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1. Inledning 

Svenskundervisning för invandrare, sfi, är till för att ge invandrare och flyktingar 

språkkunskaper för att kunna delta aktivt i både vardags-, samhälls- och arbetsliv i det nya 

hemlandet Sverige. Eftersom undervisningen spelar en stor roll rent samhällspolitiskt, så 

hamnar den ofta i mediernas blickpunkt och debatteras. Många gånger förklaras de studerandes 

svårighet att lära sig svenska med bristande vilja och motivation, att de inte anstränger sig 

tillräckligt. För att råda bot på detta ges olika förslag på hur språktillägnandet ska påskyndas 

(Hyltenstam & Lindberg, 2004). Under avsnittet bakgrund presenteras sfi lite närmare. 

I mitt yrke som lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen, gruv, och sfi möter jag 

vuxna studerande med skriftspråkliga svårigheter. När det gäller vuxenstuderande inom sfi, så 

finns det en stor spridning i skolbakgrund och skriftspråkliga erfarenheter. De studerande är 

allt från analfabeter till högutbildade akademiker och har olika modersmål. Hyltenstam (2007) 

menar att det kan vara svårt att avgöra om de skriftspråkliga svårigheterna handlar om dyslexi. 

Oavsett orsaken till skriftspråkliga svårigheter är det viktigt att stötta och göra undervisningen 

tillgänglig för alla, vilket också styrdokumenten påtalar. Genom att kartlägga de studerandes 

skriftspråkliga förmågor skulle undervisningen kunna anpassas och göras tillgänglig för alla, 

även för studerande med skriftspråkliga svårigheter. 

Skolinspektionens rapporter (2010, 2011) visar att individanpassningen av sfi-

undervisningen utifrån de studerandes förutsättningar och behov inte är tillräcklig och att 

flexibla lösningar gällande utformningen av undervisningen saknas. Enligt Hyltenstam (2010) 

finns det en ”begränsad forskningsbaserad kunskap om dyslexi hos tvåspråkiga” (Hyltenstam, 

2010, sid 331). Jag har själv inte kunnat hitta någon forskning som berör kartläggning av 

skriftspråkliga svårigheter hos vuxna andraspråksinlärare. Den forskning som finns om 

kartläggning av skriftspråkliga svårigheter bland tvåspråkiga elever handlar mestadels om barn 

och ungdomar (Hedman, 2009). Utifrån Skolinspektionens rapporter (2010, 2011) verkar det 

inte ens göras en kartläggning för att sfi-studerande ska hamna rätt i sina sfi-studier. Därför vill 

jag undersöka om en kartläggning av skriftspråkliga svårigheter förekommer bland 

vuxenstuderande inom sfi och hur en sådan eventuell kartläggning ser ut. Ur specialpedagogisk 

synvinkel ser jag det som viktigt att försöka kartlägga vad svårigheterna beror på för att kunna 

ge rätt undervisning och pedagogiskt stöd, så att lärandet av det svenska språket underlättas 

och den studerande når målen för sfi-undervisningen.   
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2. Syfte 

Syftet med studien är att studera organiseringen av den del inom Svenskundervisning för 

invandrare, sfi, som handlar om arbetet med att stödja de studerandes skriftspråkliga 

utveckling. Ett särskilt fokus riktas mot de individer som strävar i sitt skriftspråkliga lärande 

och som visar tecken på svårigheter liknande dyslexi. Det jag är intresserad av är om 

kartläggning av skriftspråkliga svårigheter förekommer inom sfi och hur detta i så fall sker rent 

praktiskt. Mitt huvudsyfte med studien är alltså att belysa förekomsten och genomförandet av 

sådana kartläggningar samt dess innehåll och eventuella konsekvenser. 

 

2.1  Frågeställningar 

 Jag har följande frågeställningar: 

 Hur organiseras undervisningen inom sfi? 

 Hur upptäcks individer med tecken på skriftspråkliga svårigheter inom sfi? 

 Hur vanlig är förekomsten av kartläggning av skriftspråkliga svårigheter inom sfi? 

 Hur kartläggs skriftspråkliga svårigheter?  

 Vilka konsekvenser kan en kartläggning få, avseende organisationen av 

undervisningen?  

 

 

3. Bakgrund 

Inledningsvis ges en bakgrund med förklaring av vad sfi är, vad styrdokument och rapporter 

säger om sfi och studerande med behov av stöd samt en förklaring av några centrala begrepp 

som förekommer i detta arbete. 

 

3.1 Vad är sfi? 

Svenskundervisning för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket för 

vuxna invandrare och flyktingar som blivit folkbokförda i en kommun och saknar 

grundläggande kunskaper i svenska (SKOLFS 2009:2). Sfi ska ge den studerande ett 

funktionellt andraspråk, vilket i en del fall även innefattar grundläggande läs- och 

skrivfärdigheter, så att den studerande ska kunna delta aktivt i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv. Utbildningen innehåller fyra kurser (A-D) och tre studievägar.  Studieväg 1 är för 

analfabeter och de med kort skolbakgrund, studieväg 2 för de med lite mer skolbakgrund och 
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studieväg 3 är för högutbildade och studievana (Figur 1). Kurs B och C är antingen 

nybörjarkurs eller fortsättningskurs beroende på studieväg, men kursmålet är detsamma. Varje 

studieväg avslutas med ett nationellt prov och betyg ges på varje kurs. Den del i utbildningen 

som omfattar läs- och skrivinlärning är inte kopplad till en speciell kurs utan sker parallellt och 

där ges inget betyg (SKOLFS 2009:2). 

 

 

 

          3 

                   2 

       1 

Figur 1. Studievägar och kurser inom sfi. 

 

Den studerande ska kunna börja sina studier inom tre månader efter anmälan till kursen och 

undervisningen ska i genomsnitt omfatta minst 15 timmar per vecka. Studierna ska också 

kunna kombineras med arbete (SFS 1985:1100). Ett riktvärde för undervisningen är 525 

timmar och den bör pågå hela året med avbrott endast för semester (SFS 1994:895).  

Från 1 juli 2012 ändrades utbildningens namn till ”Utbildning i svenska för invandrare”. De 

styrdokument som gäller för kurser som påbörjats efter sista juni 2012 innehåller inga 

skillnader gällande studievägar, kurser och omfattning. Dock nämns inte avbrott för semester, 

utan det står att utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året (SFS 2011:1108).  

Undervisningens effekt beror på flera faktorer som t.ex. den studerandes 

utbildningsbakgrund, ålder, motivation, kontakt med svenskar och den psykosociala 

situationen med oro, problem och isolering (Lindberg, 1996). I många fall är det fler faktorer 

som talar mot en gynnsam effekt än för. Politiska beslut, ekonomiska ramar, omorganisationer, 

attityder, låg prioritet, nerdragningar och utbjudning av verksamheten till billigaste pris har 

gjort att erfarna, välutbildade lärare tvingats lämna verksamheten vilket påverkat utbildningen. 

Det verkar vara fritt fram för vem som helst att uttala sig om sfi-undervisningens kvalitet och 

effektivitet utan något stöd av undersökningar av själva undervisningen (Lindberg, 1996). 

I en utredning (SOU 2011:19) föreslås en tidsbegränsning av sfi som innebär att studierna 

bara får pågå i max två år men där står också att undervisningen behöver göras mer flexibel 

och mer individualiserad. Dessutom bör den anpassas för personer med funktions-

nedsättningar.   

A 

B 

C C 

B 

D 



8 

 

3.2 Rätt till stöd 

Förutom att ge kunskaper i svenska språket ska sfi också ge grundläggande läs- och 

skrivfärdigheter till de elever som saknar sådana färdigheter. Denna läs- och skrivinlärning får 

även ske på modersmålet eller på annat språk (SKOLFS 2009:2). Enligt de allmänna 

föreskrifterna i den gamla skollagen (SFS 1985:1100) ska hänsyn tas till de elever som har 

behov av särskilt stöd. Även i den tidigare förordningen för sfi (SFS 1994:895) står det att 

särskilt stöd ska ges till de elever som har svårigheter med sfi-utbildningen. För de kurser som 

påbörjats efter sista juni 2012 finns en ny förordning som gäller för hela vuxenutbildningen 

inklusive sfi (SFS 2011:1108). I denna förordning nämns ingenting om särskilt stöd till elever. 

Det som berör stöd har istället lyfts upp från förordningen till den nya skollagen. 

Av den nya skollagen (SFS 2010:800), som började gälla för vuxenutbildningen 1 juli 

2012, framkommer det att bestämmelserna om särskilt stöd inte gäller inom kommunal 

vuxenutbildning och sfi (kap.3, § 6). Fortfarande finns det dock kvar en föreskrift under de 

inledande bestämmelserna om att utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov och ge 

stöd, samt sträva efter att uppväga skillnader i deras förutsättningar så att de tillgodogör sig 

utbildningen (kap.1, § 4). Eftersom utgångspunkten för utbildningen ska vara individens behov 

och förutsättningar (kap.22, § 2) innebär det att den studerande inom sfi och kommunal 

vuxenutbildning i och med detta borde få tillräckligt stöd, även om bestämmelserna om särskilt 

stöd inte gäller inom dessa utbildningar. 

 

3.3 Kartläggning inom sfi 

Skolverket har utarbetat ett stödmaterial för att underlätta individuell studieplanering och 

kartläggning inom sfi (Skolverket, 2004a). Det är främst tänkt för att förbättra samordningen 

mellan inblandade aktörer som arbetar med nyanlända asylsökande, flyktingar eller invandrare 

så de nyanländas resurser tas till vara och de blir delaktiga i samhället. Stödmaterialet är också 

tänkt som ett stöd för lärare som arbetar med sfi-utbildning (Skolverket, 2004a).  

Kartläggningen föreslås innehålla information om individens persondata, språk-bakgrund, 

syfte med sfi, önskemål och planer, hälsa, funktionshinder, behov av hjälpmedel samt annat 

som kan påverka studierna (Skolverket, 2004a). Utöver detta förs ett samtal om individens 

olika erfarenheter t.ex. yrkes- och arbetslivserfarenhet, studieerfarenhet och livserfarenhet. Det 

föreslås också att en bedömning görs av individens språkkunskaper i svenska, läs- och 

skrivförmågan på modersmålet samt omvärlds- och samhällskunskap (Skolverket, 2004a). 

Även om omvärlds- och samhällskunskap inte längre enligt kursplanen (SKOLFS 2009:2) 

ingår i sfi kan en bedömning av språket ändå göras. Skolverket har även publicerat ett 
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språkbedömningsmaterial som kan användas vid denna bedömning och för placering i rätt kurs 

(Skolverket, 2004b). Den studieplan för sfi som upprättas ska i förslaget innehålla målet för 

den aktuella kursen och den tid som behövs för att nå godkänd nivå. Möjlighet att validera 

vissa moment bör finnas och även praktik kan innefattas av studieplanen. Där kan även noteras 

andra studier individen har i sin utbildningsplan. Individens hälsa och familjesituation bör 

också beaktas. Den studerande ska göras delaktig i upprättandet av studieplanen (Skolverket, 

2004a).  

 

3.4 Kvalitetsgranskning av sfi 

Skolinspektionen gjorde en kvalitetsgranskning av sfi i 25 kommuner år 2010 

(Skolinspektionen, 2010). Ett av de resultat som framkom vid granskningen var att 

individanpassningen av utbildningen inte var tillräcklig. Med individanpassning menas att en 

individuell kartläggning och studieplanering görs och att detta påverkar utformningen av 

undervisningen för den studerande. Den individuella kartläggningen ska innehålla en 

genomgång av den studerandes tidigare utbildnings- och arbetserfarenhet men även 

hans/hennes förutsättningar och särskilda behov samt familjesituation, intressen och framtida 

mål. Kartläggningen är tänkt att ligga till grund för placering i rätt kurs och rätt studieväg samt 

för utformningen av undervisningen (Skolinspektionen, 2010).  

Vid en ny granskning av studieväg 1 och 2 i 33 kommuner år 2011 undersöktes bl.a. om 

utbildningen anpassats efter individens förutsättningar och behov (Skolinspektionen, 2011). 

Fortfarande saknades individanpassade och flexibla lösningar, dessutom präglades flertalet 

verksamheter av arbetssätt som används i barn- och ungdomsundervisning. Särskild kompetens 

finns inte alltid hos sfi-lärarna och trots att forskning har visat att stöd på modersmålet är 

framgångsrikt vid andraspråksinlärning ger inte alla kommuner detta stöd. Modern teknik 

används bara av ett fåtal kommuner i undervisningen (Skolinspektionen, 2011). 

 

3.5 Centrala begrepp 

Här följer en förklaring av några centrala begrepp som används i studien. 

Andraspråk – Att lära sig ett andraspråk innebär att lära sig språket i det nya landet där 

språket används av invånarna till skillnad från att lära sig ett främmande språk vilket innebär 

att lära sig ett språk som inte talas av invånarna i landet (Abrahamsson, 2009). 
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Förstaspråk eller modersmål - Det språk individen lär sig först (Abrahamsson, 2009). 

Tidigare användes även benämningen hemspråk, men 1997 byttes hemspråk ut mot modersmål 

eftersom språket inte enbart har med hemmet att göra (Musk & Wedin, 2010).  

Enspråkig - En person som i vardagen använder ett språk (Abrahamsson, 2009).  

Tvåspråkig - En person som i vardagen använder två språk. t.ex. använder ett språk hemma i 

familjen och ett annat i skolan/samhället (Abrahamsson, 2009). Det finns ingen enhetlig 

definition gällande tvåspråkighet utan det kan innebära allt från att ha någon förmåga att 

använda ett andra språk till att kunna det lika bra som modersmålet (Dahl, 2000). 

Flerspråkig - En person som använder sig av två eller fler språk (Abrahamsson, 2009). I 

många sammanhang idag kallas tvåspråkiga personer även för flerspråkiga beroende på hur 

man definierar begreppet språk (Hyltenstam, 2010).  I den här studien används tvåspråkig och 

flerspråkig parallellt i betydelsen att individen använder fler än ett språk i vardagen. 

Skriftspråk - Språket kan delas upp i talspråk och skriftspråk. Skriftspråket innehåller bl.a. ett 

mer varierat och mindre vanligt ordförråd och har mer kompakt meningsbyggnad (Elbro, 

2004). Skrift är på flera sätt ett helt annat kommunikationssystem än tal. Det går inte att på ett 

enkelt sätt transformera tal till skrift (Lundberg, 2008). Den här studien inriktar sig främst på 

skriftspråket och svårigheter med detta. 

Skriftspråkliga svårigheter - Läs- och skrivsvårigheter används som begrepp för alla former 

av svårigheter att läsa och skriva. Svårigheterna kan delas in i generella läs- och 

skrivsvårigheter och specifika läs- och skrivsvårigheter (Mossige et al, 2009). Med generella 

läs- och skrivsvårigheter menas allmänna inlärningssvårigheter av t.ex. fysiska, pedagogiska, 

sociala, emotionella eller intellektuella orsaker, medan specifika läs- och skrivsvårigheter 

syftar på svårigheter som liknar dyslexi, d.v.s. svårighet med skrift (Mossige et al, 2009). Inom 

litteraturen används, enligt Hedman (2009), termerna specifika läs- och skrivsvårigheter, 

specifika inlärningssvårigheter eller dyslexi som beteckning på svårigheter gällande läsning 

och skrivning, och inom skandinavisk forskning är det vanligast att termen dyslexi används 

(Hedman, 2009). I den här studien har jag valt att använda termen skriftspråkliga svårigheter 

istället för dyslexi för att betona att det är skriftspråkets till skillnad från talspråkets svårigheter 

studien inriktar sig på. Det är således skriftspråket som utgör problemet. 

Kartläggning - En kartläggning kan vara generell för att undersöka individers kunskaper och 

färdigheter nationellt, för jämförelser internationellt eller för att få underlag för 

resurstilldelning lokalt i kommunen. Kartläggningar kan också göras för att se utveckling och 

resultat av åtgärder från en tid till en annan, men de kan även göras på individnivå för att 

upptäcka individens starka och svaga sidor samt om något hindrar den skriftspråkliga 
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utvecklingen (Høien & Lundberg, 1999). När jag framöver i den här studien nämner 

kartläggning så handlar det om den kartläggning som sker på individnivå, om att kartlägga 

individens bakgrund och förmågor för att upptäcka hinder och möjligheter gällande 

skriftspråklig förmåga. 

Språklig medvetenhet - Förmågan att inte bara kunna se språkets innehåll d.v.s. vad ord och 

meningar betyder, utan också att kunna rikta uppmärksamheten mot språkets form d.v.s. hur 

meningar och ord är uppbyggda av exempelvis ljud och stavelser (Lundberg & Herrlin, 2003).  

Fonologisk medvetenhet - Förmågan att kunna urskilja vilka ljud (fonem) ett ord består av 

och i vilken ordning ljuden kommer, men också veta vilken bokstav (tecken, grafem) ljudet 

motsvaras av (Lundberg & Herrlin, 2003).   

Avkodning - Den teknik som används för att identifiera skrivna ord, t.ex. tyda bokstavstecken 

från vänster till höger och översätta dem i rätt ordning till rätt språkljud (fonem). Avkodning är 

inte bara en omkodning till fonem utan även ett igenkännande av ordens ortografiska mönster 

(Lundberg, 2010). En skicklig läsare kan använda sig av två olika strategier vid ordavkodning; 

den fonologiska och den ortografiska strategin (Elbro, 2004). Den fonologiska strategin 

innebär att ordet avkodas i mindre bitar, t.ex. bokstäver eller stavelser, vars språkljud uttalas 

med en inre röst, medan den ortografiska strategin innebär att ordet avkodas som en helhet 

genom att ordet eller bokstavsföljden identifieras utifrån individens ordförråd (Elbro, 2004).   

 

3.6 Arbetets disposition  

Jag har valt att inleda arbetet med denna bakgrund för att ge läsaren en inblick i sfi-

utbildningen och några centrala begrepp. I det följande avsnittet, kapitel 4, presenteras en 

litteraturgenomgång som är relevant för studien. I kapitel 5 redogörs för mitt perspektiv-

tagande, metodval, studiens genomförande, urval och analys. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. En redovisning och analys av bortfallet, studiens reliabilitet och validitet 

samt resultatredovisning återfinns i kapitel 6. Detta följs av en resultatdiskussion med 

slutsatser i kapitel 7. Avslutningsvis reflekterar jag över studiens resultat i kapitel 8 samt ger 

förslag på fortsatt forskning. 
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4. Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt presenteras forskning med fokus på vuxna andraspråksinlärares lärande av 

svenska som andraspråk och vilka svårigheter de kan möta. Vidare redogörs för definitioner 

och förklaringsteorier gällande skriftspråkliga svårigheter samt hur kartläggning av dessa 

svårigheter kan ske. Därefter redovisas en del av forskning gällande kartläggning/identifiering 

av skriftspråkliga svårigheter bland tvåspråkiga elever. Sist ges exempel på hur anpassning kan 

ske av undervisningen. 

 

4.1 Vuxnas lärande av svenska som andraspråk 

Andraspråksinlärning består av både ett tillägnande av ett annat språk genom kontakt med 

andra som talar språket och ett lärande genom undervisning i klassrumsmiljö (Abrahamsson, 

2009). Barns språkliga kompetens är inte lika omfattande som vuxnas, vilket innebär att det tar 

längre tid för en vuxen att lära sig ett andraspråk på motsvarande språkkompetensnivå i 

modersmålet (Wedin, 2010). Det vuxna livet innehåller roller där det krävs en kvalificerad och 

kreativ språkkompetens, vilket för det mesta bara kan uppnås genom kvalificerad 

språkundervisning (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Andraspråksinlärningen är komplex och 

modersmålet är inte den avgörande faktorn, utan det är flera delar som påverkar inlärningen, 

t.ex. inlärningsstrategier och medvetenhet om det egna språkets struktur (Abrahamsson, 2009). 

Om den studerande redan har ett utvecklat skriftspråk på sitt modersmål, kan denna kunskap 

och erfarenhet användas i mötet med det nya skriftspråket (Wedin, 2010). 

Eftersom vuxna andraspråksinlärare är en väldigt heterogen grupp ställer detta höga krav 

på lärarens kompetens (Wedin, 2010). Det krävs en gedigen utbildning och erfarenhet, goda 

ämneskunskaper samt flexibilitet, fantasi och beredskap gällande arbetssätt (Lindberg, 1996). 

Undervisningen behöver anpassas och varieras efter varje individs behov och förutsättningar 

(Hyltenstam & Lindberg, 2004). Det är viktigt att bygga på den studerandes tidigare kunskap 

och erfarenhet (Wedin, 2010) och vara medveten om att synen på läs- och skrivkunnighet 

varierar i olika kulturer och samhällen (Franker, 2004).  I vårt samhälle spelar läs- och 

skrivkunnigheten en stor roll i den vuxnes identitet och kravet på att kunna läsa och skriva 

finns i vår samhällsstruktur (Franker, 2004). För en del studerande är undervisningen enda 

länken till det svenska samhället och ger dem en meningsfull sysselsättning och social samvaro 

(Lindberg, 1996). 
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4.2 Skriftspråkliga svårigheter 

De svårigheter en vuxen andraspråksinlärare kan möta gällande svenskt skriftspråk är 

svenskans ljudsystem med många vokalljud, konsonantkombinationer och prosodi, 

ordföljdsregler och böjningssystem. Just ordföljden och prosodin har störst betydelse för 

förståelsen. Vad som är svårt att lära sig beror på individens språkbakgrund. Det svåraste är att 

lära sig sådant som inte ingår i modersmålet eller andra redan inlärda språk (Wedin, 2010).  De 

svårigheter inom andraspråksinlärningen som presenteras ovan eller som kan räknas till läs- 

och skrivsvårigheter är inte vad denna studie vill undersöka, utan studien vill mer fokusera på 

de skriftspråkliga svårigheter vid läsning och skrivning som räknas till specifika läs- och 

skrivsvårigheter och gör att en förväntad andraspråksutveckling inte sker.  

Hur vi definierar något påverkar också hur vi gör, vad vi letar efter och vad vi finner 

(Wagner et al, 2010).  Den definition jag utgår från när jag använder termen skriftspråkliga 

svårigheter är Høien & Lundbergs (1999) definition nedan: 

 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 

skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först tillkänna som svårigheter 

med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt 

fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och 

man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att 

störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 

rättskrivnings-svårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 

finner man att svagheten på detta område oftast också kvarstår upp i vuxen ålder.”  (Høien & 

Lundberg, 1999, s. 20-21).  

 

 Denna definition är enligt Gustafson (2009) både innehållsrik och teoretiskt förankrad 

genom att den uttalar sig om både orsaker och manifestationer. Tidigare definitioner innehöll 

inte lika specificerade uttalanden och de innehöll ett krav på normalbegåvning hos individen 

(Gustafson, 2009). Det finns många olika förklaringsmodeller gällande skriftspråkliga 

svårigheter. Utöver denna fonologiska teori finns det även en automatiseringsteori (svårigheter 

med automatisering ses som förklaring) och en magnocellulär teori (perceptionella och 

sensoriska svårigheter ses som förklaring). Utav dessa teorier är den fonologiska 

förklaringsmodellen av skriftspråkliga svårigheter den mest accepterade och etablerade 

teoribildningen inom området (Hedman, 2009; Ramus et al, 2003). Vid en fallstudie av 16 

vuxna dyslektiker utifrån dessa tre teorier framkom att alla hade fonologiska svårigheter, vilket 

visar att den fonologiska förklaringsteorin är den av teorierna som håller även när det gäller 

vuxna (Ramus et al, 2003). Lundberg (2010) har utformat en något förenklad modell av den 
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fonologiska förklaringsteorin vilken visas i Figur 2. Där syns tre nivåer; biologisk, kognitiv 

och manifest nivå och alla tre finns representerade vid skriftspråkliga svårigheter.  

 

 

Figur 2. Förenklad modell av den fonologiska förklaringsteorin i tre nivåer.   

(Lundberg, 2010, s. 142) 

 

Den fonologiska svagheten innebär för det mesta att individen inte är medveten om 

språkljuden (fonemen) och kopplingen mellan språkljud och tecken, vilket kan ge problem 

med att snabbt identifiera skrivna ord eller att skriva och stava ord rätt. Det är ett komplext 

problem där miljön har betydelse förutom de medfödda biologiska betingelserna (Lundberg, 

2010). 

Förekomsten av skriftspråkliga svårigheter antas vara densamma oberoende av vilket 

språk individen har. Däremot kan symptomen se lite olika ut beroende på hur skriftspråket är 

utformat. För att en problemfri läsutveckling ska kunna ske behöver individen ha en 

fonologisk och grammatisk medvetenhet samt ett tillräckligt stort ordförråd. Det kan vara svårt 

att avgöra om de skriftspråkliga svårigheterna på ett andraspråk beror på en begränsad 

språkbehärskning eller på skriftspråkliga svårigheter (Hyltenstam, 2007). Det finns fler 

individer med diagnostiserade skriftspråkliga svårigheter i språk med oregelbunden, djup 

ortografi som exempelvis engelska än i språk med mer regelbunden, ytlig ortografi där varje 
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fonem motsvaras av ett grafem (Hyltenstam, 2010). Det är möjligt att en individ har 

skriftspråkliga svårigheter på ett språk men inte på ett annat, beroende på vilka kognitiva och 

fonologiska färdigheter som krävs i språken (Smythe, 2003). Det finns studier som visar på 

individer med svårigheter på engelska men inte på japanska (Wydell & Butterworth, 1999; 

Wydell & Kondo, 2003) och de som har svårigheter på svenska men inte på engelska, trots att 

svenska är modersmålet och har en mer regelbunden ortografi än engelskan (Miller Guron & 

Lundberg, 2000). Om vi utgår från den rådande fonologiska förklaringsmodellen för 

skriftspråkliga svårigheter så förutsätter detta att det finns någon form av nedsättning av den 

fonologiska bearbetningen oberoende av språkets ortografi och att detta då förekommer 

parallellt i modersmål och andraspråk (Hyltenstam, 2010).  

 

4.3 Kartläggning av skriftspråkliga svårigheter  

Vid kartläggning av skriftspråkliga svårigheter gäller det att få en helhetsbild av individens 

situation (Jacobsson, 2009a). De delar som bör ingå i en kartläggning är en noggrann anamnes, 

test på manifest nivå, kognitiv nivå och biologisk nivå (se Figur 2 s. 13). På den manifesta 

nivån görs test som prövar ordavkodning, läsförståelse, läshastighet, läsflyt, hörförståelse, 

stavning och skrivning, På den kognitiva nivån bedöms fonologisk medvetenhet/förmåga och 

språklig förmåga. I samarbete med en psykolog kan även ett begåvningstest göras. På den 

biologiska nivån bör undersökning göras av eventuella nedsättningar gällande syn och hörsel. 

Om möjlighet finns kan även en undersökning av neuropsykologiska faktorer göras. Förutom 

detta behövs en anamnes för att få reda på individens bakgrund gällande allmän utveckling, 

språkutveckling, sjukdomar, självbild, ärftlighet, tidigare skolgång och koncentrations-

förmåga. Det är viktigt att hitta individens starka och svaga sidor. Denna kartläggningsmodell 

är tänkt för individer med svenska som modersmål (Jacobson, 2009a). Det finns olika modeller 

för kartläggning men de skiljer sig inte nämnvärt åt. En dominans av kartläggningar sker 

övervägande på manifest nivå och på kognitiv nivå samt via samtal med individen om 

bakgrund som berör de skriftspråkliga svårigheterna.  

Eftersom skriftspråkliga svårigheter, enligt Høien & Lundbergs definition (1999), kvarstår 

i vuxen ålder finns det möjlighet att genom samtal få reda på om individen upplever sig ha 

eller haft skriftspråkliga svårigheter. Eriksson Gustavsson (2009) nämner flera undersökningar 

som har gjorts där resultat visar att vuxna individer som upplever att de har skriftspråkliga 

svårigheter verkligen har det och att det blir märkbart vid läsning, skrivning och även uttal att 

individens svårighet är av fonologisk art (Eriksson Gustavsson, 2009). När det handlar om 

vuxna med skriftspråkliga svårigheter är det viktigt att det blir en gemensam 
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problemlösningsprocess vid kartläggningen och att läraren lyssnar till individens hypoteser, 

tankar och idéer krig problem och lösningar (Høien & Lundberg, 1999).  

Det finns några standardiserade prov som är utarbetade för vuxna, men Geva (2000) 

påminner om att de är utprövade och normerade efter infödda individer med svenska som 

modersmål och att vuxna med svenska som andraspråk kan förväntas få lägre resultat beroende 

på den egna språknivån i svenska språket. Däremot om resultat av test som omfattar fonologisk 

förmåga är lägre än individens övriga resultat kan det tyda på skriftspråkliga svårigheter 

(Geva, 2000). Nasjonellt senter for flerkulturell opplæring i Oslo (NAFO, 20100610) har 

utvecklat kartläggningsprov på 14 olika språk för skolår 2 och 3 och även ett par för skolår 4 

och 5, som Specialpedagogiska skolmyndigheten har översatt från norska till svenska, men 

ännu finns inget motsvarande för vuxna med svenska som andraspråk. 

 

4.4 Studier av kartläggning bland tvåspråkiga individer 

Skriftspråkliga svårigheter hos tvåspråkiga var ett relativt outforskat område fram till mitten av 

1990-talet. Den forskning som finns gällande tvåspråkiga med skriftspråksproblem gäller 

främst individer med engelska som andraspråk och omfattar främst yngre elever medan äldre 

elever inte har studerats i samma utsträckning. Undersökningarna har inte heller tagit hänsyn 

till deltagarnas språkinlärningshistoria och språkanvändning (Hedman, 2009).  

I Tabell 1 ges en översikt av några studier gällande barns ålder, modersmål, andraspråk, 

under hur lång tid de studerat andraspråket samt vilket språk de testades på. 

 

Tabell 1. En översikt av forskningen som presenteras. 

Studie Ålder Modersmål 
Andra-

språk 

Andraspråks

-studier 

Testets 

språk 

Frederickson 

& Frith (1998) 

10-12 

år 

engelska, 

sylhetiska 
engelska 5-7 år engelska 

Geva (2000) 6-8 år 
engelska, punjabi 

och kantonesiska 
engelska 

minst  

6 månader 
engelska 

Miller Guron 

& Lundberg 

(2003) 

ca 15 

år 

svenska och 18 

olika språk 
svenska ca 7 år svenska 

Hedman (2009) 
13-16 

år 
svenska, spanska svenska minst 3 år 

svenska och 

spanska 
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Frederickson och Frith ville genom sin studie 1998 utvärdera den fonologiska förklarings-

modellens praktiska tillämpning på tvåspråkiga. Eftersom resultaten av den fonologiska 

förmågan bland de tvåspråkiga eleverna återspeglade de enspråkiga elevernas resultat dras 

slutsatsen att man kan identifiera skriftspråkliga svårigheter bland tvåspråkiga med samma 

fonologiska test som används för engelskspråkiga (Frederickson & Frith, 1998). 

Miller Guron och Lundbergs studie 2003 visade samma resultat som studien ovan. Det är 

möjligt att bedöma de flerspråkiga elevernas fonologiska förmåga med samma testbatteri som 

de infödda enspråkiga eleverna, efter att de har fått tillräcklig exponering av majoritetsspråket 

(Miller Guron & Lundberg, 2003). Skillnaden mellan dessa två studier är att den första 

innehåller en flerspråkig grupp med samma modersmål, medan den senare innehåller en 

flerspråkig grupp med 18 olika modersmål. Likheten är att båda studierna använder 

flerspråkiga elever som studerat andraspråket i ca 5-7 år och att de använder sig av mestadels 

fonologiska uppgifter och läsuppgifter i testbatteriet samt att testet sker på andraspråket.  

Resultatet av Gevas studie 2000 visar att det går att urskilja elever i skolår 1 och 2 med 

typiska profiler för skriftspråkliga svårigheter vid jämförelser med elever ur samma målgrupp. 

Skriftspråkliga svårigheter bland elever med engelska som andraspråk kan alltså identifieras 

genom läsfärdigheter som fonologisk bearbetning och skillnaden mellan hörförståelse och 

läsförståelse innan den muntliga förmågan är väl utvecklad (Geva, 2000).  

Hedman (2009) beskriver och diskuterar tvåspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter på 

båda språken, både modersmål och andraspråk. De test eleverna gjorde fanns i versioner på 

både spanska och svenska. Det visade sig att eleverna skulle ha blivit annorlunda 

diagnostiserade om man bara tagit hänsyn till ett av språken. Resultatet visar att det är viktigt 

att värdera resultaten från båda språken för att få en så rättvis bedömning som möjligt vid 

identifiering av skriftspråkliga svårigheter hos tvåspråkiga tonårselever.   

Gevas (2000) resultat skiljer sig från de övriga genom att hon använder barn som inte 

studerat andraspråket så länge som 5-7 år, utan bara i 6 månader. Hennes studie skiljer sig 

också från de övriga genom att visa att det inte bara räcker med skriftspråkliga test, utan att 

talspråkliga test också behöver ingå. Hedman (2009) visar på vikten av att använda test både 

på modersmålet och på andraspråket för att säkerställa de skriftspråkliga svårigheterna.  

 

4.5 Anpassad undervisning 

Det finns olika organisatoriska tänkbara lösningar för att kunna anpassa undervisningen för 

studerande med skriftspråkliga svårigheter; samla alla som har svårigheter i samma grupp, 

samla resurserna på samma ställe eller ge enskild undervisning (Mossige et al, 2009). En 
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lärarledd undervisning där föreläsningsform och berättande används underlättar för studerande 

med skriftspråkliga svårigheter. Det behövs också ett väl planerat undervisningsupplägg och 

strukturerat lärostoff. Att ge de studerande en god studieteknik och goda inlärningsstrategier är 

viktigt och underlättar lärandet. Likaså är det viktigt med tydlig tavelskrift och en ren layout 

utan störande element på alla skriftliga uppgifter och prov (Mossige et al, 2009).  

De studerande behöver en lärarledd, traditionell undervisningsform i kombination med 

kompenserande hjälpmedel (Föhrer & Magnusson, 2003). Det finns många olika 

kompenserande hjälpmedel och det är viktigt att den studerande får rätt hjälpmedel och att 

hjälpmedlen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar.  Det är viktigt att den 

kompenserande tekniken är tillgänglig för alla studerande för att det inte ska upplevas som 

orättvist att bara vissa utvalda får använda dem. Lärarnas attityder och ett accepterande 

förhållningssätt är också viktiga delar vilket visar sig t.ex. genom hänsynstagande vid 

inlärningen och vid provtillfällen. Alla studerande ska inte bedömas efter exakt samma mall, 

uppgifter och sätt. Att få förlängd skrivtid vid prov gör att den studerande kan hinna med att 

göra hela provet. En studerande kanske inte kan klara ett speciellt moment men ändå ha 

kunskaper och färdigheter motsvarande målnivån (Jacobson, 2009c). Läraren måste ha 

kunskap om både tekniken och hur hjälpmedlet ska kunna användas i undervisningen för att 

kunna ge den studerande vägledning i hur de skriftspråkliga svårigheterna kan kompenseras 

(Föhrer & Magnusson, 2003). Eftersom tekniken hela tiden utvecklas så tillkommer också fler 

hjälpmedel för individer med skriftspråkliga svårigheter t.ex. smartphone och i-pad med olika 

applikationer. 

 

 

5. Metod 

Detta avsnitt inleds med en redovisning av mitt perspektivtagande, val av forskningsansats, 

datainsamlingsmetod samt de forskningsetiska aspekter som vidtagits. Vidare redogörs för 

genomförandet av enkätundersökningen, urval av informanter samt en analysbeskrivning. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  

 

5.1 Mitt perspektivtagande 

Vårt perspektiv är som ett filter som vi ser verkligheten genom. Det är inte bara olika personer 

som har olika perspektiv, utan varje person har många olika perspektiv utifrån de olika roller 

som personen innehar (Charon, 2007). Två forskare kommer inte att beskriva och tolka samma 



19 

 

fenomen på samma sätt. Beroende på deras bakgrund och kunskap kommer de att uppfatta det 

olika (Fejes och Thornberg, 2009). Bakom varje beskrivning av verkligheten gömmer sig ett 

perspektiv vilket gör att sanningen är relativ (Larsson, 1994). Perspektivet har sin 

utgångspunkt i en teori som omfattar en helhet av uppfattningar, kunskap, förhållanden, 

samband, beskrivningar och förklaringar. Valet av frågeställning, metod och material 

återspeglar personens perspektiv (Hartman, 2008).  

I mitt arbete har jag valt att utgå från ett specialpedagogiskt perspektiv vilket visar sig i 

mina frågeställningar och val av litteratur. Inom specialpedagogiken lyfter Nilholm (2007) 

fram tre perspektiv; ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett 

dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007). Det kompensatoriska perspektivet innebär en 

identifiering av problemet hos individen, att t.ex. hitta neurologiska och psykologiska 

förklaringar till svårigheter samt kompensera för individens brister. Emot detta perspektiv 

ställer sig det kritiska perspektivet som anser det vara nedvärderande att en individ ska bli 

utpekad som onormal på grund av sina förutsättningar. Skolan ska vara till för alla och 

förklaringar till problemet bör sökas utanför individen. Det tredje perspektivet är 

dilemmaperspektivet vilket betonar det komplexa i att ge varje individ samma slags kunskap 

och erfarenhet och samtidigt anpassa detta utifrån individens förutsättningar (Nilholm, 2007). 

Det kompensatoriska perspektivet, där individen ställs i fokus, benämns även som ett 

kategoriskt perspektiv och det kritiska perspektivet, där istället helheten är i fokus, för ett 

relationellt perspektiv (Persson, 2007). Enligt Nilholm (2007) finns en arbetsmodell som är en 

kompromiss mellan ett kompensatoriskt och kritiskt perspektiv som innebär att identifieringen 

av problemet sker på individ-, grupp och organisationsnivå.  

Utifrån min blivande roll som speciallärare har jag i denna studie siktet inställt främst på 

organiseringen för att identifiera individer med skriftspråkliga svårigheter inom sfi-

utbildningen men även vad denna identifiering leder till för åtgärder. Varje individ ska ges 

möjlighet att nå kursmålen och då behövs en kartläggning för att hitta individens utgångspunkt 

och anpassa insatserna under kursens gång. Mitt sätt att se på skriftspråkliga svårigheter är att 

det inte är ett problem hos individen utan endast ett för individen unikt utgångsläge som kräver 

en speciell pedagogik. Eftersom jag själv arbetar som lärare inom sfi kommer min kunskap och 

erfarenhet också att utgöra en del av bakgrunden och påverka mitt sätt att se och tolka 

materialet. I den här studien redovisas min tolkning av materialet sett ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv som en sammanvägning av perspektiven.  
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5.2 Val av forskningsansats  

Forskning kan delas upp i två huvuddelar; kvantitativ forskning och kvalitativ forskning (Fejes 

& Thornberg, 2009). Den kvantitativa forskningsansatsen avspeglar den kvantitativa 

variationen, går mer på bredden, intresserar sig mer för det gemensamma, genomsnittliga eller 

representativa medan den kvalitativa forskningsansatsen återger den kvalitativa variationen, 

går på djupet och intresserar sig mer för det säregna, unika eller avvikande (Holme & Solvang, 

1991).   

Kvantitativ forskning innebär vanligen att forskaren presenterar sina data i siffror, d.v.s. att 

en kvantifiering av data sker. Oftast sker denna forskning på distans genom enkäter utan att 

forskaren träffar deltagarna men även strukturerade intervjuer och observationer kan användas. 

Den kvantitativa forskningen beskrivs också ha ett teoriprövande synsätt och styrs av 

forskarens intressen och frågor. I och med en mer strukturerad forskning får forskaren fram 

mer avgränsad och hård d.v.s. entydig data. Det forskaren vill åstadkomma genom att använda 

den kvantitativa forskningen är att upptäcka eller påvisa trender och samband mellan olika 

variabler, d.v.s. hitta en mening, en förklaring och även kunna generalisera detta. Den 

kvantitativa forskningen är inte alltid teoriprövande utan kan även vara teorigenererande t.ex. 

vid surveyundersökningar där analysen är mer explorativ och sambanden inte är specificerade i 

förväg (Bryman, 2007).  

Om viljan är att förstå informanterna i undersökningen, hur de beter sig socialt eller tolkar, 

upplever eller uppfattar något, så är en kvalitativ ansats passande att använda enligt Bryman 

(2007). Likaså om viljan är att gå på djupet för att hitta det unika eller avvikande för att förstå 

ett fenomen. Utifrån mitt syfte att undersöka om och hur kartläggning av skriftspråkliga 

svårigheter sker inom sfi, upplever jag att en kvantitativ ansats är mer rätt för studien. Jag är 

mer intresserad av att studera omfattning, struktur, upptäcka ev. samband/likheter, få en 

avspegling av variationen samt hitta det representativa, en förklaring, och då passar det bättre 

att arbeta med enkäter och mer kvantitativ data. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod    

Enkätundersökning är den vanligaste kvantitativa insamlingsmetoden av data (Olsson & 

Sörensen, 2004). En enkät kan utformas på olika sätt och kan skickas med brev eller e-post, 

läggas ut på en webbsida eller delas ut direkt till informanterna. För att utforma en webbaserad 

enkät behövs ett enkätverktyg, ett slags dataprogram. Det finns olika varianter av enkätverktyg 

som innehåller allt från enstaka funktioner till ett flertal funktioner och möjligheter i 
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utvecklandet av enkäter och redovisningsform efter att enkäten besvarats. Det enkätverktyg jag 

använt mig av heter Survey Monkey och innehåller ett flertal funktioner. 

Enligt Bryman (2007) ska enkätfrågorna vara lätta att förstå och besvara samt vara 

intressanta och dessutom ha en snygg layout. Enkäten ska inte heller vara för tät eller innehålla 

för många frågor så att informanten tröttnar. Att använda vertikala svarsalternativ anses 

underlätta tydligheten och senare kodningen (Bryman, 2007). I början av enkäten föreslås mer 

faktainriktade frågor för att sedan komma in på mer problematiserande frågor. Det är också 

viktigt att frågorna stämmer med de teoretiska utgångspunkterna och ger alla informanter 

samma associationer. Svarsformen är inte tvungen att vara samma på alla frågorna utan kan 

anpassas till frågan. Om flervalsalternativ används måste det finnas alternativ för alla tänkbara 

svar, så inte någon hoppar över en fråga (Holme & Solvang, 1991). Trost (2007) ger förslag på 

hur själva frågeställningen och svarsalternativen bör se ut för att informanten inte ska bli 

tveksam om vilket alternativ som är rätt ur hans/hennes uppfattning. Det är viktigt att tänka på 

att en fråga inte innehåller flera frågor, en för lång formulering eller en negation och att svaren 

inte går in i varandra (Trost, 2007). 

När det gäller metod för insamlingen av data i den här studien valde jag att utforma en 

enkät som innehöll frågor utifrån mina frågeställningar med flervalssvar och med möjlighet att 

ge förtydligande svar och kommentarer. Det tillvägagångssätt jag använt kallas för en 

tvärsnittsdesign (Bryman, 2007), vilket innebär att jag samlade in data vid ett tillfälle från flera 

sfi-skolor. Urvalet gällande medverkande var ett bekvämlighetsurval där jag riktade mig till 

sfi-skolor i min egen region och lärare jag mött vid fortbildningstillfällen. Genom detta 

upplägg ville jag få en bredd i informationen och ur detta tvärsnitt kunna göra statistiska 

deskriptioner. Genom att bearbeta resultatet ville jag upptäcka skillnader och likheter samt 

utifrån dessa beskriva och förklara förekomsten av kartläggningar av skriftspråkliga 

svårigheter inom sfi. 

 

5.4 Forskningsetiska aspekter 

Det finns fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer inom den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen (Vetenskapsrådet, 2007). Det första är informationskravet, 

viket innebär att informanten informeras om vad som förväntas av honom/henne, att det är 

frivilligt att delta i undersökningen och att det finns möjlighet att avbryta sitt deltagande när 

som helst. Informationen ska också innehålla uppgifter om syfte, namn på ansvarig och 

institution samt vad svaren kommer att användas till. Den information som nämns ovan 

återfanns i det e-missivbrev jag skickade ut (Bilaga 1). Det andra kravet är samtyckeskravet. 
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Vid en enkätundersökning, som denna, där information ges enligt första kravet kan detta att 

enkäten besvaras ses som ett samtycke. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket här 

innebär att ingen av informanterna ska kunna identifieras av någon som läser rapporten om 

studien. Eftersom var och en av informanterna inte skickade sina svar till mig, utan besvarade 

enkäten på webben, så har jag ingen möjlighet att se vem som svarat vad, utan jag ser bara 

svaren. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast 

får användas till detta forskningsändamål och inte till något annat. Vidare rekommenderas att 

fråga om informanterna vill ta del av forskningsresultatet, vilket jag har nämnt i e-missivbrevet 

(Bilaga 1). 

 

5.5 Genomförande av en enkätundersökning  

Eftersom jag ville ha data från ett större geografiskt område uteslöt det möjligheten med direkt 

utdelning av enkäten. Istället valde jag en webbaserad enkät, då jag ansåg detta vara mer 

anonymt ur informantens synvinkel och att det skulle vara mer tidskrävande att hitta vanliga 

adresser. Genom kontakt med min skola och min kommun fick jag information om och 

webbadress till ett gratis enkätverktyg på nätet som tillhandahålls av Survey Monkey. Den 

kostnadsfria varianten innebar en begränsning i antal frågor, antal informanter och vid 

sammanställning. För att kunna använda fler frågeställningar och informanter samt få en bättre 

sammanställning valde jag att abonnera månadsvis på ett enkätverktyg med fler funktioner.  

Innan jag började med utformandet av enkätfrågorna letade jag litteratur om detta. Utifrån 

litteraturens förslag utformades enkätfrågorna så att formuleringarna inte innehöll en 

komplicerad meningsbyggnad, negation eller flera frågor i samma fråga. Enkäten skrevs i ett 

Worddokument och inleddes med bakgrundsfrågor om personen följt av frågor utifrån studiens 

syfte. Svarsalternativen bestod av flervalsalternativ skrivna under varandra och var utformade 

för att täcka alla tänkbara svarsalternativ. Genom att utöver svarsalternativen ha ett 

kommentarsfält för annat alternativ än de föreslagna säkerställdes möjligheten för alla att svara 

och överhoppade frågor kunde undvikas. Enkäten avslutades med ett par frågor där endast ett 

kommentarsfält fanns för möjlighet att fritt ge egna kommentarer utifrån egna erfarenheter.  

I litteraturen rekommenderas att genomföra en förundersökning för att pröva enkätens 

användbarhet (Holme & Solvang, 1991). Jag lät min handledningsgrupp på universitetet få 

kommentera mina enkätfrågor och gjorde en justering utifrån deras synpunkter. Sedan lät jag 

en kollega på min arbetsplats besvara enkäten och efter samråd justerade jag de frågor som 

ansågs oklara eller tveksamma. För att tydliggöra urskiljningen av informanter la jag till 

ytterligare en fråga. Den slutgiltiga Wordvarianten av enkätfrågorna återfinns i Bilaga 2.                     
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I det enkätverktyg jag använde mig av fanns olika design av enkäter att välja bland och jag 

valde det jag ansåg vara en lättillgänglig layout för att följa Brymans (2007) förslag ovan. 

Sedan överförde jag mina frågor från Worddokumentet till detta enkätverktyg genom att skriva 

in dem en i taget. Det fanns också en funktion att lägga till vid varje fråga som gjorde att 

informanten i slutet av enkäten kunde uppmanas svara på en fråga om den inte besvarats och 

detta valde jag vid vissa frågor som berörde bakgrundsdata om personen. När jag gjort klart 

själva enkäten kunde jag göra den tillgänglig för informanterna genom att aktivera den och 

bestämma under hur lång tid den skulle vara öppen. Jag som administratör hade en inloggning 

vilket innebar att jag kunde komma åt att justera enkäten. Informanterna kunde inte förändra 

den, utan bara besvara den och behövde ingen inloggningskod. 

 För att informanterna skulle komma åt enkäten behövdes en länkadress till enkätens sida 

och en sådan fick jag tillgång till när enkäten var klar. Jag kunde välja att antingen låta Survey 

Monkey skicka ut länken via e-post till mina informanter eller att själv skicka ut den. För att ha 

lite kontroll över studien valde jag att själv skicka ut länken via e-post. På så sätt kunde jag 

vara säker på att alla fick e-missivbrevet (Bilaga 1) med bl.a. information om studien, men jag 

kunde också upptäcka om någon e-postadress var felaktig och inte nådde tänkt informant. 

Genom att logga in på enkätverktyget kunde jag se en sammanställning av hur många som 

besvarat enkäten och hur många som markerat de olika svarsalternativen. Eftersom alla svar 

var anonyma kunde jag inte se vem som svarat vad, men jag kunde se varje informants svar på 

enkätens frågor samt indela svaren utifrån olika ”filter”.  

 

5.6 Urval av informanter 

För att få kontakt med informanter som kunde medverka i min studie letade jag e-postadresser 

till sfi-lärare på tretton kommuners hemsidor inom ett län i södra Sverige.  I tre av dessa tretton 

kommuner hade kommunen ingen egen sfi utan de studerande fick gå i grannkommunens sfi. 

På en del kommuners hemsidor fanns alla sfi-lärares e-postadresser angivna och på en del 

fanns bara samordnare, utbildningsledare eller rektors e-postadress. Där det fanns e-

postadresser till fler än sex sfi-lärare eller ingen e-postadress alls till någon sfi-lärare har jag 

genom kontakt med ansvarig bett om förslag på informanter och deras e-postadress. Detta 

innebar att jag i slutändan lyckades få 26 informanter från nio av kommunerna. Förutom dessa 

informanter försökte jag bredda antalet medverkande och geografiskt område genom att 

använda e-postadresser jag tidigare fått tillgång till via en fortbildning som hölls i södra 

Sverige och som till största delen handlade om kartläggning av skriftspråkliga svårigheter 

inom sfi. Av dessa 50 informanter kommer 47 från södra Sverige, två från mellersta delen och 
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en från norra delen av Sverige. De representerar 14 kommuner av olika storlek. Sammanlagt 

fick jag tillgång till 76 informanter (74 kvinnor och 2 män) från 23 kommuner (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Informanternas geografiska spridning. 

Tillfrågade 

informanter 

Från södra 

Sverige 

Från mellersta 

Sverige 

Från norra 

Sverige 
N 

Från 14 kommuner 

via fortbildning 
47 2 1 50 

Från 9 kommuner i 

ett län via hemsidor 
26 0 0 26 

N 73 2 1 76 

 

För att informanterna skulle få information om bl.a. syftet med min studie och de etiska 

aspekterna jag tagit hänsyn till utformades ett missivbrev där även länken till min enkät fanns 

med (Bilaga 1). Detta skickades till var och en av informanterna separat för att ingen av dem 

skulle se vilka andra medverkande jag skickat till. Vid en webbenkät är det enligt Hultåker 

(2007) viktigt att informanten får en uppfattning om hur lång tid det tar att fylla i enkäten, så 

detta angavs också i missivbrevet.  Informanterna fick också en påminnelse (Bilaga 3) innan 

svarstiden gick ut samt upplysning om att svarstiden var förlängd. Några av informanterna 

skickade svar till mig som innehöll t.ex. information om att de gärna ville ta del av mitt 

examensarbete, orsaken till att de inte besvarade enkäten och förslag på någon annan person att 

skicka vidare till. Strax innan den förlängda tiden var slut skickades en sista påminnelse ut 

(Bilaga 4). Totalt deltog 29 informanter (27 kvinnor och 2 män) utav de 76 tillfrågade.  

 

5.7 Statistisk analys 

När den kvantitativa datainsamlingen är gjord bearbetas den oftast med hjälp av datorer. 

Rådatan kodas, om den inte redan består av siffror, och registreras i valt statistikprogram där 

informationen sedan bearbetas efter en kontroll av att registreringen är rätt utförd (Olsson & 

Sörensen, 2004). Istället för ett statistikprogram har jag använt mig av enkätverktyget Survey 

Monkey där en kodningsfunktion fanns att tillgå.  

Det finns olika typer av variabler: kvot/intervall, ordinal, nominal och dikotoma. 

Kvot/intervallvariabler har lika stort avstånd mellan kategorierna medan ordinalvariabler har 
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olika stort avstånd. Nominalvariabler kan inte rangordnas och dikotoma variabler har bara två 

kategorier. För varje typ av variabel används olika analysmetoder för att hitta medelvärde, 

spridningsmått och samband (Bryman, 2007). Det vanligaste sättet är att först bearbeta varje 

variabel för sig (univariat bearbetning), därefter parvis (bivariat bearbetning) för att till sist 

analysera tre eller fler variabler (multivariat bearbetning). Bearbetningen kan visas i tabeller 

eller i diagram (Olsson & Sörensen, 2004).      

 Jag har använt mig av de bearbetningar enkätverktyget Survey Monkey ger möjlighet till 

genom olika funktioner. I detta verktyg kunde jag bearbeta varje variabel var för sig, parvis 

eller i flertal samt använda olika filter för att till exempel jämföra olika svar på en fråga eller 

göra ett urval av informanter vid valda frågor. För att få en överblick av materialet gjordes en 

utskrift av varje deltagares svar med kommentarer samt en sammanställning över varje 

variabel för sig. Svaren analyserades även utifrån att olika variabler och olika kategorier inom 

olika variabler användes som filter i enkätverktyget. Genom att filtrera svaren kunde jag göra 

sammanställningar exempelvis utifrån kommunstorlek, anställning, utbildning eller utifrån ett 

visst svar på en enkätfråga.  Jag valde att använda kommunstorlek som en genomgående 

variabel vid analys av fler variabler för att se om de olika kategorierna av kommunstorlek hade 

betydelse. Detta att i enkätverktyget kunna filtrera och korstabulera svar underlättade analysen 

av svaren men gav också fler dimensioner av svaren vilket möjliggjorde fler tolkningar av 

materialet. 

Vilka tekniker som används vid analys beror på urvalets utseende och storlek (Bryman, 

2007). Enligt Ejvegård (2003) är det inte lämpligt att statistiskt bearbeta svaren om 

deltagarantalet understiger 40. I denna studie deltog endast 29 deltagare vilket innebär att jag 

med stöd av Ejvegård (2003) valt att inte använda de analystekniker som är vanliga vid 

statistiska bearbetningar. Det jag använt mig av är en fördelningsanalys av värdena i olika 

frekvensfördelningar, statistiska centralmått och spridningsmått. Vid beräkningar av 

medelvärde, spridningsmått och eventuella samband som inte verktyget klarar av används 

datorprogrammet Excel samt uträkningar för hand. Det statistiska centralmått som används 

genomgående är typvärde (T), vilket utgör det mest förekommande värdet på en variabel. Där 

en jämförelse görs mellan variabler på både nominal- och ordinalnivå används typvärdet (T) 

som ett gemensamt centralmått. I de fall variabeln är på ordinalnivå presenteras medianvärdet 

(Md), vilket är det mittersta värdet. Analysen är deskriptiv och presenteras i stapeldiagram och 

tabeller samt vid ett tillfälle med cirkeldiagram. Jag har valt att på detta sätt tydliggöra 

fördelning och spridning istället för att ange spridningsmått eftersom svarsunderlaget inte var 

så stort.  
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5.8. Metoddiskussion 

Valet av metod för insamling av data grundar sig på mitt syfte med studien och mina 

frågeställningar. Om viljan är att visa samband eller vilken omfattning något har passar det 

enligt litteraturen att använda en kvantitativ metod (Holme & Solvang, 1991). Den kvantitativa 

metoden rekommenderas också om önskan är att få svar på hur-, var-, vad- och när-frågor eller 

vilka skillnaderna är (Patel & Davidson, 2003). Eftersom mina frågeställningar övervägande är 

hur-frågor och min vilja är att visa vilken omfattning kartläggningarna inom sfi har, anser jag 

mig ha stöd för att använda en kvantitativ metod i min studie. Att i studien använda enkät som 

insamlingsmetod stämmer bra överens med vad litteraturen säger om att vid hur-frågor 

använda en sådan kvantitativ metod (Patel & Davidson, 2003). 

Det vore också möjligt att genomföra ett fåtal intervjuer för att få reda på innehållet och 

förekomsten av dessa kartläggningar, men då skulle det inte vara möjligt att få veta hur pass 

vanligt förekommande dessa är. Tidsmässigt skulle endast en handfull informanter hinnas med 

att intervjuas och då endast i de närliggande kommunerna, vilket skulle leda till ett mindre och 

snävare underlag. Eftersom intervjuer är en kvalitativ insamlingsmetod som används vid syften 

och frågeställningar där strävan är att hitta det unika eller förstå ett visst fenomen (Bryman, 

2007) så stämde detta inte överens med mitt syfte och mina frågeställningar.  

Urvalet av deltagare i undersökningen ska avgöras utifrån problemformuleringen (Patel & 

Davidson, 2003). Eftersom min studie berör kartläggning inom sfi, har jag valt individer som 

arbetar inom sfi-verksamheten och som troligen stött på studerande med skriftspråkliga 

svårigheter. 

Det stora bortfallet kan ha sin förklaring i tidpunkten. Enkätundersökningen genomfördes i 

juni månad, men det borde inte ha medfört något hinder eftersom sfi-undervisningen, vid den 

tiden, (enligt SFS 1994:895), skulle pågå under hela året med avbrott endast för semester. 

Kursstarter ska ske senast 3 månader efter anmälan (enligt SFS 1985:1100), så kurserna är inte 

heller terminsbundna och slutar i juni månad med betygssättning, utan betygssättning ska ske 

vid kursslut året om. Trots detta var det flera sfi-skolor där lärarna arbetade utifrån vanligt 

skolläsår och hade betygsättning i början av juni samt tog sommarledigt från mitten av juni.  

Det kan tänkas att antalet deltagare som besvarat enkäten hade blivit fler om jag valt en 

annan tidpunkt t.ex. mitt i en termin. Det kan också tänkas att det varit bättre att i stället 

genomföra intervjuer med ett fåtal informanter i närområdet och då ändrat syfte och 

frågeställningar utifrån en kvalitativ ansats. Men genom min enkätundersökning har jag ändå 

nått fler informanter från ett större geografiskt område än vad jag fått om jag använt intervjuer 

som datainsamlingsmetod. 
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6. Resultatredovisning 

En del av resultatet är det låga deltagarantalet varför detta avsnitt inleds med en redovisning 

och analys av bortfallet i enkätundersökningens datainsamling följt av undersökningens 

reliabilitet och validitet. Därefter redovisas undersökningens resultat i uppdelning av 

deltagarna bakgrund, sfi-undervisningens organisation, kartläggning av skriftspråkliga 

svårigheter samt åtgärder. Varje del avslutas med en sammanfattning och sist i avsnittet 

återfinns en sammanfattning av hela resultatet. 

 

6.1 Bortfall 

Enkätundersökningens insamlade data blev på grund av bortfallet av deltagare ett begränsat 

material. Det finns två slags bortfall vid en enkätundersökning: externa bortfall, där 

informanten inte alls besvarar enkäten, och interna bortfall, där en eller flera frågor i enkäten 

hoppas över och inte besvaras (Ejvegård, 2003; Olsson & Sörensen, 2004). I denna studie 

gäller bortfallet främst externt bortfall. Det interna bortfallet vid enstaka fasta frågor med 

svarsalternativ var ytterst litet och skedde vid två frågor om vem som initierade respektive 

genomförde kartläggningen (1 deltagare) samt en fråga som saknade alternativet ”vet inte” (3 

deltagare). Mer bortfall skedde vid de två sista öppna frågorna där möjlighet gavs till 

ytterligare kommentarer gällande kartläggning (18 resp. 19 deltagare.).  

I Tabell 3 visas fem kommunstorlekar och hur de 23 tillfrågade kommunerna är fördelade i 

antal bland dessa. Vidare visas antalet utskickade missivbrev med länk till enkäten, här 

benämnt utskickade enkäter, och antalet besvarade enkäter (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Förteckning över antalet tillfrågade kommuner/informanter och deltagande 

Kommunstorlek 
Antal tillfrågade 

kommuner 

Antal utskickade 

enkäter 

Antal besvarade 

enkäter 

Mindre än 15 000 inv. 6 10 3 

ca 15 000-24 000 inv. 2 4 1 

ca 25 000-50 000 inv. 5 15 9 

ca 51 000-100 000 inv. 4 16 7 

Fler än 100 000 inv. 6 31 9 

Totalt 23 76 29 
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Av de 76 tillfrågade informanterna var det endast 29 deltagare som besvarade enkäten, vilket 

ger en svarsfrekvensen på 38 %. Det innebär att bortfallet var 47 informanter vilket utgjorde 

hela 62 %.  Ejvegård (2003) anser att en svarsfrekvens på minst 80 % är godtagbar för 

statistisk bearbetning, men att enkäter med lägre svarsfrekvens ändå kan ge värdefull 

information. Bortfallen i studien förekommer bland alla kommunstorlekar, men har inte lett till 

att någon kommunstorlek blivit helt utan deltagare. I åtta fall av bortfallen är orsakerna till att 

enkäten inte besvarades kända, vilket visas i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Förteckning över bortfallet 

   Orsaker till bortfall 

Kommunstorlek 

Antal 

okända 

bortfall 

Antal 

kända 

bortfall 

 

 Felmed-

delande 

 

Arbetar 

inte 

längre 

med sfi 

Är inte 

insatt i 

kartlägg

-ning 

Har inte 

tid att 

besvara 

enkäten 

Mindre än 15 000 inv. 6 1 1 0 0 0 

ca 15 000-24 000 inv. 3 0 0 0 0 0 

ca 25 000-50 000 inv. 5 1 1 0 0 0 

ca 51 000-100 000 inv. 8 1 0 0 1 0 

Fler än 100 000 inv. 17 5 1 3 0 1 

Totalt 39 8 3 3 1 1 

 

Utav de totalt 76 e-postutskicken var det tre som inte nådde fram till informanten på grund 

av antingen fel i e-postadressen eller blockering genom den mottagandes brandvägg. Denna 

orsak till bortfall utgör sålunda en väldigt liten del och innebär att alla övriga 73 e-

postutskicken nått fram till informanterna.  

Tre informanter svarade att de inte längre arbetar med sfi. En av dessa informanter har 

meddelat att hon istället skickat enkäten vidare till en namngiven kollega. Då jag redan skickat 

till denna kollega räknar jag detta svar som ett bortfall där orsaken är att hon inte arbetar med 

sfi. När en informant har meddelat att han/hon inte arbetar med sfi och gett mig förslag på en 

annan för mig okänd person att skicka till, har jag inte tagit upp det som bortfall.  
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En informant meddelade att orsaken till att enkäten inte besvarades var tidsbrist p.g.a. en 

flytt av verksamheten. En annan informant kände sig inte tillräckligt insatt i kartläggningen 

utan gav förslag på någon mer insatt.  

Resterande 39 informanter har inte meddelat någon orsak till att de avstått från att 

medverka. I en kommun meddelade den sfi-ansvarige att lärarna hade mycket att göra och 

därför inte kunde prioritera min undersökning, vilket innebär att tidsbrist kan vara en orsak till 

att någon/några informanter från just den kommunen inte medverkat.  

Utifrån ovan redovisade bortfallsorsak kan det finnas fler informanter som avstått från att 

besvara enkäten av samma orsak d.v.s. att de inte arbetar med sfi eller med kartläggning av 

skriftspråkliga svårigheter inom sfi eller att de inte känner till om eller hur en sådan 

kartläggning sker samt av tidsbrist. 

Hur andelen bortfall är fördelad mellan de olika kommunstorlekarna visas i Tabell 5. Små 

och stora kommuner har större andel obesvarade enkäter än de mellanstora kommunerna. 

 

Tabell 5. Andel obesvarade och besvarade enkäter utifrån kommunstorlek 

Kommunstorlek 
Andel obesvarade 

enkäter 

Andel besvarade 

enkäter 

N = 

(N = 76) 

Mindre än 15 000 inv. 7   70 % 3  30 % 10 100 % 

 ca 15 000-24 000 inv. 3 75 % 1  25 % 4 100 % 

ca 25 000-50 000 inv. 6 40 % 9  60 % 15 100 % 

ca 51 000-100 000 inv. 9 56 % 7  44 % 16 100 % 

Fler än 100 000 inv. 22  71 % 9  29 % 31 100 % 

Totalt 47   62 % 29  38 % 76 100 % 

 

Tabell 5 visar också hur stor del av de utskickade enkäterna som besvarats inom de olika 

kommunstorlekarna. Störst andel svar har enkäten fått från kommuner med storleken ca 25 000 

– 50 000 invånare. En förklaring till detta kan vara att 5 av dessa 15 informanter också är mina 

lärarkollegor. Andelen enkätsvar från övriga kommunstorlekar hamnar i snitt runt 30 %.  

Eftersom jag endast har kommunstorlek och inte vet vilken kommun svaren kommer från har 

jag valt att använda mig av kommunstorlek istället för kommun i min redovisning.  
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6.2 Reliabilitet och validitet 

I och med det stora externa bortfallet kan studiens reliabilitet ifrågasättas. Trots den låga 

andelen svar på enkäten kan jag ändå se att fördelningen av informanterna mellan de olika 

kommunstorlekarna liknar varandra vid en jämförelse mellan de 76 utskickade enkäterna och 

de 29 besvarade enkäterna Detta tydliggörs i cirkeldiagrammen nedan (Figur 3). Utifrån detta 

anser jag att enkätsvaren från undersökningen, trots den låga svarsfrekvensen, ändå kan 

användas eftersom jag uppnått en liknande variation bland kommunstorlekar hos de besvarade 

enkäterna som de från början efterfrågade. 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  Fördelning av utskickade enkäter och besvarade enkäter i procent. 

 

En enkät kan enligt Ejvegård (2003) reliabilitetsprövas genom halveringsmetoden, vilket 

innebär att svaren slumpvis delas i två halvor vilka sedan jämförs med varandra. Ju större 

överensstämmelse mellan svaren från dessa två halvor desto bättre är reliabiliteten. Vid en 

prövning utifrån halveringsmetoden fann jag en stor överensstämmelse bland svaren i min 

undersökning. Dessa återfinns i de gulfärgade svaren i Tabell 6. Fördelningen av värdena inom 

svaren hade en liknande variation. Vid jämförelsen användes frågornas typvärde (T) som ett 

gemensamt värde.  Det fanns en skillnad mellan halvorna gällande typvärdet av svar som 

berörde fakta om deltagarna och sfi-undervisningen t.ex. födelseår, antal arbetsår inom sfi, 

kommunstorlek, vilken kurs och studieväg de arbetade med och hur undervisningen var 

organiserad gällande kurser och studievägar (Tabell 6). 

Av de tretton frågor som berörde upptäckt, kartläggning och åtgärder gällande skrift-

språkliga svårigheter bland sfi-studerande (fråga 14-26) överensstämde svaren från de två 

halvorna helt vid åtta av dem och delvis vid två av dem (fråga 20 och 25). Skillnaden fanns i 
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(redovisad medurs) 

 Mindre än 15 000 inv. 

Ca 15 000-24 000 inv. 

Ca 25 000-50 000 inv. 

Ca 51 000-100 000 inv. 

Fler än 100 000 inv. 

Fördelning av 

utskickade enkäter

13%

5%

20%

21%

41%

Fördelning av 

besvarade enkäter

10%

4%

31%

24%

31%



31 

 

vilken kurs de hade mött studerande med sådana svårigheter, hur snabbt upptäckten skedde, 

vilken anpassning som gjordes av undervisningen (Tabell 6).  

Detta innebär att reliabiliteten får anses vara god gällande svaren på dessa frågor omkring 

skriftspråkliga svårigheter vilka berör syftet med den här studien.  

 

Tabell 6. Resultat av halveringsmetoden 

Fråga 
Första halvan 

T 

Andra halvan 

T 

Hela studien 

T 

1 Kvinna Kvinna Kvinna 

2 1952-1961 1951 eller tidigare 1951 eller tidigare 

3 Grundskollärare Grundskollärare Grundskollärare 

4 Sfi/Sva Sfi/Sva Sfi/Sva 

5 3-6 år och 16-20 år 6-10 år 6-10 år 

6 25 000 – 50 000 inv. Fler än 100 000 inv. 
25 000-50 000 inv.  

Fler än 100 000 inv. 

7 Sfi-lärare Sfi-lärare Sfi-lärare 

8 Studieväg 2 Studieväg 1 Studieväg 1      Studieväg 2 

9 B- och C-kursen B-kursen B-kursen 

10 Samma kurs Samma studieväg Samma kurs 

11 15 tim./v 15 tim./v 15 tim./v 

12 Inom kurs A-D utöver 525 tim. 
Inom kurs A-D 

 inom 525 tim. 
Inom kurs A-D utöver 525 tim. 

13 
Tidigare skolbakgrund 

Läsförmåga på modersmålet  

Skrivförmåga på modersmål + sv. 

Tidigare skolbakgrund Tidigare skolbakgrund 

14 B-kursen C-kursen B-kursen 

15 Inom 1 mån Efter 1-3 mån 
Inom en månad  

Efter 1-3 mån 

16 I undervisningen I undervisningen I undervisningen 

17 Vid behov Vid behov Vid behov 

18 Läraren i kursen Läraren i kursen Läraren i kursen 

19 Läraren i kursen Läraren i kursen Läraren i kursen 

20 
Muntligt på svenska  

Skriftligt på svenska 

Vet inte 

Muntligt på svenska Muntligt på svenska 

21 Bakgrundsinformation Bakgrundsinformation  Bakgrundsinformation  

22 Individuell träning Individuell träning Individuell träning 

23 
Förlängd kurstid 

 Individuell läs- och skrivträning 

Extra lästräning  

Extra skrivträning 

Extra lästräning 

 Individuell läs- och skrivträning 

24 Kontinuerligt Kontinuerligt  Kontinuerligt  

25 Tillfredsställande 
Tillfredsställande 

 Inte tillfredsställande 
Tillfredsställande  

26 Inte tillräckligt Inte tillräckligt Inte tillräckligt 

 

Utifrån att reliabiliteten är god finns ingen garanti att validiteten är god, men det är en 

förutsättning för god validitet (Ejvegård, 2003; Patel & Davidsson, 2003). Vid god validitet 
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undersöker studien det som ska undersökas och det finns koppling till bakgrundslitteraturen. 

Eftersom svarsalternativen i frågorna gällande kartläggning och åtgärder, vilket ingår i syftet 

med studien, återfinns i litteraturen och ingen av deltagarna i studien har angett något annat 

alternativ än de befintliga svarsalternativen anser jag att validiteten är god. 

 

 

6.3 Deltagarnas bakgrund 

Av de 29 deltagarna som besvarat enkäten är 27 kvinnor och 2 män.  Här följer en redogörelse 

över deras bakgrund gällande ålder, utbildning, kompetens och erfarenhet inom sfi. 

 

6.3.1 Deltagarnas ålder 

 I Figur 4 visas fördelningen och spridningen på deltagarnas ålder utifrån de olika kommun-

storlekarna. De flesta deltagarna, 20 av 29, var vid enkätundersökningen 50 år eller äldre. 

Endast en av deltagarna var under 30 år. Eftersom de flesta deltagarna, 25 av 29, kommer från 

kommuner med fler än 25 000 invånare finns flest åldersgrupper representerade bland dessa 

deltagare. Medianvärdet (Md) = ”Född 1952-1961. 

 

 

 Figur 4. Deltagarnas ålder. 

 

6.3.2 Deltagarnas utbildning 

I frågan gällande deltagarnas utbildningsbakgrund fanns möjlighet att markera flera alternativ. 

De flesta deltagarna har i botten en utbildning till grundskollärare. Flertalet av deltagarna med 

utbildning till specialpedagog har även en utbildning till lärare inom förskolan, grundskolan 
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eller gymnasieskolan. En deltagare visar sig ha fyra utbildningar som sin utbildningsbakgrund: 

lärare inom både grundskolan och gymnasieskolan, speciallärare samt specialpedagog.  

Tio deltagare markerade ”Annan utbildning” som utbildningsbakgrund vilket innebär att 

två deltagare har utbildning till gruv/sfi-lärare, fem har utbildning i svenska som 

andraspråk/sfi, en har utbildning till studie- och yrkesvägledare, en är utbildad till lärare i 

engelska som andra/främmande språk och en är tvåämneslärare. 

Den deltagare som har utbildning till studie- och yrkesvägledare är också anställd som 

detta. Av de sex deltagarna med utbildning till specialpedagog är en anställd som enbart 

specialpedagog, en anställd som både specialpedagog och sfi-lärare och en anställd som 

specialpedagog samt har en administrativ tjänst inom gruv/sfi. En av dessa sex deltagare har 

även utbildning till speciallärare och är anställd som detta. Resterande två deltagare med 

utbildning till specialpedagog är anställda enbart som sfi-lärare. 

 

6.3.3 Deltagarnas kompetens 

För att undersöka deltagarnas kompetens för att undervisa inom sfi och kartlägga 

skriftspråkliga svårigheter fanns en fråga om deltagarnas utbildning och kompetens inom 

sfi/svenska som andraspråk, vuxenpedagogik och specialpedagogik. Deltagarna gavs även 

möjlighet att fylla i om de hade någon annan kompetens eller utbildning med anknytning till 

deras tjänst inom sfi. Resultatet visar att 24 av de 29 deltagarna, d.v.s. 83 %, har utbildning 

eller kompetens inom sfi/svenska som andraspråk. Två deltagare utöver de sex deltagarna med 

utbildning till specialpedagog/speciallärare har utbildning/kompetens inom specialpedagogik. 

Detta innebär att ca 28 % av deltagarna har specialpedagogisk utbildning/kompetens. När det 

gäller vuxenpedagogik finns denna utbildning/kompetens hos ca 48 % av deltagarna.  

Under alternativet ”Annat med anknytning till min tjänst” återfanns följande svar; 

gymnasielärare inom religionskunskap och svenska, alfabetisering, musik och sfi-kompetens 

men inte utbildning. Den deltagare som är anställd som studie- och yrkesvägledare har under 

detta alternativ angett studie- och yrkesvägledarutbildning.   

Alla deltagare utom fem har kompetens för att undervisa inom sfi och ungefär hälften av 

dem har vuxenpedagogisk kompetens, vilket utgör en god grund för att kunna upptäcka 

skriftspråkliga svårigheter utöver vanligt förekommande bland vuxna andraspråksinlärare. 

Ungefär en tredjedel av dem har specialpedagogisk kompetens och därigenom möjlighet att 

kartlägga skriftspråkliga svårigheter samt föreslå åtgärder i undervisningen. 
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6.3.4 Deltagarnas erfarenhet 

Deltagarna har arbetat olika lång tid inom sfi, allt från 2 år eller mindre till över 20 år. Inget 

tidsintervall saknar representation. Denna spridning ger en bredd i deltagarnas svar utifrån 

olika lång erfarenhet av arbete inom sfi. Tolv av deltagarna har arbetat mer än tio år inom sfi 

och sjutton deltagare har arbetat tio år eller färre. Medianvärdet (Md) = ”6-10 år” och det 

förekommer fler deltagare inom intervallet 3-10 år än inom övriga intervall. Att flertalet av 

deltagarna har arbetat mer än fem år inom sfi innebär att de har en god erfarenhet av sfi. 

Deltagarna arbetar inom olika studievägar och olika kurser. Detta ger också en bredd i 

deltagarnas erfarenhet av undervisning av elever med olika skolbakgrund samt en bredd i vilka 

kurser deltagarna undervisar i, allt från kursen läs- och skrivinlärning till slutnivåkursen D 

inom sfi. Det är lika många som arbetar inom studieväg 1 som studieväg 2. När det gäller 

kurserna arbetar flest med B-kursen.  

Under rubriken ”Annat” finns en deltagare som arbetar med en introduktionsgrupp och 

inskrivningar, en annan som arbetar inom specialpedagogik, en tredje som arbetar med läs- och 

skrivsvårigheter och en fjärde som arbetar med kartläggning inom studieväg 1-3. Den 

deltagare som inte arbetar med någon av kurserna inom sfi arbetar administrativt med sfi, gruv 

och specialpedagogik. 

De flesta av deltagarna, 26 av 29 deltagare (90 %), har mött studerande med skrift-

språkliga svårigheter inom de olika kurserna i sfi, framför allt i B-kursen.  

 

6.3.5 Sammanfattning av deltagarnas bakgrund 

De 29 deltagarna arbetar i kommuner av varierande storlek, allt från kommuner med mindre än 

15 000 invånare till kommuner med fler än 100 000 invånare. De flesta är kvinnor och 

deltagarnas ålder varierar från att vara födda före 1951 till efter 1982. Deras 

utbildningsbakgrund varierar från förskollärare till studie- och yrkesvägledare. Nästan alla, 24 

av 29 deltagare, har utbildning eller kompetens inom sfi/svenska som andraspråk. Ungefär 

hälften av deltagarna har vuxenpedagogisk utbildning eller kompetens. Sex av deltagarna har 

utbildning till speciallärare/pedagog och ytterligare två har specialpedagogisk kompetens. 

Deltagarna har erfarenhet av olika studievägar och kurser inom sfi och har arbetat inom sfi 

under allt från två år eller mindre till mer än 20 år. De har alla, utom tre, mött studerande med 

skriftspråkliga svårigheter. 

 

 



35 

 

6.4 Undervisningens organisation 

Här följer resultatet av hur undervisningen är organiserad utifrån kommunstorlek. Först 

presenteras hur kurser och studievägar organiseras; om de studerande läser tillsammans med 

andra som har liknande skolbakgrund, förutsättningar och behov eller om de studerande med 

olika skolbakgrund, förutsättningar och behov läser tillsammans. Därefter presenteras huruvida 

kursen Läs- och skrivinlärning är en del av kurserna eller bildar en egen kurs och förhållandet 

till riktvärdet på 525 timmar per studieväg. Sist följer en presentation av antalet 

undervisningstimmar per vecka. Utifrån styrdokumenten (SFS 1985:1100; SFS 2010:800) ska 

undervisningen i genomsnitt uppgå till minst 15 timmar per vecka. 

 

6.4.1 Studievägar och kurser 

Utifrån deltagarnas enkätsvar har de större kommunerna organiserat undervisningen så att de 

studerande i en grupp läser samma kurs och/eller samma studieväg.  Hela 96 % svarar att de 

studerande läser samma kurs och/eller samma studieväg.  

Figur 5 visar hur undervisningen är organiserad utifrån de olika kommunstorlekarna. I 

kommuner med ca 25 000-50 000 invånare samt kommuner med fler än 100 000 invånare är 

undervisningen organiserad utifrån alla alternativ och kombinationer gällande kurser och 

studievägar. I kommuner med mindre än 15 000 invånare är undervisningen organiserad så att 

de studerande i en grupp läser olika kurser och olika studievägar. Några deltagare har svarat att 

undervisningen är organiserad på annat sätt än de alternativ som fanns, men det innebar ändå 

att olika kurser blandades inom samma grupp studerande (Figur 5). 

 

 

Figur 5. Undervisningens organisation utifrån kommunstorlek. 
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Om olika studievägar blandas kan detta innebära att lågutbildade (även analfabeter) undervisas 

i samma grupp som högutbildade. I grupper där de studerande läser olika kurser är det möjligt 

att nybörjare blandas med studerande som redan kommit en bit i sin andraspråksutveckling, 

men att de ändå är inom samma studieväg d.v.s. har liknande skolbakgrund.  

Att mindre kommuner kan tvingas organisera undervisningen så att studerande i samma 

grupp läser olika kurser och/eller olika studievägar kan förstås genom färre antal studerande, 

men detta sätt att organisera förekommer även i den största kommunstorleken där antalet 

studerande borde vara fler och en uppdelning utifrån kurs (nybörjar- eller fortsättningskurs) 

och studieväg (skolbakgrund) skulle kunna genomföras. I den största kommunstorleken fanns 

deltagare som inom en och samma kommun arbetade hos olika utbildningsanordnare. Detta 

skulle kunna vara en orsak till att organiseringen av undervisningen ser olika ut, inte bara inom 

en kommunstorlek utan även inom en och samma kommun.     

 

6.4.2 Läs- och skrivinlärning 

För de studerande som är analfabeter eller inte kan det latinska alfabetet sker läs- och 

skrivinlärning parallellt med sfi-undervisningen. De flesta organiserar denna inom kurserna A-

D men lägger då till extra timmar så att den sammanlagda tiden blir mer än riktvärdet 525 

timmar, (T) = ”som en del inom kurs A-D men utöver riktvärdet 525 timmar”. Sjutton 

deltagare har svarat att läs- och skrivinlärning organiseras som en del av kurs A-D, medan fem 

deltagare svarat att den organiseras som en egen kurs. Utöver detta har en deltagare svarat att 

de ibland har en extra skrivkurs och en annan deltagare har svarat att läs- och skrivinlärningen 

ges på modersmålet och då av en annan anordnare.                               

Två deltagare har svarat att det inte finns någon läs- och skrivinlärning och tre deltagare 

vet inte hur den är organiserad. Organiseringen av läs- och skrivkursen varierar inom en och 

samma kommunstorlek och visar ingen koppling mellan organisation och kommunstorlek. 

För att få reda på den studerandes behov av läs- och skrivinlärning gör de flesta en 

noggrann kartläggning och efterfrågar den studerandes skolbakgrund, läs- och skrivförmåga på 

modersmålet samt tidigare studier i svenska. Det görs också en undersökning av den 

studerandes förmåga att läsa och skriva på svenska.  Fyra deltagare har svarat att inget speciellt 

görs innan behovet märks. En deltagare har svarat att först när upptäckten av behovet sker 

ställs frågan om den studerande kan läsa och skriva på modersmålet.  
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6.4.3 Undervisningstid 

Enligt styrdokumenten (SFS 1985:1100) ska undervisningen ske i snitt minst 15 timmar per 

vecka. Oberoende av kommunstorlek verkar undervisningen oftast ske 15 timmar per vecka, 

(Md) = ”15 timmar/vecka”. Anmärkningsvärt är ändå spridningen gällande antalet timmar per 

vecka i kommunstorleken 25 000-50 000 invånare. Där finns en variation från mindre än 15 

timmar per vecka till mer än 21 timmar per vecka. (Figur 6).  

 

 

Figur 6. De studerandes undervisningstid per vecka utifrån kommunstorlek. 

 

6.4.4 Sammanfattning av sfi-undervisningens organisation      

Inom de flesta kommunstorlekar organiseras undervisningen så att de studerande i samma 

grupp läser samma kurs och/eller samma studieväg. Det visar sig dock att kurser och 

studievägar blandas i samma grupp studerande även i större kommuner där underlaget av 

studerande borde vara större och undervisningen borde kunna organiseras mer utifrån de 

studerandes förutsättningar och behov utifrån skolbakgrund. Läs- och skrivinlärningen sker 

övervägande inom kurs A-D och då utöver riktvärdet 525 timmar. För att veta vilka studerande 

som behöver läs- och skrivinlärning gör de flesta kommuner en noggrann kartläggning och 

efterfrågar den studerandes skolbakgrund samt läs- och skrivförmåga på både modersmålet och 

svenska. Undervisningstiden är inom de flesta kommunstorlekar 15 timmar per vecka. 

Märkbart är att undervisningen inom en och samma kommunstorlek varierar från mindre än 15 

timmar per vecka till mer än 21 timmar per vecka.  
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6.5 Kartläggning av skriftspråkliga svårigheter 

Enkätfrågorna gällande kartläggning av skriftspråkliga svårigheter berör själva syftet med 

studien. I detta avsnitt presenteras först när upptäckten av svårigheterna sker och på vilket sätt 

dessa upptäcks. Därefter följer en redovisning av kartläggningens utformning och 

genomförande. 

 

6.5.1 Upptäckten av skriftspråkliga svårigheter 

Utifrån enkätsvaren som visas i Figur 7 har 18 av de 29 deltagarna (62 %) markerat att sfi-

studerande med skriftspråkliga svårigheter upptäcks inom de första tre månaderna. Det är lika 

många som anser att de upptäcker dessa studerande inom en månad efter kursstart som inom 1-

3 månader. Fem deltagare vet inte tidsmässigt när dessa studerande upptäcks, men ingen har 

markerat att de inte upptäcks alls. För att se om kommunstorlek är avgörande för när 

upptäckten sker gjordes en sådan jämförelse (Figur 7). 

 Inom den största kommunstorleken sker upptäckten oftast efter 1-3 månader medan den 

mellanstora kommunstorleken oftast gör upptäckten inom en månad. Att skriftspråkliga 

svårigheter upptäcks innan individen börjar sfi sker endast inom den största kommun-

storleken, men där kan upptäckten också dröja upp till 6 månader efter starten. Deltagare från 

de mellanstora kommunerna har även angivit att det kan dröja 7-9 månader innan upptäckten 

sker (Figur 7). 

 

 

Figur 7. Tidpunkt för upptäckt av skriftspråkliga svårigheter utifrån kommunstorlek. 
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I de mindre kommunerna är variationen inte så stor utan upptäckten sker inom de tre första 

månaderna. Detta kan bero på att antalet deltagare i dessa grupper är färre och leder till att 

upptäckten av skriftspråkliga svårigheter lättare sker. I kommuner med fler än 25 000 invånare 

är variationen större för tidpunkten när upptäckten sker (Figur 7). 

Enligt 25 av de 29 deltagarna (86 %) sker upptäckten av skriftspråkliga svårigheter främst 

i undervisningssituationen. Två deltagare inom kommunstorlek 51 000-100 000 invånare vet 

inte på vilket sätt dessa upptäcks respektive upptäcker dem inte alls. De som svarat ”På annat 

sätt” skriver att det sker på olika sätt respektive att det sker genom screening. 

 

6.5.2 Kartläggningens utformning och genomförande 

En kartläggning av de skriftspråkliga svårigheterna sker inte vid en viss tid utan sker oftast när 

ett behov uppkommer, (16 av 29) och då oberoende av kommunstorlek. Kartläggning 

förekommer även vid kursstarten (6 av 29) eller vid annan tid (3 av 29). Två deltagare anger 

att det inte alls förekommer någon kartläggning. Dessa deltagare representerar kommunstorlek 

mindre än 15 000 invånare samt 25 000-50 000 invånare. De två deltagare som angett att de 

inte vet när kartläggningen sker representerar en kommun med mindre än 15 000 invånare 

respektive en kommun med 51 000-100 000 invånare.  

Kartläggningen initieras främst av den undervisande sfi-läraren (26 av 28). I större 

kommuner sker initiativet även av modersmålsläraren eller studie- och yrkesvägledaren. En 

deltagare vet inte vem som initierar kartläggningen och en deltagare har inte besvarat frågan. 

Under svarsalternativet ”Någon annan” när det gäller initiativet till kartläggning återfinns bl.a. 

svaren en specialpedagog, en stödlärare och att alla som arbetar med de studerande hjälps åt. 

Läraren i kursen är inte bara den som oftast initierar en kartläggning utan också den som 

oftast genomför den (14 av 28). Utöver läraren i kursen utförs kartläggningen av en 

specialpedagog (10 av 28), en speciallärare (8 av 28), en annan sfi-lärare (7 av 28), en studie- 

och yrkesvägledare (3 av 28) eller en modersmålslärare (3 av 28). Ingen kartläggning 

genomförs av en logoped. Under svarsalternativet ”Någon annan” anges lärare eller läs- och 

skrivpedagog, coach och audionom, men en deltagare skriver också att ingen kartläggning 

genomförs. Tre deltagare vet inte vem som genomför den. En deltagare har inte besvarat 

frågan. 

För att se om kommunstorleken har någon betydelse för vem som genomför kartläggning 

av skriftspråkliga svårigheter gjordes en jämförelse utifrån denna variabel (Figur 8).  
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Figur 8. Kartläggningens genomförande utifrån kommunstorlek. 

 

Det visade sig att i de allra minsta kommunerna genomförs kartläggningen endast av 

läraren i kursen eller av en annan lärare. I den näst minsta kommunstorleken, 15 000 – 24 000 

invånare, genomförs kartläggningen av läraren i kursen eller av en speciallärare. Att det 

förekommer speciallärare även i mindre kommuner är värt att notera (Figur 8).  

I den mellanstora kommunstorleken, 25 000-50 000 invånare, genomförs kartläggningen 

av flera olika personer; läraren i kursen, en annan sfi-lärare, en speciallärare, en 

specialpedagog eller av en studie- och yrkesvägledare, men oftast genomförs kartläggningen 

av läraren i kursen (Figur 8).  

I kommuner med 51 000-100 000 invånare, den näst största kommunstorleken, genomförs 

kartläggningen oftast av en speciallärare men även av en specialpedagog och i enstaka fall av 

läraren i kursen eller någon annan. I de största kommunerna med fler än 100 000 invånare 

genomförs kartläggningen främst av specialpedagoger tätt följt av läraren i kursen. Här 

genomförs också kartläggningen av en modersmålslärare, någon annan, en studie -och 

yrkesvägledare, en annan sfi-lärare och i enstaka fall av en speciallärare (Figur 8).  

Det är endast i kommuner med fler än 100 000 invånare som kartläggning av 

skriftspråkliga svårigheter genomförs med hjälp av en modersmålslärare. Vid en jämförelse 

utifrån kommunstorlek blir det tydligt att kommunstorleken har betydelse för vem som 

genomför kartläggning av skriftspråkliga svårigheter (Figur 8). 

De kartläggningar som genomförs sker övervägande på svenska och då både muntligt och 

skriftligt, med en liten övervikt för muntligt genomförande (19 resp. 18). Fem deltagare har 

angett att det även sker muntligt på modersmålet och tre deltagare att det sker skriftligt på 

modersmålet. Sju deltagare svarar att de inte vet hur kartläggningen sker. Frågan har besvarats 
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av alla deltagare, även av de deltagare som valt att inte besvara frågan om vem som initierar 

kartläggningen och vem som genomför den. 

För att se om kartläggning på modersmålet endast sker i kommuner med fler än 100 000 

invånare, där det också finns modersmålslärare som genomför kartläggning, gjordes en 

jämförelse utifrån kommunstorlek (Figur 9). Det visade sig att kartläggning på modersmålet, 

både muntligt och skriftligt, mycket riktigt förekommer i den största kommunstorleken där det 

finns modersmålslärare, men det förekommer även i kommunstorleken 51 000-100 000 

invånare, där kartläggning inte genomförs med hjälp av en modersmålslärare (Figur 9). 

 

 

Figur 9. Kartläggningsspråk utifrån kommunstorlek.  

 

I Figur 10 redovisas kartläggningens innehåll. Kommunstorleken har ingen betydelse för vilka 

delar som används. Åtta deltagare vet inte vilka delar kartläggningen innehåller, vilket innebär 

att kartläggningens innehåll redovisats av 21 deltagare (Figur 10).  

 

 

Figur 10. Kartläggningens innehåll   
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De flesta kartläggningarna innehåller en bakgrundsinformation (18 av 21). En stor del av 

dem innehåller avkodning (15 av 21), läsförståelse (14 av 21), fri skrivning (15 av 21) och 

muntlig produktion (13 av 21). Fonologisk medvetenhet används i mindre än hälften av 

kartläggningarna (10 av 21). De delar som används minst är läshastighet, ordkunskap, stavning 

och hörförståelse (9 av 21) (Figur 10).  

I alla kommunstorlekar förekommer bakgrundsinformation, fonologisk medvetenhet, 

avkodning, läsförståelse och fri skrivning som delar i kartläggningen. Utifrån svaren används 

alla delar som angavs som svarsalternativ i enkäten och ingen verkar använda någonting annat 

eftersom ingen markerat svarsalternativet ”Något annat” (Figur 10).   

 

6.5.3 Fungerar kartläggningen? 

De flesta deltagare (16 av 29) svarar att sättet att identifiera studerande med skriftspråkliga 

svårigheter fungerar tillfredsställande (Figur 11).  

 

 

Figur 11. Identifieringen av skriftspråkliga svårigheter. 

 

Det verkar inte ha något samband med kommunstorlek hur identifieringen fungerar. Inom 
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ger en full spridning. Av de 29 deltagare som besvarat enkäten har elva deltagare svarat att 

identifieringen inte fungerar tillfredsställande medan två deltagare har svarat att de inte gör 

någon sådan identifiering (Figur 11).  

Det kan poängteras att de två deltagare som svarat att ingen identifiering av svårigheter 
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kartläggning av skriftspråkliga svårigheter skedde. En av dem är samma deltagare, men den 

andre som tidigare markerat att ingen kartläggning sker har nu markerat att identifieringen inte 

fungerar tillfredsställande. Den deltagare som nu markerat att ingen sådan identifiering görs 

har tidigare markerat att hon/han inte vet när, vem, hur kartläggningen genomförs eller dess 

innehåll men inte valt alternativet att ingen sådan kartläggning görs. 

För att hitta likheter och skillnader där identifieringen fungerar respektive inte fungerar 

användes dessa svar som variabler istället för kommunstorlek. I Tabell 7 ses typvärdena för 

frågor rörande identifieringen, organiseringen av undervisningen samt de 27 deltagarnas 

anställningsform och vad de arbetar med.  

 

Tabell 7. Fungerande och inte fungerande identifiering 

 

T 
Fungerande identifiering  (16) Ej fungerande identifiering (11) 

Deltagarnas 

anställning  

12 sfi-/sva-/vuxlärare 

1 speciallärare 

2 specialpedagoger 

1 studie- och yrkesvägledare 

10 sfi-lärare 

1 specialpedagog 

Arbetar med 
Studieväg 3 

B- och/eller D-kursen 

Studieväg 1 

B-kursen 

De studerande i 

gruppen läser 
Samma kurs Samma studieväg 

Tidpunkt för 

kartläggningen 

I samband med kursstart 

samt vid behov 
Vid behov 

Vem genomför 

kartläggningen? 

Läraren i kursen 

en speciallärare 

en specialpedagog 

Läraren i kursen 

Hur genomförs 

kartläggningen? 
Muntligt på svenska Muntligt och skriftligt på svenska 

Innehåll 
Bakgrundsinformation  

samt muntlig produktion 
Bakgrundsinformation 

Åtgärd Åtgärdsförslag Individuell träning 
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De deltagare som markerat ett fungerande identifieringssätt har svar som skiljer sig från de 

som markerat att det inte fungerar. Identifieringen verkar fungera bäst inom studieväg 3, d.v.s. 

bland studievana sfi-studerande, samt där undervisningen är organiserad utifrån att de 

studerande i gruppen läser samma kurs. Tidpunkten för när kartläggningen sker verkar ha 

betydelse och då att det sker vid kursens start. Likaså att kartläggningen genomförs av en 

speciallärare eller specialpedagog. En annan skillnad är att ett åtgärdsförslag upprättas i 

samband med kartläggningen (Tabell 7). 

För att se om kartläggningen på modersmålet fungerar ses i Tabell 8 svaren från de sex 

deltagare som angett att en modersmålslärare genomför kartläggningen eller att kartläggningen 

sker på modersmålet.  

 

Tabell 8.  Kartläggning på modersmålet 

Kartläggningen  

genomförs av 
Kartläggningen sker Identifieringen 

1 

Läraren i kursen 

En modersmålslärare 

Muntligt på svenska 
Fungerar inte 

tillfredsställande 

2 

En specialpedagog 

En modersmålslärare 

En audionom 

 

Muntligt och skriftligt på 

modersmålet 
Fungerar 

tillfredsställande 

3 

Läraren i kursen 

En specialpedagog 

En modersmålslärare 

 

Muntligt och skriftligt på 

både svenska och 

modersmålet 

Fungerar inte 

tillfredsställande  

4 

En annan lärare inom sfi 

En speciallärare 

 

Muntligt och skriftligt på 

svenska 

Muntligt på modersmålet 

Fungerar 

tillfredsställande 

5 

En speciallärare 

En specialpedagog 

 

 

Muntligt och skriftligt på 

både svenska och 

modersmålet 

Fungerar 

tillfredsställande 

6 

Läraren i kursen 

En specialpedagog 

 

Muntligt på både svenska 

och modersmålet 

Fungerar 

tillfredsställande 
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De tre första deltagarna har angett att kartläggningen även genomförs av modersmålslärare 

(nr 1-3 i Tabell 8). Utav dem har två svarat att identifieringen inte fungerar tillfredsställande, 

vilket skulle kunna tyda på att en modersmålslärare inte är det avgörande. Trots att en 

modersmålslärare genomför kartläggningen sker den enligt en deltagare inte på modersmålet 

utan muntligt på svenska (nr 1 i Tabell 8).  

Fem deltagare har svarat att kartläggningen sker muntligt på modersmålet (nr 2-6 i Tabell 

8) och tre av dem har svarat att det även sker skriftligt på modersmålet (nr 2, 3, 5 i Tabell 8).  

Fyra av de fem deltagarna där kartläggning sker på modersmålet har svarat att identifieringen 

fungerar tillfredsställande, vilket skulle kunna tyda på att kartläggningen på modersmålet 

fungerar. En bidragande orsak till att kartläggningen på modersmålet fungerar kan vara att 

kartläggningen också genomförs av speciallärare/pedagog (Tabell 8).  

Eftersom endast tio deltagare angett att fonologisk medvetenhet ingår i kartläggningen och 

forskningen menar att detta är ett bra sätt att identifiera skriftspråkliga svårigheter ville jag se 

om detta var en variabel för fungerande identifieringssätt i min studie. Vid en jämförelse av 

dessa tio deltagares svar omkring identifieringssätt fann jag att denna variabel inte var helt 

avgörande då sex av deltagarna angett ett fungerande identifieringssätt och fyra av dem har 

angett ett ej fungerande identifieringssätt. 

 

Tabell 9. Fungerande och inte fungerande identifiering utifrån fonologisk medvetenhet 

T 
Tillfredsställande 

identifieringssätt 

Otillfredsställande 

identifieringssätt 
N 

Fonologisk medvetenhet 

ingår i kartläggningen 
6 4 10 

N 6 4 10 

 

 

För att försöka hitta en förklaring till varför fonologisk medvetenhet inte alltid ger en 

fungerande identifiering av skriftspråkliga svårigheter jämfördes dessa tio deltagares svar. Vid 

jämförelsen användes samma kategorier som i Tabell 7 och dess typvärden. Resultatet ses i 

Tabell 10.  

Deltagarna i de kommuner där fonologisk medvetenhet ingår som del i kartläggningen 

arbetar i huvudsak med sfi-studerande på studieväg 1 och med kursen Läs- och skrivinlärning. 

Det är märkbart att det verkar förekomma fungerande identifiering av skriftspråkliga 
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svårigheter inom studieväg 1 bland analfabeter och studieovana, när resultatet i Tabell 7 visar 

att identifieringen oftast inte fungerar tillfredsställande inom studieväg 1.  

 

Tabell 10. Jämförelse av fungerande och ej fungerande identifiering (fonologisk medvetenhet) 

 

T 

Fungerande identifiering med 

fonologisk medvetenhet (6) 

Ej fungerande identifiering med 

fonologisk medvetenhet (4) 

Deltagarnas 

anställning  

4 sfi-/sva-/vuxlärare 

1 speciallärare 

1 specialpedagog 

3 sfi-lärare 

1 specialpedagog 

Arbetar med 

Studieväg 1 

A-kursen, B-kursen 

Läs- och skrivinlärning 

Studieväg 1 

Läs- och skrivinlärning 

De studerande i 

gruppen läser 
Samma kurs Samma studieväg 

Tidpunkt för 

kartläggningen 
Vid behov Vid behov 

Vem genomför 

kartläggningen? 

En annan lärare inom sfi 

En speciallärare 
Läraren i kursen 

Hur genomförs 

kartläggningen? 
Muntligt och skriftligt på svenska Skriftligt på svenska 

Innehåll 

Bakgrundsinformation 

Fonologisk medvetenhet 

Avkodning  

Muntlig produktion 

Bakgrundsinformation 

Fonologisk medvetenhet 

Avkodning 

Åtgärd 
Åtgärdsförslag 

Individuell träning 
Individuell träning 

 

Både vid fungerande och ej fungerande identifiering där fonologisk medvetenhet ingår sker 

kartläggningen övervägande vid behov. Där identifieringen inte fungerar tillfredsställande trots 

att fonologisk medvetenhet ingår i kartläggningen sker den oftast skriftligt på svenska och utan 

muntlig produktion samt genomförs av läraren i kursen. För att identifieringen av skrift-

språkliga svårigheter ska fungera räcker det inte med att fonologisk medvetenhet ingår i 

kartläggningen utan den behöver ske både muntligt och skriftligt på svenska, kompletteras med 

muntlig produktion samt genomföras av en speciallärare eller en annan lärare inom sfi (Tabell 
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10). Likheter mellan värdena i Tabell 7 och 10 för en fungerande identifiering är att den 

genomförs av en speciallärare, sker muntligt och inte bara skriftligt, innehåller muntlig 

produktion samt att ett åtgärdsförslag upprättas. Andra likheter återfinns i deltagarnas 

anställning och organiseringen av undervisningen utifrån samma kurs. 

 

6.5.4 Deltagarnas önskemål gällande kartläggningen 

I en öppen fråga gavs deltagarna möjlighet att framföra sina önskemål och synpunkter gällande 

kartläggningen av sfi-studerande med skriftspråkliga svårigheter. Elva deltagare besvarade 

frågan och här är en kortfattad sammanställning av deras svar. 

 

Önskemål och synpunkter gällande kartläggningen 

 En rejäl, utförlig, noggrann kartläggning innan kursstart  

 Ett mer heltäckande kartläggningsmaterial anpassat för vuxna med skriftspråkliga 

svårigheter på lätt svenska och på modersmålet  

 Att kartläggningen görs av någon utbildad inom specialpedagogik, logopedi eller annan 

utomstående profession, att den görs av en specialpedagog med vana vid svenska som 

andraspråk, att den görs med hjälp av en kunnig person som kan både svenska och 

modersmålet 

 

De framförda önskemålen om en kartläggning före kursstart samt att den genomförs av någon 

utbildad inom specialpedagogik stämmer väl överens med variablerna som förekommer vid en 

fungerande identifiering/kartläggning enligt Tabell 7. Att kartläggningen bör genomföras både 

på svenska och på modersmålet är också något som resultatet i Tabell 8 visar. Detta tyder på 

att deltagarna är medvetna om hur en fungerande kartläggning bör ske för att skriftspråkliga 

svårigheter bland sfi-studerande ska identifieras. 

 

6.5.5 Sammanfattning av kartläggningen 

Utifrån deltagarnas svar upptäcks skriftspråkliga svårigheter hos de studerande av den 

undervisande läraren i undervisningssituationen inom de tre första månaderna. En kartläggning 

av de skriftspråkliga svårigheterna sker när behov uppstår och på initiativ av läraren. Bara två 

deltagare anger att ingen kartläggning sker vilket innebär att kartläggningar förekommer inom 

sfi-utbildningen bland majoriteten av de tillfrågade deltagarna. Kartläggningen genomförs 

övervägande av läraren i kursen eller av speciallärare/specialpedagog och sker både muntligt 
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och skriftligt på svenska. I större kommuner sker denna kartläggning även på modersmålet och 

fungerar i de flesta fall bra. I enstaka fall sker dessa med hjälp av modersmålslärare. Dock 

fungerar det bäst när en speciallärare/specialpedagog är med i genomförandet. Innehållet i 

kartläggningen är främst bakgrundsinformation, avkodning, fri skrivning, läsförståelse och 

muntlig produktion. Fonologisk medvetenhet ingår endast i knappt hälften av dessa 

kartläggningar, 48 %, vilket kan anses märkligt med tanke på den fonologiska 

förklaringsmodellen. De som använder fonologisk medvetenhet i kartläggningen arbetar 

övervägande inom studieväg 1 och bara drygt hälften, 60 %, av dem anser att identifieringen 

fungerar tillfredsställande. Trots att stavningssvårigheter kvarstår bland vuxna med 

skriftspråkliga svårigheter (se sid 13) ingår stavning endast i 43 % av kartläggningarna. Drygt 

hälften av deltagarna, 55 %, anser att identifieringen av studerande med skriftspråkliga 

svårigheter fungerar tillfredsställande.  

 

Avgörande för en fungerande identifiering verkar vara att  

 undervisningen är organiserad utifrån kurs 

 de studerande är studievana 

 kartläggningen sker i samband med kursstart samt vid behov  

 kartläggningen sker främst muntligt men även skriftligt på svenska och modersmålet 

 kartläggningen innehåller främst bakgrundsinformation och muntlig produktion 

 kartläggningen genomförs av en speciallärare/specialpedagog 

 ett åtgärdsförslag utformas 

 

Deltagarnas önskemål är en vuxenanpassad, rejäl och heltäckande kartläggning av 

skriftspråkliga svårigheter som utförs av någon person som är kunnig i specialpedagogik, 

svenska som andraspråk samt modersmål. 
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6.6 Åtgärder 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat gällande organisatoriska åtgärder, anpassning av 

undervisningen, utvärdering av åtgärder och om deltagarna anser att åtgärderna är tillräckliga. 

 

6.6.1 Åtgärder utifrån kartläggningen 

Utifrån kartläggningens resultat vidtas olika organisatoriska åtgärder. Enligt deltagarnas svar 

utformas åtgärderna främst som individuell träning (17 av 26) och att ett åtgärdsförslag 

upprättas (14 av 26).  Knappt hälften av deltagarna (11 av 26) anger att en åtgärd i form av 

anpassad undervisning sker och endast ett fåtal (7 av 26) har svarat att grupplacering sker som 

en åtgärd utifrån kartläggningsresultatet. Deltagarna som valt svarsalternativet ”Något annat” 

anger att åtgärderna varierar och beror på den studerandes behov. Tre deltagare har avstått från 

att besvara denna fråga. 

För att se om åtgärderna varierar beroende på kommunstorlek användes detta som variabel 

(Figur 12). De organisatoriska åtgärder som förekommer inom alla kommunstorlekar är 

individuell träning och anpassad undervisning. I de mellanstora kommunerna är åtgärderna 

främst individuell träning och grupplacering, medan anpassad undervisning sker i få fall.  

Enligt deltagarnas svar utformas ofta ett åtgärdsförslag, men detta sker övervägande i de större 

kommunerna (10 av 14) och inte alls i den näst minsta kommunstorleken. Inom den näst 

största kommunstorleken är åtgärdsförslag den främsta åtgärden, medan anpassad 

undervisning endast sker i få fall. Anpassad undervisning sker främst i den största 

kommunstorleken. Deltagarna som valt svarsalternativet ”Något annat” återfinns i den minsta 

respektive största kommunstorleken (Figur 12). 

 

 

Figur 12. Åtgärder utifrån kommunstorlek.          
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6.6.2 Anpassad undervisning 

Den form av anpassad undervisning som förekommer mest är individuell läs- och skrivträning 

(15 av 29) samt extra lästräning (15 av 29) tätt följt av förlängd kurstid (14 av 29), extra 

skrivträning (13 av 29) och kompensatoriska hjälpmedel (12 av 29). ”Annan anpassning” 

innebär att olika lösningar/åtgärder används för olika studerande utifrån individens behov och 

gruppens sammansättning. Ingen deltagare har markerat alternativet ”Ingen anpassning” vilket 

tyder på att anpassad undervisning sker inom alla kommunstorlekarna utifrån kartläggningens 

resultat. 

Vid en jämförelse av den anpassade undervisningen utifrån kommunstorlek visar det sig 

att formen av den anpassade undervisningen varierar inom de olika kommunstorlekarna (Figur 

13). Inom alla kommunstorlekar innebär anpassad undervisning att en individuell läs- och 

skrivträning sker. När det gäller övriga former skiljer de sig åt. Inom den största 

kommunstorleken används främst individuell läs- och skrivträning, extra lästräning och 

kompensatoriska hjälpmedel. I den näst största kommunstorleken används också individuell 

läs- och skrivträning och extra lästräning, men inte så ofta kompensatoriska hjälpmedel utan i 

större utsträckning extra skrivträning (Figur 13).  

 

 

Figur 13. Anpassad undervisning utifrån kommunstorlek.    

     

Den kommunstorlek som mest skiljer sig från övriga är den mellanstora kommunstorleken. 

Här dominerar förlängd kurstid som anpassad undervisning samt extra skrivträning. Den näst 

minsta kommunstorlekens anpassade undervisning består av individuell läs- och skrivträning 

samt användandet av kompensatoriska hjälpmedel. I den minsta kommunstorleken 
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förekommer individuell läs- och skrivträning samt annan anpassning, vilket innebär att 

anpassningen sker utifrån individens behov och gruppens sammansättning (Figur 13). 

 

6.6.3 Utvärdering av åtgärder 

En utvärdering av vidtagna åtgärder sker kontinuerligt under kursens gång (21 av 27). Nio 

deltagare har angett specifika tillfällen då utvärderingen sker, medan tre deltagare har svarat att 

det inte sker någon utvärdering alls. Två deltagare har inte besvarat denna fråga.  

För att se hur utvärderingen ser ut i de olika kommunstorlekarna gjordes en sådan 

jämförelse. En kontinuerlig utvärdering av åtgärderna förekommer inom alla kommunstorlekar 

utom den näst minsta kommunstorleken där ingen utvärdering sker alls. Även två deltagare 

från den mellanstora kommunstorleken har angett att åtgärderna inte alls utvärderas. Av de sju 

deltagare som har angett tidpunkter då utvärdering sker kommer fem deltagare från den 

mellanstora kommunstorleken. Fyra av dessa har markerat att utvärderingen sker först i slutet 

av kursen eller när kursen är slut (Figur 14). 

 

 

Figur 14. Tidpunkt för utvärdering av åtgärder utifrån kommunstorlek.         

 

6.6.4 Fungerar åtgärderna? 

De flesta deltagare, 62 %, anser att stödet som ges inte är tillräckligt för att de studerande ska 

klara kursen. En deltagare har svarat att inget speciellt stöd ges till de studerande. En delta-

gare har gett kommentaren att det varierar om stödet räcker eller inte för olika studerande. 

 I Figur 15 ses svarsfördelningen gällande stödet till de studerande utifrån kommunstorlek. 

Deltagare från alla de olika kommunstorlekarna anser övervägande att stödet de studerande får 
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inte är tillräckligt för att klara kursen. En deltagare från en mellanstor kommun har svarat att 

inget speciellt stöd ges alls till de studerande (Figur 15).  

 

  

Figur 15. Stödet till de studerande utifrån kommunstorlek. 

 

6.6.5 Likheter och skillnader mellan tillräckligt och otillräckligt stöd 

För att se vilka likheter och skillnader som finns gällande tillräckligt och otillräckligt stöd 

jämförs typvärdena inom dessa variabler för åtgärder och anpassning, vilket ses i Tabell 11. 

 

Tabell 11. Tillräckligt och otillräckligt stöd 

 

T 
Tillräckligt stöd (10) Otillräckligt stöd  (18) 

Deltagarnas 

anställning 

8 sfi-/vuxlärare 

1 specialpedagog 

1 studie- och yrkesvägledare 

15 sfi-/sva-/vuxlärare 

1 speciallärare 

2 specialpedagoger 

Identifieringen Fungerar tillfredsställande Fungerar inte tillfredsställande 

Åtgärd Åtgärdsförslag Individuell träning 

Anpassning Förlängd kurstid Individuell läs- och skrivträning 

Utvärdering Kontinuerligt under kursens gång Kontinuerligt under kursens gång 

 

Trots att individuell träning ges och att stödet utvärderas kontinuerligt så når de studerande 

inte kursens mål. Däremot framkommer det att stödet är tillräckligt när ett åtgärdsförslag 

upprättats och den studerande ges förlängd kurstid. Det finns även en koppling mellan 

tillfredsställande identifieringssätt och ett tillräckligt stöd. I Tabell 12 ses att tillfredsställande 

1 

2 

0 0 

1 

0 

3 

5 

1 

2 

5 

0 

4 

5 

0 
0

1

2

3

4

5

6

Stödet är tillräckligt
för att klara kursen

Stödet är inte
tillräckligt för att

klara kursen

Vi ger inget
speciellt stöd

Antal Stödet till de studerande 

Mindre än 15 000 inv.

ca 15 000-24 000 inv.

ca 25 000-50 000 inv.

ca 51 000-100 000 inv.

Fler än 100 000 inv.
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identifieringssätt förekommer bland studerande som fått tillräckligt stöd för att klara kursen, 

men även att ett tillfredsställande identifieringssätt inte alltid leder till ett tillräckligt stöd. Det 

är värt att nämna att ingen av de som använder fonologisk medvetenhet vid identifieringen har 

markerat tillräckligt stöd. En av de två deltagare som inte gör någon identifiering har trots 

detta ändå markerar att stödet som ges är tillräckligt.  

 

Tabell 12.  Identifiering och stöd 

 Tillräckligt stöd Otillräckligt stöd Inget stöd N 

Tillfredsställande 

identifieringssätt 
9 7 0 16 

Otillfredsställande 

identifieringssätt 
0 11 0 11 

Gör ingen identifiering 1 0 1 2 

N 10 18 1 29 

 

6.6.6 Möjliga orsaker till att stödet inte blir tillräckligt 

För att försöka hitta orsaken till att stödet inte är tillräckligt trots ett tillfredsställande 

identifieringssätt gjordes en jämförelse mellan svaren med denna variabel. De likheter som 

framkom i svaren mellan tillräckligt och otillräckligt stöd var upprättande av åtgärdsförslag 

och en kontinuerlig utvärdering. Den skillnad i anpassning av undervisningen som framkom 

var att förlängd kurstid var mest förekommande där stödet var tillräckligt och individuell läs- 

och skrivträning där stödet var otillräckligt (Tabell 13).  

 

Tabell 13.  Skillnader i anpassning av undervisningen 

 

T 

 

Tillfredsställande identifieringssätt  

+ 

Tillräckligt stöd  (9) 

 

Tillfredsställande identifieringssätt  

+ 

Otillräckligt stöd  (7) 

Åtgärd Åtgärdsförslag Åtgärdsförslag 

Anpassning Förlängd kurstid Individuell läs- och skrivträning 

Utvärdering Kontinuerligt under kursens gång Kontinuerligt under kursens gång 

 

Denna jämförelse visar att fler studerande med skriftspråkliga svårigheter klarar kursen 

genom att ges förlängd tid än genom att få individuell läs- och skrivträning.  För att se om 
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andra faktorer kan tänkas påverka gjordes en jämförelse av svaren från de deltagare som ansåg 

att identifieringssättet fungerade tillfredsställande. Några av de svar som skiljer sig åt och som 

kan ha betydelse ses i Tabell 14. 

Det finns inget som tyder på att deltagarens anställning, ålder eller erfarenhet av sfi har 

betydelse för om stödet ska bli tillräckligt eller ej. Att ett åtgärdsförslag upprättas och en 

kontinuerlig utvärdering görs innebär inte heller automatiskt att stödet utformas så att det blir 

tillräckligt (Tabell 14).  

De deltagare som anser stödet vara tillräckligt arbetar övervägande i en större kommun 

med studerande på studieväg 3 d.v.s. de studerande som har studievana och en mångårig 

skolbakgrund. Upptäckten av studerande med skriftspråkliga svårigheter sker redan inom en 

månad efter kursstart och en kartläggning, som främst innehåller fri skrivning, görs oftast i 

samband med kursstarten utav läraren i kursen eller av en speciallärare (Tabell 14). 

 

Tabell 14. Skillnad i faktorer som kan påverka stödet 

 

T 

 

Tillfredsställande identifieringssätt  

+ 

Tillräckligt stöd  (9) 

 

Tillfredsställande identifieringssätt  

+ 

Otillräckligt stöd  (7) 

Deltagarnas 

anställning 

7 sfi-/vuxlärare 

1 specialpedagog 

1 studie- och yrkesvägledare 

5 sfi-/sva-/vuxlärare 

1 speciallärare 

1 specialpedagog 

Född Före 1951 samt 1962-1971 1952-1961 

Kommun- 

storlek 
Fler än 100 000 invånare 

Från 25 000 invånare till 

fler än 100 000 invånare 

Erfarenhet sfi 6-10 år 6-10 år eller 16-20 år 

Arbetar med Studieväg 3, kurs C och D Studieväg 1, kurs B 

Upptäckt Inom en månad Efter 1-3 månader 

Kartläggning I samband med kursstart Vid behov 

Genomförs 

av 

Läraren i kursen eller  

av en speciallärare 

Annan lärare i sfi eller  

av en specialpedagog 

Innehåller 

främst 
Fri skrivning 

Bakgrundsinformation 

Muntlig produktion 

Åtgärd Åtgärdsförslag Åtgärdsförslag 

Anpassning Förlängd kurstid Individuell läs- och skrivträning 

Utvärdering Kontinuerligt under kursens gång Kontinuerligt under kursens gång 
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Där stödet anses otillräckligt arbetar deltagarna i olika stora kommuner men övervägande 

med studerande på studieväg 1, d.v.s. med analfabeter och de studerande som är studieovana 

och har gått få år i skolan. Det tar lite längre tid att upptäcka skriftspråkliga svårigheter hos 

dessa studerande, 1-3 månader, och en kartläggning, som framför allt innehåller 

bakgrundsinformation och muntlig produktion, sker övervägande vid behov och då av en 

annan sfi-lärare eller av en specialpedagog. 

Utifrån deltagarnas svar verkar de avgörande faktorerna för om stödet blir tillräckligt vara 

den studerandes skriftspråkliga förutsättningar och studievana samt att en kartläggning av den 

skriftspråkliga förmågan genomförs vid kursstart eller under den första månaden och då av den 

studerandes lärare och/eller en speciallärare. Att stödet inte fungerar tillfredsställande när en 

annan sfi-lärare eller en specialpedagog genomfört kartläggningen skulle kunna bero på att de 

inte har den kunskap och erfarenhet av studieovana studerande och kursens innehåll som 

behövs för att kunna föreslå rätt åtgärder eller justera dem under kursens gång. 

 

6.6.7 Deltagarnas önskemål gällande åtgärder 

I en öppen fråga gavs deltagarna möjlighet att framföra sina önskemål och synpunkter  

gällande anpassningen av undervisningen eller något annat rörande sfi-studerande med 

skriftspråkliga svårigheter. Tio deltagare besvarade frågan och här är en kortfattad 

sammanställning av deras svar. 

 

Önskemål gällande åtgärder 

 Individanpassad undervisning i mycket små grupper 

 Mer tid och mer utrymme för fantasifulla åtgärder 

 Upprätta åtgärdsprogram för att ge läraren stöd i att kunna hjälpa 

 Ge läs- och skrivinlärning och stöd på modersmålet 

 Låta läs- och skrivinlärningen vara en naturlig del av sfi 

 Arbeta med fonologisk medvetenhet och avkodning 

 Använda datorprogram anpassade för personer med skriftspråkliga svårigheter 

 Tolkhjälp för att identifiera problemen snabbare och få veta hur skolgången varit 

 

Deltagarnas önskemål stämmer överens med det jag tidigare presenterat i litteraturavsnitt och 

resultatredovisning t.ex. omkring fonologisk medvetenhet, hjälpmedel och åtgärdsförslag. För 

att snabbare ta reda på den studerandes skriftspråkliga förutsättningar och bakgrund föreslås 

hjälp av tolk. Detta skulle innebära att skriftspråkliga svårigheter skulle kunna upptäckas 
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tidigare, vilket är en faktor som påverkar stödet (Tabell 14). Ett åtgärds-program/förslag är inte 

bara ett stöd för läraren utan också en förutsättning för att ge rätt stöd (Tabell 11). Att sedan 

låta läs- och skrivinlärningen vara en del av sfi och använda modersmål vid läs- och 

skrivinlärning och som stöd i undervisningen vore en bra anpassning av undervisningen för de 

studieovana, vilka ofta inte får tillräckligt stöd (Tabell 14).  

 

6.6.8 Sammanfattning av åtgärder       

Ingen deltagare har markerat att ingen anpassning av undervisningen görs, vilket innebär att 

någon form av anpassning av undervisningen sker för studerande med skriftspråkliga 

svårigheter inom sfi. De flesta deltagarna har svarat att ett åtgärdsförslag upprättas och att en 

individuell läs- och skrivträning ges. Därutöver ges oftast en förlängd kurstid och möjlighet att 

använda kompensatoriska hjälpmedel. I de flesta fall sker utvärderingen av åtgärderna 

kontinuerligt under kursen. Endast ett fåtal deltagare har markerat att ingen utvärdering av 

åtgärderna görs eller att utvärderingen sker i slutet av kursen respektive efter kursens slut. 

Dessa deltagare kommer främst från mellanstora kommuner. Trots att det övervägande sker en 

anpassning av undervisningen och en kontinuerlig utvärdering av åtgärderna, så svarar 62 % 

av deltagarna att stödet de ger studerande med skriftspråkliga svårigheter inte fungerar 

tillräckligt för att de studerande ska klara kursen de går. Avgörande för att studerande med 

skriftspråkliga svårigheter ska få ett tillräckligt stöd och klara sfi-kursen är utifrån deltagarnas 

svar; tidig upptäckt, en kartläggning genomförd vid kursstart av läraren i kursen eller en 

speciallärare, upprättande av ett åtgärdsförslag, förlängd kurstid, kontinuerlig utvärdering samt 

att den studerande har studievana och en längre skolbakgrund från hemlandet. 
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6.7 Sammanfattning av undersökningens resultat i korthet 

 Skriftspråkliga svårigheter hos sfi-studerande upptäcks av sfi-läraren i 

undervisningssituationen inom de tre första månaderna i kursen. 

 Kartläggning av skriftspråkliga svårigheter förekommer inom sfi. 

 Kartläggningen genomförs vid behov och då övervägande på svenska av sfi-läraren i 

kursen, speciallärare eller specialpedagog om sådan finns eller annan sfi-lärare. 

 Kartläggningen innehåller övervägande bakgrundsinformation, avkodning, läsförståelse 

och fri skrivning. Knappt hälften kartlägger den fonologiska medvetenheten, trots att 

denna har stor betydelse för identifiering enligt forskningen. 

 Identifieringen av de skriftspråkliga svårigheterna fungerar i stort sett tillfreds-

ställande, enligt 55 % av deltagarna. Bäst fungerar den om kartläggningen sker i 

samband med kursstart på både svenska och modersmål samt genomförs av läraren i 

kursen eller en speciallärare. Önskemål finns om bättre kartläggningsmaterial anpassat 

för sfi-studerande samt att kartläggningen genomförs av någon med rätt kompetens. 

 Kartläggningen resulterar övervägande i individuell träning, åtgärdsförslag samt 

anpassning av undervisningen i form av individuell läs- och skrivträning, förlängd 

kurstid, extra läs- eller skrivträning och kompensatoriska hjälpmedel. 

 Åtgärderna utvärderas kontinuerligt men stödet är enligt deltagarna ändå inte 

tillräckligt för att den studerande ska klara sfi-kursen. För att stödet ska bli tillräckligt 

behöver identifieringen fungera tillfredsställande, ett åtgärdsförslag upprättas och 

kurstiden förlängas. Bäst klarar sig sfi-studerande med studievana och längre 

skolbakgrund på studieväg 3. 
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7. Resultatdiskussion 

Här följer en diskussion om studiens resultat utifrån syftet att belysa förekomsten och 

genomförandet av kartläggningar av skriftspråkliga svårigheter inom sfi samt dess innehåll och 

eventuella konsekvenser. I diskussionen lyfts det specialpedagogiska perspektivet in utifrån en 

sammanvägning av ett relationellt/kritiskt och kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv inriktat 

på individ-, grupp- och organisationsnivå. Som tidigare nämnts kan inga generaliseringar göras 

utifrån studien beroende på det låga deltagarantalet, men urvalsgruppens svar i studien kan 

ändå vara intressanta och visa tendenser gällande frågeställningarna. 

 

7.1 Kartläggning av skriftspråkliga svårigheter inom sfi 

Utifrån vad som nämnts tidigare i bakgrundsavsnittet sker det inte en önskvärd kartläggning av 

sfi-studerandes utgångspunkt, deras behov och förutsättningar. Inte heller utformas sfi-

undervisningen på ett individanpassat sätt utifrån de olika individernas behov och 

förutsättningar (SFS 2010:800; Skolinspektionen, 2010; 2011). Detta framgår även av denna 

studie där deltagarna redovisar att sfi-studerande med olika skolbakgrund och olika 

språknivåer i svenska hamnar i samma undervisningsgrupp. Trots detta visar studien att 

noggranna kartläggningar av de studerandes läs- och skrivförmåga på både svenska och 

modersmål förekommer och att det till och med förekommer kartläggningar av skriftspråkliga 

svårigheter bland sfi-studerande. Eftersom underlaget är litet går det inte att dra några 

slutsatser om hur vanligt förkommande kartläggning av skriftspråkliga svårigheter är inom sfi, 

men att de förekommer ger studien belägg för. Studien visar också att kartläggningen inte är 

kopplad till en viss kommunstorlek utan förekommer bland alla kommunstorlekar. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv, där de olika perspektiven sammanvägs (Nilholm, 

2007), är det viktigt att kartlägga individens starka och svaga sidor gällande läsning och 

skrivning för att kunna organisera undervisningen utifrån individens behov och förutsättningar 

(SFS 2010:800). Det är inte negativt för den sfi-studerande att genom en kartläggning urskiljas 

för att hamna inom rätt studieväg och i rätt kurs inom sfi. Eftersom samhället strävar efter att 

individen ska bli självförsörjande inom två år krävs det ett snabbt tillägnande av det svenska 

språket. Detta gör att en individanpassning av sfi-undervisningen behövs i ett tidigt skede. I de 

fall där en förväntad språkutveckling inte sker behövs en kartläggning av skriftspråkliga 

svårigheter (Jacobsson, 2009a). Inte för att påvisa den studerandes olikhet, utan för att anpassa 

undervisningen efter individens förutsättningar och behov.  
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Inom sfi är en kartläggning av skriftspråkliga svårigheter svårare eftersom 

språkkunskaperna i svenska är ringa och de studerande har många skiftande modersmål och 

olika skolbakgrund. Är det då möjligt att kunna upptäcka sfi-studerande med skriftspråkliga 

svårigheter och kartlägga dessa? Utav den redovisade forskningen i litteraturavsnittet framgår 

att detta skulle vara möjligt, men tidsmässigt först tidigast efter ca sex månaders studier av 

andraspråket (Geva, 2000). Resultatet av min studie visar att de flesta sfi-lärare upptäcker 

skriftspråkliga svårigheter hos sfi-studerande redan inom de tre första månadernas 

undervisning och att detta leder till att en kartläggning genomförs. Detta kan bero på att 

flertalet av deltagarna i studien både har en mångårig erfarenhet och utbildning/kompetens 

inom sfi/svenska som andraspråk samt vuxenpedagogik och i viss mån specialpedagogik, 

vilket ger dem förutsättningar för att kunna urskilja skriftspråkliga svårigheter från övriga 

svårigheter. Huruvida denna kompetens är vanligt förekommande bland sfi-lärare kan inte 

utläsas av min studie, men det innebär att kartläggning av skriftspråkliga svårigheter kan ske 

redan innan den studerande har tillägnat sig sex månaders studier av andraspråket. 

I kommuner med färre än 50 000 invånare genomförs kartläggning av skriftspråkliga 

svårigheter oftast av en sfi-lärare, medan den i kommuner med fler än 50 000 invånare 

genomförs av en speciallärare eller en specialpedagog. Kartläggningen innehåller de delar som 

enligt forskningen (Jacobsson, 2009a) bör ingå. De mest förekommande delarna i 

kartläggningen är information om den studerandes bakgrund, avkodning, fri skrivning, 

läsförståelse samt muntlig produktion medan fonologisk medvetenhet, läshastighet, 

ordkunskap, stavning och hörförståelse används i mindre mängd.  Kartläggningen sker 

övervägande på manifest nivå (Jakobsson, 2009a; Lundberg, 2010). Test på den kognitiva 

nivån, där den fonologiska medvetenheten ingår, verkar inte vara så vanligt förekommande 

enligt studien och inte heller nämner någon deltagare att test gällande syn och hörsel, d.v.s. den 

biologiska nivån, förekommer.   

Utifrån att den fonologiska förklaringsmodellen till skriftspråkliga svårigheter är den mest 

vanliga inom forskning när det gäller vuxna (Ramus et al, 2003) och att fonologiska 

svårigheter kan upptäckas oberoende av språkets ortografi (Hyltenstam, 2010) borde 

fonologisk medvetenhet vara en naturlig del vid kartläggningen. Ändå innehåller knappt 

hälften av kartläggningarna, enligt deltagarna i studien, test som berör fonologisk 

medvetenhet. Vid de tillfällen fonologisk medvetenhet ingår i kartläggningen anser endast 

drygt hälften av deltagarna att identifieringen av skriftspråkliga svårigheter fungerar 

tillfredsställande. Min studie visar att fonologisk medvetenhet som en del i kartläggningen inte 

med automatik ger en fungerande identifiering. 
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Trots att forskningen visar att en kartläggning av skriftspråkliga svårigheter behöver ske 

både på modersmålet och andraspråket för att minska feldiagnostisering (Hedman, 2009) så 

genomförs kartläggningen enligt deltagarna i studien övervägande på andraspråket. Forskning 

visar att beroende på modersmålets och andraspråkets ortografi kan skriftspråkliga svårigheter 

visa sig på båda språken eller bara på det ena språket (Wydell & Butterworth, 1999; Wydell & 

Kondo, 2003; Miller Guron & Lundberg, 2000; Smythe, 2003). Även om svårigheterna kan se 

olika ut beroende på språkets ortografi (Hyltenstam, 2010) ger det ändå en helhetsbild av den 

studerandes skriftspråkliga förmåga. Kartläggning på modersmålet verkar endast ske i de 

större kommunerna och saknas i de mindre, vilket skulle kunna bero på kommunens resurser 

och möjlighet att anställa modersmålslärare. Det kan också hända att vetskapen om vikten av 

att kartlägga även på modersmålet saknas hos ansvariga ute i kommunerna.  

Enligt definitionen av Høien och Lundberg (1999) gällande skriftspråkliga svårigheter 

finns stavningssvårigheter kvar även i vuxen ålder, vilket innebär att stavningssvårigheter 

borde kunna identifieras hos vuxna sfi-studerande. Trots detta används, enligt deltagarna, 

stavning i färre än hälften av kartläggningarna, 43 % (Figur 10, sid. 41). Forskningen (Geva, 

2000) visar också att skriftspråkliga svårigheter kan upptäckas vid en jämförelse mellan 

hörförståelse och läsförståelse, där hörförståelsen är mycket bättre än läsförståelsen. Enligt 

deltagarna i min studie används läsförståelse vid två tredjedelar av kartläggningarna medan 

hörförståelsen används i färre än hälften av dem (Figur 10, sid. 41), vilket innebär att 

skillnaden mellan hörförståelse och läsförståelse inte är något vanligt förekommande sätt att 

identifiera skriftspråkliga svårigheter.  

Resultatet visar också att bara drygt hälften av deltagarna anser att identifieringen av 

studerande med skriftspråkliga svårigheter fungerar tillfredsställande inom sfi (Figur 11, sid. 

42). En förutsättning för en fungerande identifiering är att kartläggningen sker vid kursstarten 

samt att den genomförs av en speciallärare eller specialpedagog (Tabell 7, sid. 43). Även om 

fonologisk medvetenhet ingår i kartläggningen (Tabell 9, sid.45) och att kartläggningen sker 

både på modersmålet och andraspråket (Tabell 8, sid. 44) så är detta inte tillräckligt, utan det 

har stor betydelse vem som genomför kartläggningen och när den genomförs (Tabell 7, 

sid.43), vilket i sin tur är relaterat till kommunstorleken (Figur 8, sid. 40). Likaså är det lättare 

att identifiera skriftspråkliga svårigheter bland studievana än bland studieovana och 

analfabeter (Tabell 7, sid.43). Deltagarna betonar att det är viktigt att kartläggningsmaterialet 

är anpassat för vuxna andraspråksinlärare och att det utförs av någon med kompetens både 

inom specialpedagogik, andraspråk och modersmål. Detta är också något som min studie visar. 
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Att kartlägga skriftspråkliga svårigheter hos sfi-studerande handlar inte om att fokusera på 

olikheter och utesluta studerande ur gemenskapen eller att se individen som problem och leta 

förklaringar till problemet. Istället handlar det om att hitta en utgångspunkt för en 

individanpassad sfi-undervisning utifrån individens förutsättningar och behov (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2011). Detta kräver ett specialpedagogiskt perspektiv där man ser både till individ, 

grupp och organisation (Nilholm, 2007). 

 

7.2 Åtgärder utifrån kartläggningens resultat 

När individens skriftspråkliga svårigheter är kartlagda är nästa steg att organisera undervis-

ningen utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv på både individ-, grupp- och organisations-

nivå.  

Inom sfi finns en uppdelning av de studerande utifrån skolbakgrund, studieväg 1-3, samt i 

nybörjar- och fortsättningskurser. Detta för att individen ska kunna få rätt undervisning utifrån 

sina förutsättningar och behov och kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Enligt 

de flesta deltagarna i studien organiseras undervisningen utifrån ovanstående sätt, så att 

individerna i en grupp studerar samma kurs och/eller samma studieväg. Trots detta 

förekommer organisering som innebär att lågutbildade (kanske även analfabeter) och 

högutbildade studerar i samma grupp samt att både nybörjar- och fortsättningsundervisning 

bedrivs i samma grupp (Figur 5, sid. 35). Troligen beror detta sätt att organisera 

undervisningen på att elevunderlaget är för litet, eftersom det förekommer främst i mindre 

kommuner samt i kommuner där det finns flera utbildningsanordnare. Studiens resultat visar 

ändå att undervisningen i de flesta fall organiseras på ett sätt som underlättar för individer med 

skriftspråkliga svårigheter och tar hänsyn till individens behov och förutsättningar. 

De åtgärder som förekommer inom alla kommunstorlekar utifrån kartläggningens resultat 

är anpassad undervisning samt individuell träning (Figur 12, sid.49). Det innebär att de flesta 

kommuner framförallt fokuserar på individen och troligen har ett kategoriskt/kompensatoriskt 

perspektiv (Nilholm, 2007; Persson, 2007) där den studerande tas ur gruppen för att få 

individuell träning. Inom den mellanstora kommunstorleken finns även grupplacering som en 

vanligt förekommande åtgärd vilket innebär ett perspektiv där både individ-, grupp och 

organisationsnivå ingår. I flertalet av kommunerna upprättas åtgärdsförslag utifrån 

kartläggningens resultat.  

Den form av anpassad undervisning som förekommer sker främst ur ett kategoriskt/ 

kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2007; Persson, 2007) där individen är i fokus. Mest 

förekommande är individuell läs- och skrivträning vilket ges inom alla kommunstorlekar. 
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Därefter följer anpassad undervisning i form av extra lästräning, extra skrivträning och 

användning av kompensatoriska hjälpmedel.  På grupp- och organisationsnivå kan den 

anpassade undervisningen innebära undervisning i en mindre grupp, fler undervisningstimmar 

per vecka eller förlängd provtid och kurstid. Inom den mellanstora kommunstorleken är det 

vanligast med förlängd kurstid som anpassad undervisning och inte så vanligt med individuell 

läs- och skrivträning. Om det beror på ett mer relationellt/kritiskt perspektiv eller mer på 

resurstillgång är svårt att avgöra. Utifrån att alla de olika formerna av anpassad undervisning 

som nämnts i studien markerats av deltagarna verkar åtgärderna och den anpassade 

undervisningen variera beroende på individens behov, vilket även betonas av forskningen 

(Föhrer & Magnusson, 2003).  

Åtgärderna utvärderas för det mesta kontinuerligt eller vid vissa tidsintervall, men några 

deltagare har också angett att ingen utvärdering sker eller att den sker i slutet av kursen eller 

när kursen är slut (Figur 14, sid. 51). Det verkar lite märkligt att inte utvärdera den anpassade 

undervisningen för att se om den fungerar eller behöver förändras.  En övervägande del av 

deltagarna i studien anser att stödet till studerande med skriftspråkliga svårigheter inte är 

tillräckligt för att de ska klara kursen (Figur 15, sid. 52). Om en utvärdering sker först i slutet 

av kursen och den anpassade undervisningen inte anses tillräcklig är det försent att göra en 

förändring för att individen ska bli godkänd på kursen.  

Trots att den studerande får individuell läs- och/eller skrivträning samt att åtgärderna 

utvärderas kontinuerligt är stödet inte tillräckligt för att individen ska klara kursen. 

Utmärkande för ett tillräckligt stöd verkar vara att identifieringen/kartläggningen fungerar, att 

ett åtgärdsförslag finns upprättat, att en utvärdering sker kontinuerligt samt att kurstiden 

förlängs (Tabell 14, sid. 54). Utöver detta verkar även den studerandes skolbakgrund ha 

betydelse samt hur snabbt upptäckten och kartläggningen sker. Hos en studievan sfi-

studerande upptäcks skriftspråkliga svårigheter lättare och snabbare än hos en sfi-studerande 

med ingen eller mycket kort skolbakgrund. En väl fungerande, heltäckande kartläggning 

utifrån individ-, grupp- och organisation i samband med kursstarten ger en bra förutsättning för 

att studerande med skriftspråkliga svårigheter ska lyckas med sina studier. Att ett 

åtgärdsförslag upprättas på både individ-, grupp- och organisationsnivå samt att åtgärderna 

utvärderas kontinuerligt under kursens gång och inte först i slutet av kursen gör att stödet kan 

räcka till för att den studerande ska klara kursen (Tabell 14, sid. 54). Det innebär att ett 

specialpedagogiskt perspektiv, där det kategoriska/ kompensatoriska perspektivet och det 

relationella/kritiska perspektivet sammanvägs och utgångspunkten blir både individ, grupp och 

organisation, bär frukt i form av ett tillräckligt stöd för att den studerande ska nå målet. 
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8. Avslutning 

Utifrån min studie kan jag konstatera att det finns kompetenta lärare inom sfi, att 

kartläggningar av skriftspråkliga svårigheter hos sfi-studerande förekommer och att dessa 

svårigheter upptäcks relativt snabbt. Kartläggningen av skriftspråkliga svårigheter fungerar 

tillfredsställande när den genomförs av en speciallärare/pedagog redan vid kursstarten och då 

främst för studerande inom studieväg 3. För att stödet ska anses tillräckligt behövs en 

fungerande kartläggning, ett åtgärdsförslag som utvärderas kontinuerligt samt förlängd kurstid. 

Både vid kartläggning och åtgärder behövs ett specialpedagogiskt perspektiv som utgår från 

individ, grupp och organisation. 

Utifrån min egen roll som blivande speciallärare inom vuxenutbildningen kan jag ta med 

mig de kunskaper och den erfarenhet denna studie gett och förhoppningsvis ge de studerande 

en större möjlighet att nå sina kursmål. Det är viktigt att vara medveten om sitt 

specialpedagogiska perspektiv vilket för min del är en sammanvägning där individ, grupp och 

organisation har lika stor betydelse. För att identifiera studerande med skriftspråkliga 

svårigheter ger den fonologiska förklaringsmodellen med sina tre nivåer en bra utgångspunkt 

(Figur 2, sid 13). Jacobssons (2009a) kartläggningsmodell för individer med svenska som 

modersmål innehåller test på alla dessa tre nivåer. Detta bör kombineras med test på 

modersmålet (Hedman, 2009). Modersmålslärare jag mött anser inte NAFO:s kartläggnings-

prov på olika modersmål, som översatts av SPSM, vara användbara till vuxna. Däremot har jag 

vid en fortbildning fått tipset att använda en bok med texter på olika modersmål där även en 

översättning finns till svenska. Genom att lyssna till hur den studerande läser på sitt modersmål 

kan en kvalitativ analys göras av den studerandes läsning. Utöver detta bör en tanke om 

skillnaden mellan första- och andraspråkets ortografi finnas med. Eftersom det finns forskning 

som visar att en individ kan ha skriftspråkliga svårigheter på ett språk men inte på ett annat, så 

kan individen ha svårigheter på svenska men inte på sitt modersmål, om modersmålet har en 

mer ytlig ortografi. I mina ögon som speciallärare är det viktigt att vara medveten om den 

forskning som finns, även om den fonologiska förklaringen till svårigheterna är den mest 

accepterade.  

Det viktigaste är inte enbart att upptäcka de skriftspråkliga svårigheter den studerande 

uppvisar utan också att hitta åtgärder och anpassa undervisningen både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå så att målet med sfi-studierna uppnås. Min studie visar att det är möjligt att 

upptäcka skriftspråkliga svårigheter hos sfi-studerande i undervisningssituationen redan inom 

tre månader, vilket kan jämföras med Gevas (2000) elever med sex månaders andraspråks-

inlärning. Vuxenstudier har ett snabbare tempo än både grundskolan och gymnasieskolan och 
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därför bör åtgärderna sättas in så snabbt som möjligt för att kursmålen ska nås av den 

studerande. Studien visar att stödet oftast inte är tillräckligt, men studien visar även på en stor 

kompetens och erfarenhet bland de som arbetar inom sfi och att de vet vad som behövs för att 

lyckas. Det gäller för de ansvariga att verkligen lyssna och ta tillvara denna kunskap. 

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Min undersökning är ett väldigt litet bidrag till forskningen och min önskan är att någon 

forskare intresserar sig för detta område gällande vuxenstuderande andraspråksinlärare och 

skriftspråkliga svårigheter och lyckas få ett brett underlag som kan generaliseras samt 

undersöker kartläggning och insatser på ett mer djupgående plan. Det skulle vara intressant att 

veta bakgrunden till varför undervisningen inte organiseras utifrån studieväg och kurs i de 

större kommunerna. Likaså att få reda på varför ingen utvärdering görs och varför en del gör 

den först i slutet av kursen eller när kursen är slut. Vidare kunde det vara intressant att 

undersöka kartläggningar på de vanligaste modersmålen med annat skriftspråk och svenska 

som andraspråk. I de flesta fall är engelska det andraspråk som jämförs med olika modersmål. 

Det vore också intressant att i en studie kartlägga vuxna andraspråksinlärares skolbakgrund, 

syn, hörsel, fonologisk medvetenhet, avkodning, skillnad i läsförståelse och hörförståelse samt 

stavning på både modersmål och svenska och se om skriftspråkliga svårigheter kan upptäckas 

inom olika modersmål genom samma slags test och hur stor betydelse ortografin har. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Hej! 

 

Jag läser sista terminen på speciallärarprogrammet i Linköping och har nu påbörjat mitt 

examensarbete. Syftet med min studie är att undersöka om det sker någon kartläggning av den 

skriftspråkliga förmågan hos SFI-studerande med tecken på skriftspråkliga svårigheter 

(dyslexi) och hur dessa kartläggningar i så fall genomförs. Min förhoppning är att du vill 

hjälpa mig med undersökningen genom att besvara några enkätfrågor. 

Länken här nedanför leder till enkäten vilken innehåller 28 frågor med flervalssvar. 

Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara och dina svar kommer att vara anonyma. Det är 

naturligtvis frivilligt att delta och du får avbryta besvarandet av enkäten när du vill. Inga 

obehöriga kan ta del av dina svar och uppgifterna kommer endast att användas för detta 

forskningsändamål. Om du önskar får du ta del av examensarbetet när det blivit godkänt. 

Enkäten finns tillgänglig fram till den 30 juni. En påminnelse kommer att skickas ut ett par 

dagar innan tiden går ut. Var vänlig och meddela mig om du inte kan komma åt enkäten via 

länken. 

 

Länk till enkäten:  https://www.surveymonkey.com/s/KartlaggningSFI 

 

Min handledare är Anna-Lena Eriksson Gustavsson (fil. dr,  docent) på Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.  

E-mail: anna-lena.eriksson-gustavsson@liu.se  

  

 

Om du har frågor eller funderingar så får du gärna kontakta mig. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristina Gustavsson  

Tel. 0708-38 38 11 

E-mail: krigu000@student.liu.se  

 

https://www.surveymonkey.com/s/KartlaggningSFI
mailto:anna-lena.eriksson-gustavsson@liu.se
mailto:krigu000@student.liu.se
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        Bilaga 2 

Enkätfrågor   
(Frågorna är överförda till enkätverktyget men inte rubrikerna) 

 

 

Deltagarnas bakgrund 

 

 

1. Jag är  man 

 kvinna 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jag är född  1951 eller tidigare 

 1952-1961 

 1962-1971 

 1972-1981 

 1982 eller senare 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Min utbildningsbakgrund  Förskollärare 

 Lärare i grundskolan 

 Lärare i gymnasieskolan 

 Folkhögskollärare 

 Speciallärare 

 Specialpedagog 

 Annan utbildning 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

Flera alternativ  

är möjliga  
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4. Jag har utbildning och kompetens   Sfi / Svenska som andraspråk 

    inom följande   Vuxenpedagogik 

 Specialpedagogik 

 Annat med anknytning till min tjänst 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jag har arbetat inom Sfi i  2 år eller mindre  

 3-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16-20 år 

  Mer än 20 år 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Nu arbetar jag i en kommun som har  mindre än 15 000 invånare 

 ca 15 000-24 000 invånare 

 ca 25 000-50 000 invånare 

 ca 51 000-100 000 invånare 

  Fler än 100 000 invånare 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jag är anställd som  Sfi-lärare 

 Lärare inom vuxenutbildningen 

 Sva-lärare 

 Speciallärare 

 Specialpedagog 

 Annan tjänst 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Flera alternativ  

är möjliga  

Flera alternativ  

är möjliga  
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8. Just nu arbetar jag med   Studieväg 1 

    Sfi-studerande inom  Studieväg 2 

  Studieväg 3 

       Annat 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Just nu undervisar jag i följande kurser  A-kursen 

 B-kursen   

 C-kursen   

 D-kursen 

 Läs- och skrivinlärning 

 Ingen av dessa, utan  

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Organiseringen av Sfi-undervisningen 

 

 

10. Sfi-undervisningen är organiserad så  samma kurs   

      att de studerande i gruppen läser  samma studieväg 

 olika kurser    

 olika studievägar 

 på annat sätt 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Sfi-undervisningen sker  mindre än 15 timmar/vecka 

  15 timmar/vecka 

 16-20 timmar/vecka 

 mer än 21 timmar/vecka 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Flera alternativ  

är möjliga  

Flera alternativ  

är möjliga  

Flera alternativ  

är möjliga  
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12. Läs- och skrivinlärning ges  som en egen kurs utöver kurs A-D 

  och utöver riktvärdet 525 timmar 

  som en egen kurs utöver kurs A-D 

  men inom riktvärdet 525 timmar 

  som en del inom kurs A-D 

  men utöver riktvärdet 525 timmar  

 som en del inom kurs A-D   

men inom riktvärdet 525 timmar 

 vet inte hur den är organiserad 

 på annat sätt 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

13. För att få reda på den studerandes  görs en noggrann kartläggning 

      behov av kursen/delen  efterfrågas tidigare skolbakgrund 

      läs- och skrivinlärning  efterfrågas läsförmåga på modersmålet 

 efterfrågas skrivförmåga på modersmålet 

 efterfrågas tidigare studier i svenska 

 undersöks läsförmågan på svenska 

 undersöks skrivförmågan på svenska 

 görs inget speciellt förrän behovet märks 

 annat 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Flera alternativ  

är möjliga  
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Sfi-studerande med tecken på skriftspråkliga svårigheter 

 

14. Jag har stött på Sfi-studerande  A-kursen 

    (med skolbakgrund) som visar tecken  B-kursen 

    på skriftspråkliga svårigheter liknande  C-kursen 

    dyslexi i   D-kursen 

 Ingen av kurserna 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

15.  Dessa skriftspråkliga svårigheter  innan individen börjar studera Sfi 

       upptäcks oftast  inom en månad efter start 

 efter 1-3 månaders undervisning 

 efter 4-6 månaders undervisning 

 efter 7-9 månaders undervisning 

 efter 10 månaders undervisning 

 inte alls  

 vet inte när de upptäcks 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Upptäckten sker  vid ett inledande samtal  

 vid ett nivåplaceringsprov 

 genom testresultat under kursens gång 

 i undervisningssituationen 

 vid en kartläggning av den skriftspråkliga 

förmågan 

 inte alls 

 vet inte hur upptäckten sker 

 på annat sätt 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Flera alternativ  

är möjliga  

Flera alternativ  

är möjliga  
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17. Kartläggning av den skriftspråkliga  inte alls 

      förmågan hos studerande som visar   i samband med kursstart  

      tecken på skriftspråkliga svårigheter  vid behov 

      sker   vet inte när den sker 

 annan tid 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Denna kartläggning av den skrift-  den studerande 

      språkliga förmågan initieras av  läraren i kursen 

 en modersmålslärare 

 studie- och yrkesvägledaren 

 vet inte vem som initierar den 

 någon annan 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

19. Kartläggningen genomförs av  läraren i kursen 

         en annan lärare inom Sfi 

  en speciallärare 

 en specialpedagog 

 en logoped 

 en modersmålslärare 

 studie- och yrkesvägledaren 

 vet inte vem som genomför den 

 någon annan 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Flera alternativ  

är möjliga  

Flera alternativ  

är möjliga  
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20. Kartläggningen sker  muntligt på svenska 

       skriftligt på svenska 

 muntligt på modersmålet        

 skriftligt på modersmålet 

 vet inte hur kartläggningen sker 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Kartläggningen innehåller  bakgrundsinformation 

      följande delar  fonologisk medvetenhet 

 avkodning 

 läshastighet 

 läsförståelse 

 ordkunskap 

 stavning 

 fri skrivning 

 muntlig produktion 

 hörförståelse 

 vet inte 

 annat  

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Utifrån resultatet   görs en grupplacering 

  görs ett åtgärdsförslag 

 anpassas undervisningen 

 ges individuell träning 

 görs något annat 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Flera alternativ  

är möjliga  

Flera alternativ  

är möjliga  

Flera alternativ  

är möjliga  



79 

 

 

23. Studerande med tecken på   förlängd kurstid 

     skriftspråkliga svårigheter får  förlängd provtid 

  använda kompensatoriska hjälpmedel 

 extra lästräning 

 extra skrivträning 

 fler Sfi-timmar per vecka 

 studera i mindre grupp 

 individuell läs- och skrivträning 

 ingen anpassning av undervisningen 

 annan anpassning av undervisningen 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

24. Åtgärderna utvärderas  efter varje prov under kursens gång 

 kontinuerligt under kursens gång 

 en gång per månad 

 efter halva kursen 

 i slutet av kursen 

 efter kursens slut 

 inte alls 

 vid annat tillfälle 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

25. Det sätt vi använder för att  fungerar tillfredsställande 

      identifiera studerande med  fungerar inte tillfredsställande 

      skriftspråkliga svårigheter  vi gör ingen sådan identifiering 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Flera alternativ  

är möjliga  

Flera alternativ  

är möjliga  
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26. Det stöd vi ger studerande  är tillräckligt för att de ska klara kursen  

       med tecken på skriftspråkliga  är inte tillräckligt för att de ska klara 

svårigheter                                          kursen 

  vi ger inget speciellt stöd 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

27. Jag skulle önska att kartläggning för att identifiera Sfi-studerande med skriftspråkliga  

      svårigheter liknande dyslexi utformades enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

28. Är det något ytterligare du vill tillägga, utöver dina svar ovan, gällande studerande med  

      tecken på skriftspråkliga svårigheter, identifiering av svårigheter eller anpassning av  

      undervisning? 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT BESVARA ENKÄTEN! 
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Bilaga 3 

Hej! 

 

Du har under juni fått en förfrågan om att delta i en enkätundersökning om kartläggning inom 

SFI. Om du redan besvarat denna enkät vill jag rikta ett stort tack till dig och be dig bortse från 

denna påminnelse. 

Om du har haft fullt upp och inte hunnit med att besvara enkäten innan du gått på sommar-

ledighet, så vill jag upplysa dig om att svarsperioden är förlängd till den 22 augusti. Dina svar 

har stor betydelse för undersökningen, så jag är mycket tacksam om du vill ta dig tid att 

besvara enkäten efter din sommarledighet. Om du har någon kollega som arbetar med 

kartläggning inom SFI, så meddela mig gärna dennes e-postadress istället för att skicka detta 

brev vidare.  

Det är naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen och du får avbryta besvarandet av 

enkäten när du vill. Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara. Dina svar kommer att vara 

anonyma och inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer endast att användas för 

detta forskningsändamål. Var vänlig och meddela mig om du inte kan komma åt enkäten via 

länken. 

 

Länk till enkäten:  https://www.surveymonkey.com/s/KartlaggningSFI 

 

 

Om du har frågor eller funderingar så får du gärna kontakta mig. 

Ett stort tack för att du tar dig tid att besvara enkäten! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristina Gustavsson  

Tel. 0708-38 38 11   

E-mail: krigu000@student.liu.se  

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/s/KartlaggningSFI
mailto:krigu000@student.liu.se
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Bilaga 4 

Hej! 

 

Du har tidigare fått en förfrågan om att delta i en enkätundersökning om kartläggning inom 

SFI. Om du redan har besvarat denna enkät vill jag på nytt uttrycka min tacksamhet över att du 

tagit dig tid att besvara den: Ett Hjärtligt Tack! Dina svar är värdefulla för mig och 

undersökningen. 

 

Om du däremot inte hunnit med att besvara enkäten ännu, så finns det möjlighet fram till 

fredagen den 26 augusti. Dina svar har stor betydelse för min undersökning, så min 

förhoppning är att du som ännu inte hunnit med att besvarat enkäten lyckas få tid att göra det 

under veckan. Men det är naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen. Enkäten tar ca 5-10 

minuter att besvara och du kan avbryta besvarandet av enkäten när du vill. Dina svar kommer 

att vara anonyma och inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer endast att 

användas för detta forskningsändamål. Var vänlig och meddela mig om du inte kan komma åt 

enkäten via länken nedan. 

 

Länk till enkäten:  https://www.surveymonkey.com/s/KartlaggningSFI 

 

Om du har frågor eller funderingar så får du gärna kontakta mig. 

 

Ett stort tack på förhand för att du tar dig tid att besvara enkäten under veckan! 

Och, än en gång, ett stort tack till dig som redan har besvarat enkäten! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristina Gustavsson  

Tel. 0708-38 38 11   

E-mail: krigu000@student.liu.se  

 eller     kristina@jfg.se  

 

 

 

 

 
 

https://www.surveymonkey.com/s/KartlaggningSFI
mailto:krigu000@student.liu.se
mailto:kristina@jfg.se

