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Sammandrag 
 
Denna uppsats har till syfte att beskriva hur enskilda andraspråksinlärare utan tidigare 

skolbakgrund från hemlandet upplever sin studiesituation och vad som motiverar dem till 

fortsatta studier.  

 Mina frågor handlar om hur de ser på behovet av litteracitet, vilka mål de har med sina 

studier och hur de ser på förutsättningarna att lyckas. 

 För att få svar på min frågeställning har jag valt att göra kvalitativa intervjuer med fem 

inlärare av svenska som andraspråk som befinner sig på olika nivåer i det svenska 

utbildningssystemet. Jag har även tagit del av tidigare forskning och rapporter på området 

samt gällande kursplan. 

 Resultatet visar att det är många faktorer som påverkar den enskilde individens motivation 

och förutsättningar att bli funktionellt litterat. Samtliga informanter anser att litteracitet är 

nödvändig för att klara sig i det svenska samhället. De har dock olika behov av litteracitet då 

deras mål med studierna skiftar.  

 Två informanter har som mål att bli färdiga med kurs 2C på sfi. Den ena informantens mål 

är att sedan gå ut i arbete och den andres mål är att klara vardagliga situationer och sociala 

kontakter så som kontakten med barnens skola, tandläkarbesök etcetera. Tre av informanterna 

planerar att gå ett yrkesförberedande program på gymnasienivå till hösten för att sedan kunna 

gå ut i arbete. En av dessa har dock akademiska studier som sitt långsiktiga mål då hon 

planerar att läsa till sjuksköterska.  

 Förutsättningarna att lyckas med studierna är kantade av svårigheter då informanterna 

upplever att flera faktorer försämrar deras möjligheter att nå framgång i studierna. Dessa 

faktorer rör främst tid till studier utanför undervisningstiden. En sådan faktor är svårigheten 

att lära sig läsa och skriva på ett språk som man ännu inte behärskar vilket är ett tidskrävande 

arbete. En annan faktor är bristen på barntillsyn då informanterna endast har barnomsorg när 

de själva är i skolan. Den tredje faktorn är trångboddheten vilken gör det svårt att hitta en 

ostörd plats att göra sina läxor på.  

 

 
 
 
 
Nyckelord: Analfabetism, litteracitet, motivation och sfi. 
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1 Inledning 
 
Dagens samhälle kallas för informationssamhälle och mängden skriftlig information som den 

enskilde individen måste hantera har väl aldrig varit större än idag. På Regeringskansliets 

hemsida under rubriken ”Ett informationssamhälle för alla” kan vi läsa att:  

 
Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. Det innebär ett tillgängligt 
informationssamhälle med modern infrastruktur och samhällsnyttiga IT-tjänster för att förenkla 
vardagen och förbättra livskvaliteten för kvinnor och män, unga och gamla i alla delar av landet. 
                       (Regeringen)
                                          
      
    

Ett tillgängligt informationssamhälle handlar inte enbart om tillgång på datorer utan även om 

samhällsmedborgarens möjlighet att förstå, hantera och värdera all den information som 

denne kommer i kontakt med i sitt dagliga liv. Det handlar bland annat om att kunna söka 

arbete, betala sina räkningar, läsa busstidtabellen, välja elbolag, telebolag, pensionsförvaltare 

och att förstå information från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, skattemyndigheten och 

andra myndighetsutövare. Även om dessa aktiviteter kräver olika former av lässtrategier 

kräver flera av dem en god läs- och skrivförmåga, kunskap om samhällets kultur och en hög 

språkbehärskning av svenska språket. För att tillägna sig detta måste den illitterate känna 

motivation att genomgå studier under lång tid och erbjudas förutsättningar att lära sig det nya 

språket och den nya kulturen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur enskilda andraspråksinlärare utan tidigare 

skolbakgrund från hemlandet upplever sin studiesituation och vad som motiverar dem till 

fortsatta studier. 

 Studien utgår från följande frågeställningar: 

• Hur ser informanterna på behovet av litteracitet? 

• Vilka mål har informanterna med sina studier? 

• Hur ser informanternas själva på förutsättningar att lyckas med sina 

 studier? 
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1.2 Disposition 
 

Min disposition ser ut som följer, i del två beskrivs bakgrunden där bland annat forskning om  

litteracitet och motivation presenteras. Där återfinns även information om kursplanen för 

svenskundervisning för invandrare (sfi) samt utbildningsdepartementets betänkande om sfi. I 

del tre redovisas den metod som använts och metodkritik. Del fyra omfattar resultatet av 

undersökningen och del fem innehåller min diskussion och slutsats.   

 

2 Bakgrund 
 
I del två redogörs först för begreppen analfabetism och litteracitet. Sedan följer ett avsnitt om 

vuxnas språkinlärning och läs- och skrivinlärning. Slutligen presenteras den kursplan vilken 

avgör vad skolan har att rätta sig efter när det gäller svenska för invandrare (sfi) som vänder 

sig till personer över 16 år.  

 

2.1 Analfabetism 
 

Analfabet är den person som vid vuxen ålder inte kan läsa och skriva enligt 

Nationalencyklopedin. Här förklaras även begreppet funktionell analfabet vilket är 

benämningen på en person som har knäckt läskoden men ändå inte kan förstå 

bruksanvisningar, eller klarar av att fylla i blanketter (Nationalencyklopedin). I 

utbildningsdepartementets betänkande definieras begreppet analfabet på följande sätt "En 

människa som är analfabet kan inte läsa och skriva på sitt modersmål" (SOU 2003:77, 266). 

 Cirka 16 procent av den vuxna befolkningen i världen beräknas vara analfabeter och av 

dessa återfinns de flesta i Afrika och Asien, företrädesvis på landsbygden 

(Nationalencyklopedin). Analfabetsim har under en lång period betraktats som ett 

sjukdomstillstånd och detta synsätt har påverkat alfabetiseringsundervisningen runt om i 

världen. De sjuka skulle botas från sin okunnighet genom att läras läsa och skriva. 

Utformningen av läs- och skrivundervisningen inom alfabetiseringsprogrammen påverkas 

enligt Franker (1997:90) av den attityd till analfabetism som råder. Tidigare ansågs en person 

inte längre vara analfabet när denne knäckt läskoden; det vill säga kunde ljuda ihop bokstäver 

till ord. Idag används olika definitioner av litteracitet.  
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2.2 Litteracitet 
 

Det finns enligt Franker (1997:90; 2004: 679ff) en mängd olika definitioner av vad det 

innebär att vara litterat. Några av de mest använda är UNESCO:s (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) två definitioner vilka handlar om 

baslitteracitet och funktionell litteracitet. Det förstnämnda innebär i stort sett att en person 

anses ha uppnått baslitteracitet om hon i vardagen med förståelse kan läsa och skriva korta 

meddelanden. Att vara funktionellt litterat däremot innebär även att personen skall kunna 

använda sin läs- och skrivförmåga i alla de aktiviteter som efterfrågas för att personen skall 

kunna fungera i det samhälle han eller hon lever i. OECD (The Organisation for Economic 

Co-operation and Development) går ytterligare ett steg längre och låter sin definition av 

funktionellt litterat även innefatta möjligheten att förverkliga sina egna mål och utveckla sin 

egen kunskap. Dessa definitioner stämmer ganska väl överens med de definitioner som 

används i kursplanen för Svenska för invandrare (Sfi), SKOLFS 2009:2, där läs- och 

skrivinlärningen bland annat vänder sig till dem som inte är funktionellt litterata (Skolverket 

2009a:3)  och där den avslutande kursen (3D) motsvarar OECD:s definition på litteracitet.  

 

2.2.1 Kulturell, kritisk och visuell litteracitet 
 

Franker (2004:678) anser att själva begreppet litteracitet rymmer flera dimensioner där 

funktionell litteracitet enbart utgör en av dimensionerna. De övriga utgörs av kulturell 

litteracitet, kritisk litteracitet och visuell litteracitet. Kulturell litteracitet innefattar en 

”kulturell inbäddad och underförstådd kunskap, som krävs för att aktivt delta i olika sociala 

och språkliga sammanhang i ett samhälle” (Franker 2004:680),  med andra ord ses läsningen 

som en form av analys (funktionell aktivitet), medan tolkningen av det lästa är en kulturell 

aktivitet. Det innebär att det inte räcker med att kunna avkoda bokstäverna för att anses vara 

litterat utan kräver även att vi kan tolka texten med hjälp av den kunskap vi redan har. Det är 

först då som läsningen blir meningsfylld.  

  Kritisk litteracitet innebär ”läs- och skrivpraktiker som orienteras mot ett kritiskt 

utforskande språk och innehåll i texter för att blottlägga underförstådda budskap, socialt och 

kulturellt konstruerad betydelse och ideologiska ståndpunkter” (Franker 2004:681).  

 Slutligen visuell litteracitet vilken handlar om förmågan att tolka bilder och symboler. 

Precis som med texter utgår bildtolkaren från sina erfarenheter och sin kunskap vilket innebär 
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att bilder och symboler inte är universella utan utgår från kulturella överenskommelser 

(Franker 2004:681f).  

 

2.2.2 Vardagslitteracitet kontra skollitteracitet 
 

Franker (2004:701ff) menar att en annan klassificering som kan låta sig göras är att skilja 

vardagslitteracitet från skollitteracitet. Vardagslitteracitet innebär att kunna läsa och skriva i 

sociala sammanhang i vardagen, som till exempel kom-ihåg-lappar, busstidtabeller, matpriser, 

veckobrev från förskolan etcetera. Medan  skollitteraciteten, det vill säga den litteracitet som 

är nödvändig att behärska i skolsammanhang, handlar om att förstå och kunna tolka texter och 

bilder specifika för undervisningssammanhang. Franker (2004:701) poängterar att dessa 

domäner behöver mötas i undervisningen då båda utgör nödvändiga verktyg för 

andraspråksinläraren.  

 UNESCO menar att undervisningen måste utgå från medborgarnas behov och de krav på 

litteracitet som varje enskilt samhälle ställer på sina medborgare (Franker 2004:691). I 

kursplanen för sfi betonas att utbildningens syfte är att ge inläraren ett redskap för 

kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och yrkesliv (Skolverket, 2009a). 

 Alfabetiseringsundervisningen har under lång tid fokuserat på vad eleverna inte kan och 

bortsett från den kunskap och erfarenhet som de har med sig in i klassrummet (Franker 

2004:700). Målet har varit att förbereda eleverna för fortsatta studier och inte att skapa en 

litteracitet som fungerar i hela samhället oavsett framtida planer: ”Om man genom 

alfabetiseringsprocessen tvingas förändra sin identitet och gå med på att 'socialiseras' in i en 

västerländsk, akademisk syn på hur kommunikation ska gå till är man kanske inte beredd att 

överge sina trygga, mer muntligt baserade skrivvanor.” (Franker 2004:699 med hänvisning till 

Sachs, 1986, Horsman, 1989 ). 

 Franker ställer sig frågan om skolans syn på vad det är att kunna läsa skiljer sig från 

vardagens krav på läsning och på vilket sätt det påverkar den illitterates motivation att studera 

och möjlighet till att bli litterat. Vilket kan ses som en berättigad fråga ställt mot Skolverkets 

siffror som visar att under åren 2005-2009 har andelen nytillkomna sfi-deltagare med kortare 

skolutbildning än tre år1 ökat från 10,8 procent – 13,1 procent (Skolverket 2009b) men cirka 

en fjärdedel av dessa deltagare avbryter sina studier efter kurs 1A och 1B (Skolverket, 2009c). 

                                                 
1 I Skolverkets statistik redovisas inte siffror för analfabeter separat utan denna grupp ingår i gruppen 

deltagare med kortare utbildning en tre år. Siffrorna rör med andra ord sfi-deltagare med kortare 
utbildningsbakgrund än tre år som påbörjat kurs 1A och 1B under åren 2005-2009. 
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2.3 Att lära sig ett språk som vuxen 
 

Enligt Myndigheten för skolutveckling anses ett barn generellt sett kunna lära sig ett 

andraspråk för vardagliga situationer på cirka två år. Eftersom vardagsspråket för barn oftast 

inte spänner över en lika stor sfär som vardagsspråket för en vuxen, klarar de sig med enklare 

strukturer av språket och ett mindre ordförråd. Efter sex till tio år har barnet utvecklat språket 

för att klara mer avancerade resonemang som förväntas i undervisningssammanhang. När det 

gäller vuxna är det många faktorer som avgör hur fort språkutvecklingen sker vilket gör att 

det är svårt att uttalas sig om tidsåtgången (Myndigheten för skolutveckling, 2004).   

 

 

2.3.1 Individuella förutsättningar för språkinlärning 
 
Lightbown och Spada (2006:57ff) diskuterar olika individuella förutsättningar som kan ha en 

positiv inverkan på språkinlärningen: intelligens, talang (förmåga), lärstil, personlighet, 

motivation och attityd.  Det finns forskning som visar att intelligens har betydelse vad det 

gäller tillägnandet av de metalingvistiska färdigheterna inom andraspråket men inte alltid 

medför att personen uppnår en hög kommunikativ förmåga. Med talang menar Lightbown och 

Spada förmågan att lära sig snabbt. De poängterar att inlärare med talang må hända lär sig 

snabbare och med större lätthet än övrig men att också övriga inlärare troligen lyckas, även 

om det tar dem lite längre tid. Talang kan bestå av flera beståndsdelar, som till exempel ett 

starkt arbetsminne eller en god förmåga att analysera språk. En inlärare med gott arbetsminne 

har inte nödvändigtvis också ett god språkanalytisk förmåga och forskare är inte överens om, 

huruvida endast ett starkt arbetsminne borgar för en god språkinlärningsförmåga eller om en 

god förmåga att analysera språk är den viktigaste komponenten. 

  Vidare menar Lightbown och Spada att inlärarens lärstil har betydelse för språkinlärningen 

och att det är viktigt att inläraren får lära på det sätt som han/hon anser sig lära bäst på. 

Personlighet är ytterligare än faktor som påverkar språkinlärningen. Det har länge hävdats att 

en extrovert personlighet är gynnsam vid språkinlärning då personer med denna personlighet 

vågar använda språket i kontakt med andra. Forskning har dock visat att i vissa situationer kan 

inlärare som är tystlåtna och observanta lyckas än bättre. Slutligen resonerar Lightbown och 

Spada angående motivation och attityd. Det är svårt att utröna om det är en positiv attityd som 

har en gynnsam påverkan på språkinlärningen eller om det är en gynnsam språkinlärning som 

utmynnar i en positiv attityd eller om det är helt andra faktorer som spelar in. När man talar 
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om motivation inom språkinlärningen handlar det dels om inlärarens behov av att 

kommunicera på språket samt inlärarens attityd gentemot det samhälle där språket talas.  

 Jenner (2004:41ff) menar att genom en granskning av tidigare teorierna om motivation kan 

tre koopererande perspektiv urskönjas. Det första handlar om motivation som en inre 

drivkraft där ett medvetet eller omedvetet behov, en längtan eller önskan initierar ett beteende 

eller en handling. Det andra rör strävan mot ett mål där belöningen antingen kan vara inre, 

som känslan av stolthet, tillfredställelse och dylikt, eller yttre i form av beröm, status, 

uppskattning etcetera. Ett tredje perspektiv är en växelverkan mellan den personliga 

drivkraften och det inre eller yttre målet där självförtroendet påverkas om målen uppnås eller 

ej. Resultatet av måluppfyllelse eller utebliven dito antingen modifierar eller förstärker 

drivkraften. När det gäller en svår uppgift kan ett misslyckande leda till att personen antingen 

sänker sin ambitionsnivå (modifiering) eller en förnyad satsning (förstärkning). Lyckas 

vederbörande med uppgiften leder till att andra mål sätt upp (modifiering) eller sporrar 

personen till att sätta upp nya svårare mål  (förstärkning). Jenner (2004:43) påpekar att det 

finns en rad andra faktorer som påverkar motivationen så som individfaktorer, värderingar, 

tidigare erfarenhet etcetera och sociala faktorer, andras förväntningar, relationer, roller med 

mera. 

 Enligt Jenner (2004:45ff) behöver inte ett lågt satt mål tyda på en bristande vilja hos 

individen utan kan vara en skyddsmekanism mot misslyckande. Motivationen påverkas av 

avståndet till målet vilket gör att individen bör sätta upp delmål för inte riskera att slutmålet 

blir för lågt satt. Delmål ökar chansen för framgång och att på sikt nå det slutliga målet.  

 Förväntningar spelar en avgörande roll när det gäller motivation och Jenner (2004:20, 85) 

menar att pedagogens förväntningar på inläraren är nog så viktiga för att inlärarens motivation 

och möjlighet att lyckas att nå sitt mål. Positiva förväntningar genererar med större 

sannolikhet positiva resultat än negativa förväntningar.  

 Viberg (1987:100ff) diskuterar två dimensioner av motivation när det kommer till 

språkinlärning. Integrativ motivation handlar om inlärarens vilja att lära sig språket för att 

införliva omgivningens kultur och med instrumentell motivation menar Viberg att syftet är att 

lära sig språket för att kunna studera eller arbeta i landet.   
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2.4 Att lära sig läsa och skriva som vuxen 
 

Språket är skolans viktigaste verktyg för ”Språk och kommunikation är inte bara medel för 

lärande utan själva grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske” (Dysthe 

2003:48). Språket spelar med andra ord en stor roll i lärprocessen då det gör utgör grunden för 

tänkandet. Det torde därför vara viktigt att andraspråksinlärare får lära på det språk som de 

behärskar bäst. Forskning visar att det är gynnsamt att få lära sig läsa på sitt modersmål då 

språket utgör basen för tidigare kunskaper och erfarenheter samt att det egna språket främjar 

tilltron till den egna förmågan i inlärningssituationen (SOU 2003:77:275). Enligt Mörling 

(2007:83f) tar det ca fyra år av heltidsstudier för en vuxen att bli funktionellt litterat förutsatt 

att studierna sker på modersmålet. Hon menar också att det kan ha förödande konsekvenser 

om en inlärare som precis knäckt läskoden flyttas upp till en grupp med kortutbildade då 

analfabeters förutsättningar skiljer sig markant åt mot de som lärt sig läsa och skriva som 

barn.    

 Har man inte lärt sig läsa och skriva på sitt eget språk och saknar vana från teoretiska 

studier och formell språkundervisning utsätts individen för stora påfrestningar (Franker 

2004:675ff).  Franker menar att läsning är en interaktiv process som inte enbart handlar om att 

avkoda ord. Läsarens förkunskaper är nödvändiga för att kunna förstå en text och läsaren är 

beroende av både kognitiva och perceptuella strategier. Individens språkbehärskning kan 

variera i de olika språken vilket påverkar de strategier inläraren väljer och likväl vilket val av 

strategi läraren bör göra. Barns och vuxnas olika förutsättningar att tillägna sig skriftspråket 

hänger samman med kognition, minnesfunktioner samt tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Franker 2004: 676f). 

 Enligt Myrberg m.fl. (2001:16) är läs- och skrivförmågan högre hos invandrarkvinnor än 

hos männen vilket kan bero på att fler kvinnor än män väljer att studera, att kvinnor oftare tar 

ansvar för barnens skolarbete och har fler kontakter med infödda svenskar.  Myrberg hävdar 

att arbetsmarknaden ställer högre krav på kvinnors läs- och skrivförmåga än mäns och att de 

hänger samman med arbetets art. Slutsatsen av Myrbergs studie är att det finns tydliga 

samband mellan litteracitet och möjligheten att få ett arbete och att det framförallt gäller 

kvinnor.  

 

2.5 Kursplan för svenskundervisning för invandrare  
 
I kursplanen för sfi betonas att utbildningens syfte är att inläraren skall utveckla ett 

funktionellt andraspråk som skall ge inläraren ett redskap för kommunikation och aktivt 
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deltagande i vardags-, samhälls- och yrkesliv. Utbildningen skall även erbjuda grundläggande 

läs- och skrivundervisning för de personer som är funktionellt illitterata eller inte är bekanta 

med det latinska skriftsystemet (Skolverket, 2009a). Kursplanens mål är att inläraren skall 

utveckla: 
 

• sin förmåga att läsa och skriva svenska, 
• sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, 
• ett gott uttal, 
• sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, 
• sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 
• insikter i hur man lär sig språk, och 
• inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. 
      
     (Skolverket, 2009a) 
 

Enligt kursplanen skall utbildningen planeras och utformas efter inlärarens behov, 

erfarenheter och önskemål. Vidare skall inläraren bli medveten om hur denne lär och om hur 

språkinlärning går till. Den tar likaledes upp vikten av att inläraren reflekterar över kulturella 

företeelser och jämför sina egna erfarenheter med de specifikt svenska.   

 Inom sfi finns det tre olika studievägar benämnda 1, 2 och 3, där kurserna 1A, 2B och 3C 

är nybörjarkurser. Studieväg 1 är anpassad för de med mycket liten eller ringa 

utbildningsbakgrund medan studieväg 3 är ämnad för de med lång utbildningsbakgrund vilka 

kan förväntas fortsätta med teoretiska studier efter sfi. En kartläggning av inlärarens 

kunskaper och förutsättningar avgör vilken studieväg som erbjuds. Nedan visas de olika 

studievägarna:  
 
 
Figur 1 Flödesschema över ingångar i sfi och fortsättningskurser 
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De grå fälten motsvarar nybörjarkurser för de olika ingångarna medan de svarta fälten 

motsvarar fortsättningskurser för respektive ingång. Efter fortsättningskurs 1B går inläraren 

vidare till 2C. När kursen 2C är avklarad har inläraren tillägnat sig tillräckligt med kunskap 

för att kunna gå vidare ut i språkligt anpassad yrkesutbildning samt för att kunna delta aktivt i 

samhällslivet. De som ämnar läsa vidare inom teoretiska studier går däremot vidare till kurs 

3D. Intentionen är enligt Skolverket att samtliga inlärare skall erbjudas möjligheten att 

genomgå kurs 3D men det står inläraren fritt att sluta efter varje kurs eller studieväg (SOU 

2003:77, 74). 

 

2.5.1 Utbildningsdepartementets betänkande av sfi-utredningen 
 

I juni 2002 beslutade utbildningsdepartementet om att tillsätta en särskild utredare i syfte att 

undersöka hur sfi-undervisningen skulle kunna förbättras och organiseras. Utredningen 

utmynnade i ett betänkande som presenterades i september 2003 mer än ett halvår efter att den 

nya kursplanen trätt i kraft, vars största förändring mot tidigare kursplaner var införandet av 

tre studievägar.  (SOU 2003:77, 13, Skolverket 2009d ).  År 2007 infördes ytterligare en ny 

kursplan där framför allt läs- och skrivundervisningen för analfabeter och de med annat 

alfabet än de latinska ingick. I januari 2009 trädde dagens kursplan i kraft där färdighetsmålen 

är mer uppdelade än tidigare, exempel på vad eleverna skall kunna efter avslutad kurs är 

preciserade och planen är anpassad till den europeiska referensramen för språk (Skolverket 

2009d ).   

 I utbildningsdepartementets betänkande av sfi-undervisningen (SOU 2003:77, 70) 

konstateras att synen på om sfi-utbildningens mål har varit för högt eller för lågt ställda 

variera mellan olika aktörer. Utredarna menar att kravet på svenskkunskaper skiftar beroende 

på arbetsmarknadsläget, vid arbetsbrist ökar kunskapskravet och vid högkonjunktur minskar 

detsamma.  Utredarna konstaterar att "risken med ett alltför stor fokus på språket är att 

språkkunskaper utmålas som enda nyckeln till en integrering och delaktighet i samhället" 

(SOU 2003:77, 71). De menar också att det råder motsättningar mellan synen på sfi som ett 

verktyg för arbetsmarknads- eller integrationspolitik å ena sidan och synen på sfi som en 

pedagogisk verksamhet där svensk- och samhällskunskap står i fokus å andra sidan. Med 

andra ord, är syftet med studierna anställningsbarhet, studiebehörighet eller att ge den 

studerande redskap för både ett formellt som ett informellt lärande och en möjlighet till 

delaktighet i samhälls- och vardagsliv.  
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Betänkandet belyser även det faktum att flera undersökningar visat att utbildningen för 

kortutbildade inte tagit hänsyn till de kunskaper och erfarenheter inlärarna har med sig in i sfi-

utbildningen. Utbildningen anses varit för teoretiskt inriktad och kraven för högt ställda vilket 

lett till att många kortutbildade kommit att vistas lång tid inom sfi och att deras uteblivna 

studieframgångar genererat ett lågt självförtroende (SOU 2003:77, 268). 

 Utredningen pekar också på det faktum att inlärarna förväntas studera på heltid även om 

själva undervisningen endast pågår ett par timmar varje dag. Det har visat sig att många 

inlärare tvingas hämta barnen från förskolan direkt efter själva sfi-undervisningens slut, vilket 

leder till begränsade möjligheter att genomföra skoluppgifter: "Utredningen vill därför kraftigt 

betona att de sfi-studerande som bedriver heltidsstudier ska ha tillgång till heldags 

barnomsorg. Det är viktigt att ansvariga för barnomsorgen inser att även t.ex. tre timmars 

undervisning kan innebära heldagsstudier" (SOU 2003:77, 260). De anser att en utökad 

barnomsorg skulle leda till ökad måluppfyllelse, färre studieuppehåll och framförallt en 

förbättrad studiesituation för kvinnor (SOU 2003:77,  261).   

 

3 Metod 
 

I metoddelen redovisas val av metod och urval men även de förberedelser och utförandet som 

gjorts. Jag nämner även etiska aspekter, reliabilitet och metodkritik. 

 

3.1 Val av metod 
 
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, baserad på halvstrukturerade intervjuer 

(bilaga1), enligt Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 1997:121f) 

modell.  Modellen innebär att jag genom att använda mig av en halvstrukturerad intervjuguide 

lämnar dörren öppen för att låta samtalet styra i vilken ordning frågorna kommer och öppnar 

möjligheten för att följa upp svaren med nya frågor. 

 Undersökningen innehåller intervjuer med fem andraspråksinlärare om hur de ser på 

litteracitet, sin nuvarande studiesituation och vad som motiverar dem att studera på ett 

andraspråk. Studien utgår från informanternas personliga upplevelser och erfarenheter. 

 Utgångspunkten var att använda en hermeneutisk ansats i vilken jag försöker se sambandet 

mellan helhet och delar och därur tolka informanternas  svar med en medvetenhet om att min 

egen förförståelse påverkar både mina frågor och tolkningar av svaren. Hermeneutisk 
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forskning handlar enlig Kvale (1997: 49ff) om att pendla mellan delar och helhet och genom 

olika tolkningar av delarna finna det som är unikt, det vill säga det som påverkar helheten och 

i sin tur förståelsen av densamma. 

 

3.1.1 Urval  
 

Jag valde att intervjua fem personer som enligt Nationalencyklopedins definition ansågs vara 

analfabeter vid ankomsten till Sverige, en man och fyra kvinnor. Mannen och en av kvinnorna 

befinner sig i början av sin läs- och skrivinlärning och läser kursen 2C på sfi, två av kvinnorna 

läser in grundskolekompetensen inom den grundläggande vuxenutbildningen och en kvinna 

kommer inom ett par månader att ha läst in gymnasiekompetensen på den gymnasiala 

vuxenutbildningen. Inledningsvis försökte jag få en jämnare könsfördelning men det visade 

sig att de inte fanns några män som läste vidare just nu, det vill säga inga män som påbörjat 

sfi som analfabeter.   

 

3.1.2 Presentation av informanterna 
 
Hadir är 40 år och kommer från en stad i norra Irak. Hon anlände till Sverige i januari 2008. 

Hon läser i grupp 2C och deltar även i en samtalskurs anordnad av ett studieförbund ett par 

timmar i veckan. Hon är gift och har sju barn i åldrarna 9-20 år. Familjen bor centralt i en 

mindre stad i en trerumslägenhet. 

 Abdigani är 43 år och kommer från en mindre stad i Somalia. Han kom till Sverige i 

december 2006. Abdigani har studerar på sfi i grupp 2C och har varvat praktik, studier, 

pappaledighet och haft ett längre avbrott från studierna, på ca åtta månader, på grund av ett 

svårt benbrott. Abdigani är gift och har elva barn i åldrarna 0-16 år. Familjen bor centralt i en 

mindre stad i en sexrumslägenhet. 

 Amal är 25 år och är uppväxt i en mindre stad i Somalia. Hon flyttade till Sverige i oktober 

2004 och har idag studerat i fyra år. Hon läser nu svenska B, naturkunskap B och matematik 

B på komvux och beräknas vara färdig i juni 2011. Amal är gift och hon och hennes man bor 

centralt i en mindre stad i en tvårumslägenhet. Mannen har sex barn från ett tidigare 

äktenskap. Barnen bor hos mamman. 

 Kaltuma är 43 år och växte upp på landsbygden i Somalia. Hon anlände till Sverige i 1990 

och har studerat i sammanlagt sex år. Hon studerar på heltid på grundvux och avslutar de 
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studierna i juni 2011. Kaltuma är frånskild och bor med sina sex barn som är i åldrarna 8-21 

år, i en trerumslägenhet på en liten ort utanför en mindre stad.  

 Naomi är 41 år och växte upp i Mogadishu. Hon kom till Sverige 1995 och har studerat i 

sammanlagt åtta år. Hon läser svenska och matematik för andra året på grundvux. Naomi är 

frånskild och har sex barn i åldrarna 4-16 år. Familjen bor i en fyrarumslägenhet på en liten 

ort utanför en mindre stad. 

 

3.2 Genomförande och bearbetning 
 

Inför min undersökning tog jag kontakt med lärare på sfi, grundvux och komvux för att höra 

om de kunde hjälpa mig att träffa några kvinnor och män som studerade hos dem och som 

startat sina studier som analfabeter. Vi bestämde tid för ett första möte där jag presenterade 

mig för informanterna och berättade om syftet med min uppsats och informanterna 

tillfrågades om de ville delta. Inför intervjuerna konstruerades en halvstrukturerad 

intervjuguide bestående av 21 frågor kopplade till relevant teori och forskningsfrågor enligt 

Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 1997:121f). 

 I min uppsats har jag tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet rekommenderar (Vetenskapsrådet s.7ff). Rent praktiskt innebar det att 

informanterna tillfrågades, informerades om syftet med intervjun och samtliga erbjöds att läsa 

igenom frågorna före intervjutillfället, för att kunna ta ställning till om de ville medverka. Jag  

garanterade dem anonymitet, att förvara uppgifterna med största försiktighet och att 

intervjuerna endast skulle användas i min uppsats vilket även intygades skriftligt.  

För att säkerställa reliabiliteten av intervjuerna var min avsikt att både föra anteckningar och 

spela in samtliga intervjuer för att senare transkribera och tolka dem i enlighet med Patel & 

Davidssons Forskningsmetodikens grunder (1994:104ff). Vid transkribering av talspråk är det 

viktigt att vara medveten om att talspråket skiljer sig avsevärt från skriftspråket genom att det 

förra ofta är osammanhängande, innehåller grammatiska fel och ofullständiga meningar. Det 

innebär också att viktiga detaljer försvinner såsom tonläge, mimik och gester vilket påverkar 

tolkningen av det sagda (Patel & Davidsson 1994:104f). Därför är det viktig att intervjusvaren 

presenteras i sitt sammanhang och att beskrivningen av den kontext svaret gavs i är 

rättvisande. Patel & Davidsson (1994:105) rekommenderar att forskaren använder sig av 

triangulering vid analysfasen för att på så sätt möjliggöra en mer varierad tolkning. Det 
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innebär rent konkret att forskaren utgår från flera teoretiska perspektiv för få företeelsen 

belyst utifrån olika synvinklar.  
 Fyra av mina intervjuer spelades in och antecknades. Tyvärr undanbad sig en person från 

att bli inspelad vilket gjorda att svaren från den intervjun antecknades under pågående 

intervju och informanten fick lov att kontrollera att jag uppfattat svaren korrekt. Materialet 

behandlades sedan i enlighet med Patel & Davidssons (1994:104ff) råd. 

 I min analysfas har jag direkt efter intervjuerna gjort en sammanfattning av innehållet samt 

skrivit ner reflektioner. Därefter har jag lyssnat igenom intervjuerna och noterat vilka delar 

jag tänkt transkribera utefter de anteckningar jag förde och de kommentarer som jag fann 

särskilt relevanta. De transkriberade svaren har sedan analyserats var och ett för sig och 

tillsammans samt vägts emot forskningsbakgrunden i ett försök att se svaren i från flera 

vinklar. Min avsikt är inte att undersöka informanternas språkliga förmåga utan vad de 

faktiskt säger. Jag har ändå valt att transkribera deras meningar så noggrant som möjligt för 

att i min analys ge möjlighet att tolka det sagda utefter de mönster och samband jag finner i 

den enskilda intervjun.   

 

3.3 Metodkritik 

Enligt Kvale (1997:117ff) är maktbalansen i en intervjusituation alltid ojämn därför kommer 

det an på intervjuaren att skapa en avslappnad atmosfär för att informanten skall kunna delge 

sina känslor och erfarenheter. För att skapa så bra förutsättningar för informanterna som 

möjligt lät jag var och en själv avgöra var intervjun skulle äga rum. De fem intervjuerna 

genomfördes under en veckas tid efter informanternas önskemål, på sfi, på ett café, i 

gymnasieskolans lokaler samt hemma hos en av informanterna. Ljudupptagningarna är på 

grund av de olika miljöerna de spelats in i av varierande kvalitet och mellan 47 och 93 

minuter långa. I efterhand kan jag konstatera att det hade varit en fördel att föreslå en 

alternativ lokal till de informanter som valde att intervjuas på ett café. 

 Inför intervjuerna med sfi-informanterna övervägde jag att använda mig av tolk för att ge 

informanterna möjlighet att använda sitt modersmål. Efter att jag träffat informanterna en 

första gång avstod jag dock från att använda mig av tolk eftersom både informanterna var 

starka verbalt vilket gjorde att jag bedömde att kommunikationen skulle fungera på svenska 

och att jag på så sätt skulle kunna hålla min tidsram för uppsatsen. Frågan är dock om de svar 

jag fick beror på att informanterna endast uttryckte det som de kunde säga och inte det som de 

ville säga.  
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4 Resultat 
 

I avsnittet återges de svar informanterna gav på mina intervjufrågor. Avsnittet är uppdelat 

efter de teman som jag funnit i mina informanters svar och rör utbildningsbakgrund före 

ankomsten till Sverige och idag, språkanvändning och undervisning, mål och motivation, 

hinder och slutligen en sammanfattning av resultatet. 

 

4.1 Utbildningsbakgrund före ankomsten till Sverige 
 
Ingen av de fem informanterna har gått i någon formell läs- och skrivundervisning innan de 

kom till Sverige vilket innebär att det som de lärt sig fram till dess har de lärt genom att 

studera och imitera andra. De har inte heller deltagit i någon formell språkundervisning vare 

sig på modersmålet eller på något annat språk. Tre av informanterna har växt upp i familjer 

som inte varit läs- och skrivkunniga. Amal har växt upp bland syskon som studerat och med 

böcker och tidningar i sitt hem:  

 
mina bröder gick i skolan så jag frågade dem mycket och jag var väldigt intresserad och ville 
verkligen lära mig"  
      (Amal)  

 

Hon försökte få sin mamma att låta henne gå i skolan men var av ekonomiska och praktiska 

skäl tvungen att hjälpa till i mammans företag samt att passa sin lillasyster. Informanternas 

erfarenhet av text, bilder och siffror före sfi-undervisningen skiljer sig åt då tre informanter på 

egen hand och utefter eget behov lärt sig känna igen några ord och att räkna enklare 

huvudräkning. Två informanter hade även lite kunskaper i ytterligare ett språk förutom 

modersmålet. Samtliga informanter var enligt utbildningsdepartementets definition att 

betrakta som analfabeter vid ankomsten till Sverige (SOU 2003:77, 266).  

  
 

4.2 Utbildningsbakgrund i Sverige 
 
Tre av informanterna började läsa på sfi direkt efter ankomsten till Sverige. Deras studietid på 

sfi varierar från sex månader till sex år eftersom deras förutsättningar ser olika ut. Efter tre års 

heltidsstudier inom sfi befinner sig en Hadir i grupp 2C. Hon tror att hon skall vara klar med 

nuvarande kurs inom ett år. Hadir har knäckt läskoden men har svårt med läsförståelsen:  

14 
 



 
mycket svårt att läsa och skriva första två år men nu lite bättre [paus] jag kan läsa och skriva lite 
bra bara men jag förstår inte vad står det 
      (Hadir) 
 

Ali avancerade från grupp 1A till 1B på ca fem månader och från 1B till 2C på ca sex 

månader. Han har nu befunnit sig i grupp 2C i två år och har börjat tvivla på sin egen förmåga 

eftersom det i gruppen börjar nya inlärare hela tiden från grupp 2B vilka snabbt går vidare till 

3D: 

 
jag hela tiden kämpa och läsa jag har stress [paus] jag är stressad jag skriva fel hela tiden [paus]  
jag skämma, skämma [paus] tror hjärnan är borta [paus]  jag skämma för lärare, skämma för 
familjen, skämma för andra 
      (Ali) 

 

På frågan om han tror att han känner sig dum för att han jämför sig med dem som redan gått i 

grundskolan i sitt hemland och enbart behöver koncentrera sig på språkinlärningen, svarar han 

ja och tillägger:  
 

 att läsa och skriva är hela tiden [paus] komma ihåg är svårt [paus] problem C många sitta länge C 
och stressen komma när inte byta D  
      (Ali) 

 

Lärarna2 till de två informanter som fortfarande går på sfi uttryckte uppgivet, strax före 

intervjutillfället, att de båda hade stagnerat i sin språkutveckling och förmodligen inte skulle 

komma så mycket längre. Lärarna tror inte att de två informanterna kommer att lyckas med 

det avslutande provet i C-gruppen. 

 Amal klarade av sfi-undervisningen på sex månader, det vill säga grupp 1A, 2C och 3D. 

Hon anger tre faktorer som hon tror påverkar hennes snabba studietakt och det är hennes 

starka vilja, hennes kunskaper i engelska och att hennes man, som varit i Sverige sedan 1990, 

kunde hjälpa henne när hon gjorde sina läxor.  Idag anser hon att hon skulle behövt gå längre 

tid på sfi då hon missade mycket av omvärldskunskapen och kunskap om det svenska 

samhället när hon fick hoppa över kurser och enbart gick en månad i 3D:  
 
jag blev jätteglad [paus]  det tog bara sex månader alltihopa [....] men jag tycker ändå liksom att 
om jag visste så mycket som jag vet nu [paus] jag skulle läst sfi under en längre tid för det är 
mycket annat man lär sig och också om regler och [paus] sånt 
      (Amal) 
 

                                                 
2 Lärarna är inte intervjuade men deras kommentar, när jag skulle träffa de två informanterna på sfi, 

väckte mitt intresse då deras inställning är högst relevant för informanternas motivation och 
förutsättningar att lyckas. 
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 Efter sfi läste Amal svenska under en termin och matematik och engelska under två terminer 

på grundvux. Idag studerar hon på 75 procent på komvux och läser B-kursen i svenska, 

matematik och naturkunskap. Amal beräknas vara färdig med gymnasiestudierna till 

sommaren 2011. 

 Kaltuma och Naomi tillbringade tre respektive sju år i Sverige innan de påbörjade sina 

studier vid sfi. De studerade på sfi under totalt fyra respektive sex år på grund av åtskilliga  

avbrott för föräldraledighet, sjuka barn och praktik. Båda läser svenska och matematik på 

grundvux på heltid för andra året och en av dem går även på stödundervisning i matematik.  

  
  

4.3 Språkanvändning och undervisning 
 

Endast två av informanterna uppger att de dagligen talar svenska utanför skolan. Amal  

arbetar 25 procent inom äldreomsorgen och har många svensktalande kompisar medan 

Kaltuma redan före sfi-studierna fått kontakt med en svensk granne, vilket gör att hon pratar 

svenska så gott som dagligen. Hon menar att det har underättat hennes läs- och skrivinlärning 

betydligt men också hennes nuvarande studier i kontrast till Naomi som endast kunde ett fåtal 

ord på svenska när hon inledde sina studier vid sfi. Hon anser fortfarande att hon har svårt 

med både ord och uttal vilket gör att den egna skriftliga produktionen blir lidande. 

 Hadir går visserligen på en samtalskurs ett par timmar i veckan annars pratar hon liksom 

de övriga två endast ett par meningar med förskole- och fritidspersonal vid hämtning och 

lämning av barnen. 

 Samtliga informanter säger sig vara nöjda med den språkundervisning de befinner sig i nu. 

Amal menar att läraren har stor betydelse för inlärningen och ger exempel på hur hon 

upplevde sin tid på sfi. Hon tyckte att skillnaden mellan grupp 1B och 2C  var stor men att det 

framförallt berodde på lärarnas olika undervisningsmetoder:  

 
han [läraren i 1B] gjorde det inte lätt men mycket roligare och då känns det skoj och jag fattade 
mycket bättre [paus]  det kändes så [paus]  jag var ganska ung då [paus] jag var nitton år och känns 
skolan skoj så fattar jag mycket bättre 
      (Amal) 
 

Som exempel på hur undervisningen var rolig säger hon att det är viktigt att lämna 

skollokalen för att lära sig saker i på andra sätt än enbart genom böcker. Det är lättare att 

minnas ord om man får använda dem i riktiga sammanhang:  
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när jag gick för [namn på lärare] gick vi mycket ute [paus]  vi var på museum [paus] vi tittade på 
olika ställen var även hemma i hans lägenhet [paus] hus och tittade på grejer [paus] vi blev bjudna 
på glass och det var jättesvårt för mig att skilja på ljuden i glass och glas [paus]  han säger att jag 
äter glass ur glas [skrattar] det var roligt [paus]  jätteroligt vara det och jag tänkte ofta på det när 
jag skulle säga glas eller glass 
      (Amal) 
 

   

4.4 Mål och motivation 
 
Informanterna har olika mål och delmål med sina studier. Två av informanterna har sedan 

barndomen drömt om att bli barnmorska respektive sjuksköterska. Kaltuma anser dock att hon 

är för gammal för att hinna utbilda sig till barnmorska eftersom hon inte har någon 

gymnasiekompetens ännu. Den yngre av de två, Amal, har kommit en bra bit längre i sin 

utbildning och är övertygad om att hon inom en ganska snar framtid kommer att söka in på 

sjuksköterskeutbildning för att förverkliga sin dröm.  En tredje informant, Naomi, vill helst 

arbeta med att baka bröd, tårtor eller kakor för det är något hon har erfarenhet av och anser sig 

vara duktig på. Till hösten skall dessa tre informanter läsa till undersköterskor förutsatt att de 

är klara med sin nuvarande utbildning. Orsaken till det studievalet är att de praktiserat och 

vikarierat inom äldreomsorgen tidigare och anser att det finns goda chanser att få jobb efter 

utbildningen. Naomi planerar även att påbörja körkortsutbildning till hösten, något som båda 

de två andra redan genomfört.  

 För Naomi har det inte varit självklart att studera vidare eller att ens genomföra alla 

kurserna på sfi. Hennes mål var att lära sig lite svenska och att läsa och skriva.  Stoltheten hon 

kände över att ha klarat av kurs 1A på sfi sporrade henne till att försöka med en kurs till och 

en till etcetera. Hon tror dock inte att det blir någon mer utbildning för hennes del efter 

undersköterskeutbildningen, för nu vill hon jobba. Anledningen till att Kaltuma och Naomi 

valt att läsa vidare är att de genomgått skilsmässor och är i behov av utbildning för att kunna 

få jobb och bli självförsörjande. De tar också upp att de behöver lära sig mer för att kunna 

hjälpa sina barn med deras skoluppgifter. 

 Hadir har inga planer på att en dag börja arbeta utan hennes behov är att kunna klara sig i 

vardagen; det vill säga i affären, i tvättstugan, i kontakten med barnens skola etcetera:  

 
jag tänker om jag kan bara lite språk jag kan klara mig i samhället  
      (Hadir)  
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På frågan om vad som motiverar henne till att studera beskriver hon sina svårigheter att klara 

av situationer i vardagen som uppstår när hon inte kan läsa och skriva. Ett exempel är när hon 

går till tandläkaren och behöver ansöka om bidrag: 

 
 tandläkaren säger [paus] skriva papper till försäkringskassa, mycket problem tänder [paus] jag 
säger [paus]  kan du skriva papper och jag skicka den  
      (Hadir) 
 

Hon menar att hennes mål är att kunna klara sådana situationer själv i framtiden. Det är också 

viktigt för henne att förstå vad barnen säger för de har börjat prata svenska med varandra 

hemma och det är något hon är bekymrad över då hon är rädd att de skall glömma kurdiskan:  

 
mina barn pratar svenska hemma och glömmer vad heter det på kurdiska [paus]  han frågar vad 
heter det och vad heter det på kurdiska [paus]  han glömmer 
      (Hadir) 
 

Den manlige informantens mål är att få ett jobb, vilket arbete som helst, men om han får välja 

skulle han vilja jobba i en affär precis som han gjorde i Somalia: 

 
 jobba i affären, klädaffär [paus] eller möbelaffär är min dröm 
     (Ali)  

 

När det blir tal om motivation återkommer han till att han skäms för att han inte är klar med 

2C ännu. Han tycker om och läsa och har inga problem med läsförståelsen men skrivandet 

och talet vill inte utvecklas i samma takt. Från början hade han planerat att läsa kursen 3D 

men nu har han gett upp den tanken och vill bara ha ett betyg i 2C så han kan börja jobba: 

 
jag vill ha betyg i C sen stanna [paus] sen börja jobba och praktik och sen komma tillbaka studera 
[paus] jag skämma hela tiden varför jag klarar inte [paus] 
      (Ali) 

 

Han har inte helt stängt dörren till fortsatta studier men vill skjuta den frågan på framtiden. 

Med en suck säger han:  

 
i Sverige måste man läsa och skriva [paus] kan inte åka bussen eller gå på affären och inte läsa och 
skriva  

       (Ali) 
 

Två av informanterna har fått uppleva att de tagit sig igenom kurser på sfi i snabb takt och de 

säger att lärarna hade höga tankar om dem. Det sporrade den ena informanten till att studera 

ännu hårdare: 

18 
 



jag har aldrig lämnat ett papper på bordet innan jag förstod allt och kunde det utantill så min lärare 
tyckte jag var för duktig att läsa A [paus] så han gick och hämtade både A- och B-provet och efter 
proven hamnade jag i C- gruppen   
      (Amal) 

 

Båda informanterna beskriver att C-kursen var mycket svårare och både har upplevt att andra 

inlärare började efter dem men snabbt gick vidare till D-kursen. I den enas  fall påverkade det 

inte hennes motivation så mycket för hon hade fått ett stort självförtroende under de tidigare 

kurserna. Innan hon kom till Sverige hade hon ett dåligt självförtroende men framstegen på sfi 

gav henne en ny syn på sig själv och hon säger:  

 
jag är en väldig språkmänniska [paus] jag lär mig väldigt lätt så [paus] jag kan prata engelska 
nästan flytande nu också 

      (Amal) 
 

För den andre har självförtroendet fått sig en törn och han upplever att han inte är lika smart 

som andra.  

 På frågan om deras kunskaper att läsa och skriva förändrat deras liv och deras syn på livet 

svarar tre av informanterna snabbt ja. Samtliga tre bekräftar att det framförallt är deras 

självförtroende som stärkts. En av dem yttrar:  

 
jag är stolt över mig själv och jag vet att jag kan [paus] är något svårt tänker jag att det här skall 
jag fixa [paus] det är bara att träna till jag kan 
      (Amal) 

 

En annan informant säger att den lyckligaste dagen i hennes liv var när hon klarade 

uppkörningsprovet och att hon aldrig känt sig stoltare än när hon kunde köra iväg med bilen 

själv. Två av de kvinnliga informanterna berättar oberoende av varandra att de en dag vill 

skriva självbiografier. I den enas  fall är det för att stärka andra kvinnor och visa vad man kan 

åstadkomma om man blir fri.  

 Av de fem informanterna är det endast två som anser sig vara funktionellt litterata trots att 

tre av dem är klara med sfi-studierna. Naomi anser inte att hon har uppnått en läs- och 

skrivkunnighet som gör att hon klarar alla de krav på litteracitet som samhället kräver och 

som hon själv anser sig behöva. Hon ger som exempel på saker som hon inte klarar av:  

 
Att läsa, förstå och fylla i blanketter från försäkringskassan. 
     (Naomi) 
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4.5 Hinder  
 
Samtliga informanter utom en menar att de skulle lärt sig läsa och skriva snabbare om de fått 

lära sig det på sitt modersmål. Informanten som har en annan åsikt anser att det underlättat 

hennes andraspråksinlärning att få lära sig allt på svenska:  

 
jag använde inte så mycket mitt språk och de testade och kollade och de som kan skriva och läsa 
på sitt eget språk de har väldigt svårt med... [paus] uttal [paus]  det är inte samma uttal [paus] de 
tänker på somaliska uttal av bokstäverna [paus] om man inte kan somaliska bokstäver så har man 
inte samma problem och tycker inte att det är konstigt med å, ä och ö 
      (Amal) 

 

Den kurdiska informanten kan inte läsa och skriva på sitt modersmål men tror att hon skulle 

lärt sig läsa och skriva snabbare om hon hade fått göra det på kurdiska istället för på svenska. 

Hon tar också upp problemet att hon till skillnad från de flesta i sin grupp inte kan ta hjälp av 

lexikon:  

 
jag aldrig går inte i skolan i mitt hemland [paus] min lärare säger vad betyder den och alla tittar på 
lexikon [paus] jag förstår inte kan inte lexikon [paus] jag kan inte arabiska eller kurdiska 
      (Hadir) 

 

Enligt henne är det även svårt att stava orden rätt på svenska eftersom hon har problem med 

uttalet.  

 Eftersom fyra av informanterna har många barn och bor trångt ställer detta till ett 

bekymmer vad det gäller möjligheterna att studera hemma. En av anledningarna är att de inte 

har rätt att ha sina barn på förskolan mer än under den tid som de är i skolan vilket är orsaken 

till att samtliga fyra uppger att de som mest kan ägna en till en och halv timme till 

hemuppgifter och det när barnen lagt sig. En informants studier påverkas av att hon varje dag 

måste laga mat, städa och ta hand om barnen innan hon kan göra sina läxor. Hon ägnar ca en 

och en halv timme om dagen till studierna hemma och det blir oftast mellan elva och ett på 

natten när barnen sover. Barnen behöver mycket hjälp både före och efter skolan menar hon: 

 
 tre barn går på [namn]skolan, en dag har idrott [paus] en dag har simskolan måste ha med sig 
kläder, mycket problem [paus] varje dag hjälpa med handduk idrottkläder och två andra går på 
[namn]skolan också hjälpa med idrottkläder 
      (Hadir) 

 

Hon tillägger att boendesituationen gör det svårt att studera eftersom det inte finns någon 

avskild plats att vistas på: 
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 vi är nio person i en liten lägenhet [paus] bara tre rum och en liten bad [...] jag skriva två år till 
[namn på bostadsbolaget] [paus]  det finns ingenting. 
      (Hadir) 

 

Även den manlige informanten tar upp att det är svårt att få studiero hemma då de är 13 

personer i en sexrumslägenhet. Han behöver inte städa och laga mat men barnen behöver 

mycket hjälp och han måste hämta flera av dem när han går hem från sfi. Informanten 

studerar ca en timme om dagen hemma:  

 
jag slutar klockan elva här [på sfi] sen hämta barnen dagis och sen hem, pratar svenska ingenting 
[paus] läsa skriva barnen sover [paus] barnen små ett år två år tre år det blir problem [paus]  
mycket trött [paus] måste träna prata svenska [paus] träna och bli bättre  
      (Ali) 
 
 

Ytterligare ett hinder som togs upp av en av informanterna var svårigheten med självstudier 

och för lite förkunskaper. Amals korta tid inom sfi gav upphov till problem när hon skulle 

fortsätta sina studier vid grundvux. Efter sex månader på sfi sökte sig Amal till grundvux men 

där tog det stopp. Plötsligt skulle hon på egenhand läsa sig till kunskap och föreläsningarna 

var få, vilket gjorde att hon inte längre hängde med i undervisningen:  
 

och efter sfi ville jag läsa vidare och då började jag på grundvux då [paus]  men jag blev mycket 
trött  och så och det var inte roligt det var inte mycket hjälp [paus]  det var allting [paus] gör själv.  
      (Amal) 
 

Amal upplevde det som en stor besvikelse och började tvivla på sina kunskaper. Efter fyra 

månader hoppade hon av studierna och kände sig väldigt misslyckad:  

 
jag tyckte allt blev tråkigt [paus]  ingenting var roligt längre och jag ville inte bara sitta och slösa 
bort tid och pengar [paus]  efter kanske runt fyra månader tänkte jag [paus] nej det här är inget för 
mig [paus]  då hoppade jag av   
      (Amal) 

 

Efter ett par års arbete som elevassisten i en förberedelseklass, började Amal på 

grundvux och den här gången gick allt mycket lättare dels för att hon hade större 

kunskaper i svenska och om samhället men också för att lärarna nu hade börjat 

undervisa mer än tidigare. Det var fortfarande en del självstudier men nu föreläste 

lärarna ofta. 
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4.6 Sammanfattning av resultatet 
 
I utbildningsbakgrunden visar det sig att ingen av informanterna har erfarenhet från tidigare 

studier utan lärt sig genom att studera och imitera andra. Idag läser två av informanterna kurs 

2C på sfi, två befinner sig på grundvux och en på komvux. Majoriteten av informanterna talar 

inte svenska i någon större utsträckning utanför skolan men samtliga är nöjda med den 

undervisning i svenska som de har nu.  

 Vad det gäller mål och motivation har tre informanter som mål att läsa till undersköterskor 

till hösten och det som motiverar dem är möjligheten till arbete efter studierna. En av dem har 

som långsiktigt mål att läsa vidare till sjuksköterska. De två informanter som befinner sig på 

sfi har i dagsläget målet att bli färdiga med C-kursen. Mannen hoppas där efter på att få ett 

jobb medan kvinnans mål är att ha uppnått en vardagslitteracitet som gör att hon klara 

kontakten med tandläkare, skola med mera. Mannens motivation att läsa vidare inom sfi har 

försvunnit i och med att hans självförtroende har dalat. 

 De hinder för att bli funktionellt litterat som informanterna tar upp är att läsa och 

skrivundervisningen sker på svenska, svårigheten att studera hemma på grund av 

trångboddhet, för få timmars barntillsyn, bristande förkunskaper och kravet på självstudier. 

Resultatet visar med andra ord att förutsättningarna att bli funktionellt litterat varierar 

stort mellan informanterna och det är både inre som yttre faktorer som påverkar deras 

väg genom det svenska utbildningssystemet.  

5 Diskussion 
  
I min diskussion kopplar jag ihop teorierna med resultatet och presenterar min slutsats av 

undersökningen. Jag har valt att använda ordet litterat i OECD:S definition av funktionellt 

litterat, om inget annat anges, eftersom det överensstämmer med vad skolverket menar att 

inläraren skall ha uppnått efter kurs 3D inom sfi. 

 

5.1 Litteracitet  

I dagens Sverige tas litteracitet för självklar och den enskilde medborgaren förväntas kunna ta 

del av all den information som denne dagligen kommer i kontakt med. Enligt Franker 

(1997:90; 2004: 678ff,) är det inte enkelt att definiera vad det innebär att vara litterat och det 

har gjorts åtskilliga försök att hitta en definition som täcker alla de dimensioner av litteracitet 

som krävs för ett aktivt deltagande i det samhälle som den enskilde lever i. Informanterna i 
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undersökningen hade ingen tidigare erfarenhet av formell språkundervisning och var illitterata 

när de påbörjade inlärningen av sitt andraspråk. Behovet av litteracitet varierar mellan 

informanterna då någon enbart har som mål att klara sig i vardagen medan andra har som mål 

att klara av ett arbete eller att studera vidare på högskola. Förutsättningen att bli funktionellt 

litterat skiftar också mellan informanterna då en mängd olika faktorer påverkar inlärningstakt 

och motivation.  

 Utgångspunkten för att kunna bli litterat på ett andraspråk är först och främst att lära sig 

språket och kulturen i det land där språket talas. Det tar tid att lära sig läsa och skriva som 

vuxen och närmare fyra år att bli funktionellt litterat förutsatt att inlärningen sker på heltid 

och på modersmålet enligt Mörling (2007:83f). Ingen av informanterna i undersökningen har 

fått de förutsättningarna, det vill säga att undervisningen för deras del sker på deras 

andraspråk och på deltid. I utbildningsdepartementets betänkande (SOU 2003:77, 275) står 

det att modersmålet utgör basen för tidigare kunskaper och erfarenheter vilket borde utnyttjas 

vid läs- och skrivinlärningen, särskilt med tanke på den tid det tar att lära sig ett andraspråk. 

Trots att lärare på samtliga informanters modersmål finns representerade i kommunen där de 

bor har ingen av dem erbjudits att få lära sig läsa och skriva på sitt modersmål, vilket med stor 

säkerhet hade påskyndat deras erövrande av litteracitet och av såväl den svenska kulturen som 

språket.  

 En av informanterna beskriver svårigheten att förstå de ord hon skriver då hon inte har 

möjlighet att kontrollera dem mot sitt eget språk och svårigheten att stava på svenska när hon 

inte behärskar uttalet. Hon är övertygad om att hon skulle kunna lära sig snabbare och bättre 

om hon fått lära sig läsa och skriva på kurdiska vilket överensstämmer med forskningen. Har 

man inte lärt sig läsa och skriva på sitt eget språk och saknar vana från teoretiska studier och 

formell språkundervisning utsätts individen för stora påfrestningar (Franker 2004:675ff) 

 Av de informanter som varit i Sverige längst torde den enas läs- och skrivinlärning ha 

påskyndats av det faktum att hon kunde mycket svenska innan hon lärde sig läsa och skriva 

och hon har i dagsläget kommit längre i studierna på sina sex år, än vad den andre 

informanten gjort på sina åtta år. Den informant i undersökningen som erövrat både litteracitet 

och språket snabbast kunde dock ingen svenska när hon påbörjade sina studier vilket står i 

kontrast till forskningen. Det finns dock en mängd faktorer som påverkar den enskilde 

individens inlärningstakt. Informanten anser inte att varken språk-, eller läs- och 

skrivinlärningen sker snabbare om man kan läsa och skriva på sitt modersmål. Hon menar 

framför allt att uttalet i svenskan är svårare att lära sig om man redan lärt sig uttalet av 

bokstäverna på sitt modersmål.  
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5.2 Språkinlärning 
 
Tre av informanterna har varit i Sverige mellan tre och sex år och de två övriga har vistats här 

i 16-21 år men har trots det enbart deltagit i formell språkundervisning i fyra till sex år. Enligt 

aktuell forskning är det svårt att säga hur lång tid det tar för en vuxen att lära sig ett 

andraspråk, den ungefärliga tiden för ett barn är ca sex till tio år men för en vuxen beräknas 

tiden vara ännu längre (Myndigheten för skolutveckling, 2004). En av orsakerna till att det tar 

längre tid för en vuxen är att vuxna inte vistas i skolan och bland svensktalande i samma 

utsträckning som barn. Flera av informanterna beskriver att de inte använder det svenska 

språket utanför skolan i någon större utsträckning, vilket innebär att den svenska som de 

kommer i kontakt med i huvudsak är skolspråket. Språkutvecklingen för dessa informanter 

torde därmed gå mycket långsammare än för de informanter som dagligen använder sig av en 

mer varierad svenska utanför klassrummet. Det är viktigt använda språket i olika situationer 

men också att undervisningen, precis som en av informanterna påpekar, även sker utanför 

klassrummet i autentiska situationer som inlärarna kan ha användning av utanför skolan.   

 Andra orsaker till att det tar olika lång tid för inlärarna att lära sig språket har med 

individuella  egenskaper att göra. Inlärningen av det nya språket påverkas enligt Lightbown 

och Spada (2006:57ff) av en rad individuella faktorer som till exempel intelligens, talang och 

lärstil. Beträffande lärstil har samtliga informanterna lärt allt de kunde vid ankomsten till 

Sverige genom att lyssna till och titta på andra. För en av informanterna kan misslyckandet 

vid hennes första försök på grundvux dels härledas till att hon inte fått med sig tillräckligt 

med kunskaper om samhället och svenska förhållanden från sin sfi-utbildning, men även till 

det faktum att hon var van vid att lära via muntlig information torde ha medverkat till hennes 

tillkortakommande när det handlade om att läsa sig till kunskap på egen hand. Med kännedom 

om informantens mycket korta utbildningsbakgrund borde hon ha erbjudits fler 

inlärningsformer än enbart självstudier. Om det inte vore för informantens egen drivkraft det 

vill säga viljan att lära sig och socialiseras i det svenska samhället, och hennes mål som i och 

med misslyckandet förstärktes, kunde hennes framtid i Sverige sett mycket annorlunda ut än 

den gör idag.  
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5.3 Skollitteracitet vs. vardagslitteracitet 

Den enskilde informanternas behov av språket och litteracitet är faktorer som borde stå i 

fokus för undervisningen. Tre av informanterna har valt att studera vidare för att så 

småningom skaffa sig ett yrke. Enligt Myrberg (2001:16) är arbetsmarknadens krav på läs- 

och skrivkunnighet högre för kvinnor än för män då många av de arbetsuppgifter som kvinnor 

utför ställer krav på litteracitet. De tre kvinnliga informanter som har praktiserat och 

vikarierat har gjort detta inom äldreomsorgen där funktionell litteracitet är en nödvändighet 

för att klara av arbetet. För två av dem har fortsatta studier tillhört det långsiktiga mål som de 

satt upp, även om den äldre av dem idag inte tror sig uppnå sitt mål på grund av tidsskäl. 

Dessa två informanter är de enda i undersökningen som är i behov av skollitteracitet för att ha 

redskapen att klara studier på högre nivå.   

 De tre övriga informanterna har inte och har inte haft som mål att studera vidare efter sfi 

utan deras behov handlar om en fungerande vardagslitteracitet. Risken är stor att Sfi-

undervisningen fokuserar på att förbereda deltagarna för fortsatta studier och att 

vardagslitteraciteten, som behövs för att delta aktivt i sociala sammanhang i och utanför 

hemmet, inte prioriteras lika högt (Franker 2004:701ff). En av anledningarna till att sfi 

fokuserar på skollitteracitet är att kravet på utbildning är stort på arbetsmarknaden vilket 

påverkar utformningen av sfi-målen (SOU 2003:77, 71). Sfi-informanterna avser att sluta sina 

studier efter nuvarande kurs 2C och skall då vara tillräckligt litterata för att klara att gå en 

språklig anpassad yrkesutbildning och aktivt delta samhället (Skolverket, 2009a). Frågan är 

om den manlige informanten är medveten om att det räcker med att avsluta kursen 2C för att 

ha tillräckliga kunskaper för att fortsätta på en språkligt anpassad yrkesutbildning eftersom 

han hela tiden fokuserat på att gå vidare till kurs 3D.  

 

5.4 Motivation och mål 

 
Vad som motiverar samtliga informanter är viljan att kunna klara sig själv i samhället 

framförallt vad det gäller sociala kontakter och försörjning. Det är endast en informant som 

inte när någon dröm om att komma ut på arbetsmarknaden. För en av informanterna handlar 

det mycket om att leva upp till rollen som familjefader och försörjare och han känner idag en 

stor skam över att dels inte klara av kursmålen men också av att inte kunna försörja sin familj 

genom arbete. Jenner (2004:41ff) menar att resultatet av en utebliven måluppfyllelse kan leda 

till en modifiering eller förstärkning av målet. I informantens fall har misslyckandet lett till en 
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modifiering, det vill säga att han har  sänkt sitt mål och självförtroendet har minskat. Han har 

dock satt upp delmål och inte helt övergivit tanken på att återvända till studierna senare. 

 I två av informanternas fall handlar motivationen om oberoende, både den frihet som en 

egen inkomst ger men även om att kunna klara sig utan att vara beroende av en man. 

Informanterna har samma delmål, det vill säga att bli undersköterska men det när även 

drömmen om att en dag kunna skriva en självbiografi. Ytterligare en informanten har även 

hon som delmål att bli undersköterska för att sedan läsa till sjuksköterska och man kan 

fundera på om kvinnornas gemensamma delmål är skapat av arbetsmarknadens behov att 

rekrytera arbetskraft till äldre- och handikappomsorg.  

 För tre informanterna som har barn är även behovet av att lära sig läsa och skriva i 

tillräcklig stor utsträckning för att kunna hjälpa sina barn med läxor och andra aktiviteter och 

frågan är om det då inte krävs mer studier än vad sfi-undervisningen kan ge.  

Informanternas motivation kan också beskrivas i Vibergs (1987:100ff) två dimensioner vad 

det gäller språkinlärning, där det för två av informanterna handlar om integrativ motivation då 

de aktivt försöker införliva omgivningens kultur medan det snarare handlar om instrumentell 

motivation för de övriga tre som vill kunna arbeta och klara den dagliga kommunikationen 

utanför hemmet. 

 

5.5 Litteracitet och yttre förutsättningar 

För att lära sig att läsa och skriva på ett andraspråk, samtidigt som man också håller på att lära 

sig språket och den kultur man befinner sig i, krävs det stor ansträngning. Det är tre processer 

som pågår parallellt och som tar lång tid. Utbildningsdepartementets betänkande (SOU 

2003:77:260) tar upp en problematik som fyra de fem informanterna i min undersökning 

vittnar om och det gäller tiden för studierna utanför skolans undervisning. Sfi-informanterna 

genomgår heltidsstudier men har lärarledd undervisning tre timmar varje dag och förväntas 

fortsätta studera på egen hand de resterande timmarna. Även grundvuxinformanterna studerar 

på heltid men har några fler timmars undervisning per vecka. Gemensamt för dessa fyra 

informanter är att de har många barn och bor trångt. Tillsammans har de fyra informanterna 

30 barn varav 25 barn under 16 år som alla är i behov av tid och uppmärksamhet. 

Informanterna uppger att de i direkt anslutning till undervisningens slut är tvungna att hämta 

barnen. Det innebär för samtliga att den enda tid de har till självstudier är när de barnen har 

lagt sig och då handlar det om efter tio på kvällen. I betänkandet fastlår 

utbildningsdepartementet att en ökad barnomsorg torde generera en förbättrad studiesituation 
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för framför allt kvinnor och likaså en högre måluppfyllelse. Trångboddheten är en annan 

faktor som gör att det är omöjligt att i hemmet hitta en avskild plats att göra sina läxor på när 

resten av familjen är hemma.  

 I betänkandet från utbildningsdepartementet (SOU 2003:77:268) belyses även 

problematiken med att sfi-undervisningen i många stycken ställt för höga krav på inlärarna 

och att uteblivna studieframgångar efter en lång tids studier lett till att inlärarna tappar 

självförtroendet. Jenner (2004:20,85) menar att motivation handlar om bemötande och 

förväntningar vilket inte är inneboende egenskaper hos individen. Lärarnas förväntningar på 

individen spelar således en stor roll för om den enskilde inläraren skall lyckas eller inte. I sfi-

informanternas fall anser deras lärare att informanterna har stagnerat i sin utveckling och 

förväntar sig därför inte att de skall utveckla sitt andraspråk vidare. Det är ett mycket märkligt 

antagande i ljuset av att ingen av dem har vistats i Sverige tillräckligt länge för att ha 

förutsättningarna att bli funktionellt litterata eller att lära sig språket till en avancerad nivå. 

Risken är också stor att de negativa förväntningarna tillsammans med den ena informantens 

förlorade självförtroende kommer att minska hans förutsättningar att slutföra kursen 2C.  

 I sin beskrivning av kurs 2C tar tre informanter upp svårigheten med att denna grupp fylls 

på med deltagare från grupp 2B vilka oftast klarar av den nya kursen på kortare tid än de som 

kommer från grupp 1B. Två av informanterna har upplevt att de haft stor framgång i grupp 

1A och 1B, då de avancerat snabbare än genomsnittet. Deras självbild och självförtroende har 

dock snabbt ändrats när de i grupp 2C fått uppleva att deltagarna från grupp 2B avancerat i 

betydligt snabbare takt. Informanternas beskrivning stämmer väl överens med Mörlings  

(2007:83f) farhågor, det vill säga att analfabeters behov av undervisning skiljer sig åt från 

kortutbildades. 

 

5.6 Slutsats 
 
Mitt syfte var att ta reda på hur enskilda andraspråksinlärare utan tidigare skolbakgrund från 

hemlandet upplever sin studiesituation och vad som motiverar dem till fortsatta studier. 

 Svaret på frågan om hur informanterna ser på behovet av litteracitet är att samtliga anser 

att litteracitet är nödvändig för att klara sig i det svenska samhället. De har dock olika behov 

av litteracitet då deras mål med studierna skiftar.  

 Två informanter har som mål att bli färdiga med kurs 2C på sfi. Den ena informantens mål 

är att sedan gå ut i arbete och den andres mål är att klara vardagliga situationer och sociala 

kontakter så som kontakten med barnens skola, tandläkarbesök etcetera. Tre av informanterna 
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planerar att gå ett yrkesförberedande program på gymnasienivå till hösten för att sedan kunna 

gå ut i arbete. En av dessa har dock akademiska studier som sitt långsiktiga mål då hon 

planerar att läsa till sjuksköterska.  

 Förutsättningarna att lyckas med studierna är kantade av svårigheter då informanterna 

upplever att flera faktorer försämrar deras möjligheter att nå framgång i studierna. Dessa 

faktorer rör främst tid till studier utanför undervisningstiden. En sådan faktor är svårigheten 

att lära sig läsa och skriva på ett språk som man ännu inte behärskar vilket är ett tidskrävande 

arbete. En annan faktor är bristen på barntillsyn då informanterna endast har barnomsorg när 

de själva är i skolan. Den tredje faktorn är trångboddheten vilken gör det svårt att hitta en 

ostörd plats att göra sina läxor på.  

 Det är finns en rad andra faktorer som också påverkar den enskilde individens motivation 

och förutsättningar att bli funktionellt litterat. Det handlar, förutom om själva undervisningen, 

bland annat om allt från tidigare erfarenheter, framtida drömmar, mål och delmål samt 

självförtroende. Det kommer också an på möjligenheten att utöva språket utanför skolsalen 

och om uthållighet då studietiden är relativt lång. Med tanke på de olika lässtrategier som 

krävs för att aktivt delta i samhället och att förstå och hantera den formationen som vi 

dagligen möter, behöver alla de hinder som informanterna beskriver undanröjas. 

  

 

5.7 Utvecklingsområden och framtiden 
 
Exempel på vidare forskningsområden skulle kunna vara att titta på vad som skiljer 

kortutbildade män och kvinnors motivation åt vad det gäller att studera vidare och i vilken 

mån arbetsmarknadens krav speglar könsfördelningen inom grundutbildningen för vuxna. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
       

      
      

Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 
 
Namn 
 
Ålder 
 
Familj 
 
Ursprung 
 
Studier i hemlandet 
 
Arbete i hemlandet 
 
Ankomst till Sverige 
 
 

1. Hur länge har du gått/gick du i läs- och skrivundervisningen? 

2. Hur lång tid gick du på SFI och vilka kurser läste du där? 

3. Vad läser du nu? 

4. Hur länge har du gjort det? 

5. Vad är ditt mål med studierna? 

6. Hur upplevde du läs- och skrivundervisningen? Attityder, metoder och läromedel 

7. Hur upplevde du SFI-undervisning? Attityder, metoder och läromedel 

8. Hur upplever du dina nuvarande studier? 

9. Vad har det inneburit för dig personligen att kunna läsa och skriva? 

10. Hur viktigt var förmågan att läsa och skriva i ditt hemland? 

11. Varför lärde du dig läsa och skriva? 

12. Vad läser och skriver du i huvudsak?  

13. Vad skulle du vilja läsa och skriva? 

14. Hur mycket läser och skriver du per dag? 

15. Hur viktig upplever du att förmågan att läsa och skriva är i Sverige? 

16. Vad har motiverat dig att fortsätta studera? 

17. Hur ser din familj på dina studier? 

18. Hur mycket tid har du att studera hemma? 

19. Känner du många som lärt sig läsa och skriva i Sverige som avbrutit sina studier? Vet du varför de har slutat? 

20. Känner du många som lärt sig läsa och skriva i Sverige som har fortsatt studera? Vet du vad det är som får 
dem att fortsätta? 

21. Är det något mer som du vill berätta för mig om dina eller andras studier? 
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