförsörjande och klara livet på egen hand vilket de menar förutsätter en förmåga att 

kunna läsa och skriva. Marja och Matti visar en tydlighet i deras självinsikt ifråga om 

mål att uppnå. Marja poängterar att hon inte kan bli läkare eller lärare och Matti pratar 

om att vara realistisk och att det hade sett annorlunda ut om han hade varit yngre. Han 

gör också en geografisk begränsning av målen till närmiljön och vardagens krav som 

han vill klara på egen hand.  

Nadjas önskningar sträcker sig dock lite längre än till de primära behoven. Hon 

beskriver att hon vill så mycket och associerar det till en åsna som klarar att enbart äta 

och sova och menar att människan dagligen behöver lära sig. Hon drömmer både om att 

ta körkort och att kunna sitta med en kopp te och läsa.  

En stor del av tidigare forskning och studier visar på en fördel med att knyta an till 

vardagliga aspekter och inlärarnas erfarenheter i undervisningen vilket överensstämmer 

med det behov de tre inlärarna i studien visar. Arbete och självförsörjning står högt i 

kurs hos alla tre inlärarna vilket SKOLFS (2009:2) poängterar, att SFI-utbildningen ska 

behandla språkförmåga inom både samhälls- och vardagsliv men även inom arbetslivet. 

Däremot pekar mycket liten del av forskning och litteratur på betydelsen av att integrera 

arbetslivet i undervisningen annat än att den ska beröra inlärarnas erfarenheter vilket i 
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och för sig kan fånga deras tidigare arbetslivserfarenheter. Både Franker (2005 s.9) soch 

Wedin (2010 s.56) talar för autentiska inlärningssituationer och att praktiserandet i 

verkliga livet gynnar förmågan att använda språket på egen hand i vardags- och 

arbetsliv.  

 

5.4 Slutsatser 
 

Även om denna studie endast visar ett resultat utifrån tre nyanlända analfabeter och inte 

kan generaliseras eller ses i ett större sammanhang så bidrar den ändå till att väcka 

tankar kring dessa inlärares främsta behov. De tre informanterna har en 

genomsnittsålder på 53 år och två av dem menar att de måste se realistiskt på sina 

framtida mål. De huvudsakliga målen, som är övergripande för alla tre är att jobba, bli 

självförsörjande och klara livet på egen hand som förutsätter en tillägnad läs- och 

skrivförmåga vilket de är fullt medvetna om. 

Forskningen visar på fördelar med att bygga på inlärarnas erfarenheter och koppla 

samman med tidigare erfarenheter i anknytning till det som försiggår utanför skolans 

domän. Risker ses med en alltför skolaktig inlärning där kunskapen bildas i två världar 

och inte kan praktiseras annat än i den domän där de förekommer liksom Säljö (2000 s. 

216) och Sachs (1986 s 65) poängterar.  

De tre informanterna har ingen skolerfarenhet sedan tidigare, och Wedin (2010 

s.17) menar att t.ex. den traditionella undervisningen är bättre anpassad för dem som har 

en skolgång sedan tidigare. I styrdokumenten för SFI-utbildningen finns en anpassad 

studieväg för dessa inlärare, utan tidigare skolerfarenheter, men Jönsson (2002 s.2) 

menar att helhetsbilden utifrån individen måste avgöra studieväg snarare än antalet 

skolår. SKOLFS (2009:2) påtalar att utbildningen ska anpassas och planeras utifrån 

individen, att läs- och skrivutvecklingen tar tid medan Skollagen (1985:1 100) säger att 

kursen kan fullföljas så länge inläraren utvecklas och har förutsättningar att ta till sig 

undervisningen. Det sistnämnda skulle kunna vara en riskfaktor om studiegång och 

undervisning inte anpassas efter inlärarna, att nivå och utformning sker för långt ifrån 

inlärarnas erfarenhetsvärld och kunskapen blir för svår att tillägna sig. Där skulle 

inlärare kunna falla mellan stolarna om skolans utformning och innehåll står långt över 

inlärarnas nivå. 

Utifrån resultatet i studien bör undervisningen utgå ifrån inlärarnas primära behov 

för att (om möjligt) så snabbt det går, förenkla deras vardag och eliminera hjälplösheten 

i att kunna reda sig själv i samhället. Problem som de stöter på har direkt koppling till 
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deras vardagliga livssituation i det nya landet.  Med tanke på vad litteraturen säger om 

lågutbildades svårigheter i den traditionella undervisningen så bör kanske krutet istället 

läggas på en form av verksamhet utanför skolans domän. Ett alternativ för dessa inlärare 

är undervisning med teori och praktik i kombination, vilken borde ge inlärarna bättre 

förutsättningar, om forskningresultaten överensstämmer med verkligheten.  

Målen för inlärarna i studien visar sig hos två av dem vara åldersrelaterade och 

med det i åtanke så kanske SFI-undervisningen skulle baseras på två vägar, studielinjen 

och yrkeslinjen, med en yrkesanpassad SFI utifrån individuella målsättningar. 

Vardagliga aspekter och yrkesinriktade områden utifrån vad var och en vill ägna sig åt 

borde gynna och ge en snabbare inlärning och förenkla vägen ut i arbetslivet. Då 

styrdokument och forskning förespråkar en undervisning anpassad efter inlärarna, är det 

förvånande att inte arbete och kopplingen till arbetslivet har berörts mera i litteraturen. 

Inte minst med tanke på att målen för dessa inlärare är att få ett arbete och bli 

självförsörjande. Oavsett ålder borde en yrkesinriktad linje inom de olika spåren inom 

SFI kunna gynna en framfart och ett tillägnande av skriftspråket hos inlärare, om detta 

knyts an till intressen, behov och mål.  

Många frågetecken kvarstår kring alfabetiseringsundervisning och bästa tänkbara 

väg för dessa inlärare. En aspekt som har nästlat sig fast är Sokrates uttryck om 

inlärning i minnet utan skriften som redskap (Säljö, 2000 s.158) som inlärarna i studien 

har erfarenhet av, att komma ihåg och lära sig utantill istället för att skriva ned. 

Genomsyrande i bakgrundslitteraturen är att undervisningen bör utgå ifrån inlärarnas 

tidigare erfarenheter och gemensamt för dessa inlärare är att de har varit tvungna att 

”bära allt i huvudet” som Matti beskriver det under intervjun. Inlärning har skett genom 

memorering och att komma ihåg vilket både Cummins (2001 s.12-13) och Lundgren 

(2005 s.166) menar missgynnar inlärningen. Frågan är huruvida metoden stödjer 

inlärningen för dessa inlärare som har för vana att lägga sina kunskaper på minnet 

istället för att anteckna. Jag kan inte besvara den frågan här men det är en intressant 

aspekt att studera vidare för att se om det möjligtvis kan vara en gynnsam 

inlärningsmetod för dessa inlärare.  
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Bilaga 1 
 

Mall för intervju 
 
 
Personliga frågor: 
 

• Ålder, kön, familj, hemland 

• Antal år i Sverige 

• Studiebakgrund/Yrke (yrkesutbildning?)  

• Arbetslivserfarenhet 

 
Utbildningsrelaterade frågor: 

• Läs- och skrivförmåga på modersmålet? 

• Läs- och skrivförmåga på målspråket? 

• Inställning till läs- och skrivförmåga? betydelse? viktigt/oviktigt? 

• Behovet av läs- och skriv förmåga i hemlandet? När? I vilka situationer?  

• Behovet av läs- och skrivförmåga i Sverige? När? /I vilka situationer? 

Konsekvenser utan? 

• Vilken slags läs- och skrivkunskaper behövs/I vilka situationer? 

• Mål med SFI-utbildningen? Uppnå? 

• Mål efter avslutad SFI? Vidare studier/ arbete? 

 
 

 
 

 


