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Sammanfattning
Projektet Nya svenskar i trafiken (NIT) har som syfte att integrera trafikkunskap i SFI-utbildningen. För
detta ändamål har Vägverket bland annat tagit fram utbildningsmaterialet ”Tillsammans i trafiken”. I
projektet har även ingått att frivilligorganisationer har varit på SFI-skolor och berättat om trafiksäkerhet
för elever och om ”Tillsammans i trafiken” för lärare. En utvärdering har genomförts med hjälp av postala enkäter riktade till SFI-lärare och SFI-elever som har kommit i kontakt med projektet. Sammanlagt har 125 lärare och 216 elever besvarat enkäterna i undersökningen. En kvalitativ förstudie med ett
tiotal SFI-lärare och funktionärer inom NIT ingår också i utvärderingen.
Sju av tio SFI-elever i undersökningen är kvinnor i åldern 25-44 år. Sex av tio har grundskola eller
gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå och 12 procent har ingen utbildning. 57 procent har
läst på SFI som mest ett år. 74 procent uppger att de kommer från länder med sämre trafiksäkerhet än
Sverige. Majoriteten av de intervjuade lärarna har undervisat i mer än fem år och kommer främst från
Jönköping, Västra Götaland, Södermanland och Kalmar län.
Resultatet visar att de allra flesta lärare och SFI-elever är överens om att det verkligen behövs trafikinformation till nyanlända invandrare. Båda grupperna tror i första hand på en kombination av muntlig
information, film och praktisk övning. 50 procent av lärarna och 39 procent av eleverna tror också på
skriftlig information. 75 procent av lärarna ser det som effektivt att förmedla trafikinformation via SFI
och 88 procent av eleverna ser informationen från SFI som en av de viktigaste källorna för att förstå
svensk trafik.
Boken ”Tillsammans i trafiken” upplevs som bra på att förmedla svensk trafikkultur av de flesta eleverna (82 procent) och samtliga lärare ser nytta med materialet. 68 procent av eleverna upplever att det
har funnits nya kunskaper för dem i materialet och 71 procent anser att informationen har förändrat
deras beteende i trafiken. Språket upplevs fungera bra av drygt hälften och delvis bra av ytterligare 34
procent. Några lärare påpekar att materialet kan upplevas som för barnsligt för högutbildade invandrare. På det hela taget är det dock inte många synpunkter som framkommer om sådant som borde ändras i materialet utan både lärare och elever är i huvudsak nöjda. Det lärare främst efterfrågar, bortsett
från enklare versioner av boken, är mer bilder, OH samt filmer. Enstaka personer har också åsikter om
sådant som borde läggas till.
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Den stora utmaningen för NIT-projektet tycks inte vara att göra om materialet eller ändra metod inom
projektet (idag en blandning av muntlig/praktisk och skriftlig information) utan att se till att materialet
verkligen kommer till användning på alla skolor som har beställt det och når samtliga elever där.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Projektet ”Nya svenskar i trafiken” (NIT) startade i Skaraborgs län 2004 av FMK i samarbete med NTF
Skaraborg och Skövde Kvinnliga Bilkår.1 NIT-projektet fungerar idag som ett samarbete mellan Vägverket, FMK, Kvinnliga bilkåren och NTF och har som syfte att integrera trafikkunskap i SFIutbildningen. För detta ändamål har Vägverket tagit fram ett utbildningsmaterial ”Tillsammans i trafiken” (en bok). Inom projektet kompletteras boken med demonstrationer av trafiksäkerhet för SFIelever eller genomgång av materialet för SFI-lärare. Cirka 200 kommuner har hittills beställt materialet
och enligt Vägverkets beräkningar har omkring 10 000 elever haft tillgång till material från projektet.
Vägverket behöver mer kunskaper om hur projektet upplevs inför sitt fortsatta arbete och har därför
valt att genomföra en utvärdering av hur materialet och insatserna uppfattas av målgrupperna, det vill
säga lärare och elever på SFI. Viktiga frågor i undersökningen är hur metoden att blanda teori och
praktik har fungerat och om det finns sådant som kan förbättras.

Metod, population och urval
Uppdraget inleddes med telefonintervjuer av djupintervjukaraktär med SFI-lärare och personer som
varit aktiva inom NIT-projektet. Intervjuerna genomfördes via telefon och skrevs ned samtidigt som de
genomfördes. Resultatet från djupintervjuerna användes sedan för att skapa enkäter riktade till SFIlärare och SFI-elever. Enkäterna skapades i samråd med Vägverket och innan enkäterna godkändes
testades elevenkäten i en SFI-klass. Intervjuguide till djupintervjuerna och enkäterna finns som bilaga
till rapporten.
Lärarundersökningen: Urvalet lärare införskaffades genom att Vägverket tillhandahöll en lista över
lärare som beställt materialet. Det visades sig dock att inte samtliga skolor som beställt materialet
fanns med på listorna. Där fanns istället främst de lärare som haft direktkontakt med NIT-projektet,
genom att de själva blivit informerade om materialet eller genom att skolans elever fått information om
trafiksäkerhet. Totalt ingår 224 lärare från 95 kommuner i urvalet. Det finns en tydlig överrepresenta1

Projektet har hittills bestått av följande delar: kartläggning av SFI-organisationen, kontakter med ansvarig lärare eller rektor på

SFI-skolor och utsändning av materialet (läroboken ”Tillsammans i trafiken”, lärarhandledning med digitalt bildunderlag, OHbilder, videoband och broschyrer), information till lärarlag på SFI (har skett i cirka 70 kommuner med cirka 150 lärare), direktinformation till elever på SFI (har skett vid cirka 50 tillfällen) och förnyad kontakt med SFI-lärare om behov av ytterligare läroböcker med mera. Tord Björkman från FMK är projektledare.
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tion av lärare i de områden där NIT-projektet har varit särskilt aktivt. Enkäterna till lärarna skickades ut
med förfrankerade svarskuvert och två skriftliga påminnelser ingick i undersökningen. 125 lärare besvarade undersökningen.
Elevundersökningen: Eleverna har delvis nåtts genom att lärarna i slutet av lärarenkäten fick frågan
om de kunde tänka sig att distribuera enkäter till de av sina elever som tagit del av materialet. Totalt
har ett tjugotal lärare åtagit sig att på detta sätt distribuera sammanlagt 240 enkäter. Ett fyrtiotal enkäter har också förmedlats till medlemmar i en irakisk förening som använt sig av materialet. Med hjälp
av NTF i Stockholm och Vägverket fick vi också kontakt med en SFI-skola i Stockholm och en i Falkenberg som precis använt sig av materialet och ytterligare cirka 200 enkäter distribuerades till dem.
Sammanlagt innebar det att omkring 380 enkäter skickades ut till elever.
De lärare som har åtagit sig att dela ut enkäter till sina elever har fått skriftliga instruktioner om hur
undersökningen ska gå till och att enkäterna ska fyllas i på lektionstid. De har också fått förfrankerade
svarskuvert där de har kunnat skicka in elevernas enkäter. I de fall vi inte har fått in enkäterna har
lärarna fått telefonpåminnelser.
Det visade sig vid telefonpåminnelsen att flera lärare som anmält sitt intresse för att distribuera enkäten i praktiken inte kunde göra det, eftersom eleverna ännu inte hunnit använda materialet. Vissa lärare hade också övervärderat hur många elever de hade som använt materialet. Det innebar att vi fick
125 svar av de 480 utskickade enkäterna.
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Rapportens disposition
Resultatet i undersökningen redovisas under följande rubriker:
•

•

•

Resultat från förstudien
o

Lärare

o

Funktionärer

Resultat från enkätundersökning med lärare
o

De som ingår i undersökningen

o

Boken ”Tillsammans i trafiken”

o

Film om trafiksäkerhet och besök med praktisk demonstration

o

Behöver nyanlända invandrare trafikinformation?

o

Hur bör informationen ges?

o

Kan NIT-projektet förändra beteenden?

o

SFI som trafikförmedlare?

o

Övrigt

Resultat från enkätundersökning med elever
o

De som ingår i undersökningen

o

Boken ”Tillsammans i trafiken”

o

Film om trafiksäkerhet och besök med praktisk demonstration

o

Behöver nyanlända invandrare trafikinformation?

o

Hur bör informationen ges?

o

Kan NIT-projektet förändra beteenden?

o

SFI som trafikförmedlare?

o

Övrigt

Rapporten avslutas med en slutdiskussion. I bilaga till rapporten finns samtliga öppna svar samt de
enkäter och den intervjuguide som har använts i undersökningen.
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Resultat från förstudien
Lärare
I inledningen av undersökningen genomfördes sju längre intervjuer via telefon med SFI-lärare som
varit i kontakt med NIT-projektet. Syftet med undersökningen var att skapa en relevant enkät, men det
finns också ett mervärde i att lyfta fram en del av det som framkom i intervjuerna, inte minst för att det
ger en bild av hur materialet kan användas och hur trafikundervisning kan bedrivas på SFI-skolor. Vid
läsning av resultatet är det viktigt med medvetenhet om att resultatet inte är generaliserbart på alla
lärare och att de som ingår i studien i hög grad är lärare som är särskilt engagerade i ämnet. Bland de
lärare vi har intervjuat har alla utom en använt sig av materialet. Flera av dessa har undervisat om
trafik redan innan materialet fanns och är engagerade i frågan.

Trafikundervisning inom SFI
Lärarna upplever det som en fördel att ha boken som ett material att utgå från och att kunna kombinera det med exempelvis filmer, OH, annat skriftligt material från Vägverket (exempelvis på hemspråk)
och att rent konkret gå ut i trafiken och visa. Nedan följer citat som visar hur lärarna beskriver sitt arbete med trafik och materialet ”Tillsammans i trafiken”:
Trafik gör vi hela tiden. ”Vad kostar det att åka utan bilbälte?”, det har jag satt upp på
en lapp på väggen i klassrummet. Jag hade en familj som jag räknade ut att det skulle
kosta 10 500 kronor för, om de gör det. Det är jättebra att ha sådant, det påverkar!
Jag har jämt haft trafik som en del i undervisning men kom i kontakt med detta material
först i höstas. Inom hela SFI är det olika teman och där finns trafiken med som ett viktigt inslag. Och man försöker ju binda samman dem i olika sammanhang. Det återkommer ständigt och man håller sig uppmärksam på det som finns. Det har ju varit gratis från Vägverket. Det har gjort att man använder det. Alla broschyrer som Vägverket
har om cykelhjälmar och allt möjligt har vi använt. Och sedan kom det här materialet
också och det är ju helt suveränt!! Man kan använda det i hela undervisningen. Man
kan ha det för grammatikundervisning och språkinlärning också.
Sedan (förutom materialet) är det ju bra att ha lite broschyrer också som man kan beställa från Vägverket. Det kan vara om körkort som man kan dela ut och att det finns på

10

hemspråket. Vi fick mycket material när de var här från NIT-projektet. Jag tycker att det
är bra att komplettera med olika information. Det är bra att kunna säga att det finns på
ditt språk, det tycker de är bra. Vi fick också en uppsättning OH och videofilmer som vi
har jobbat med.
Och så är det bra med filmer också, både för dem som är analfabeter och svaga i
svenskan och de som har kommit längre. Att grundmaterialet finns har gjort att det blir
en rutin med trafik och cykel på hösten på vår skola. Ett material är bra så att man kan
sitta och diskutera och prata. Jag tycker att de tar till sig det. Vi har också gått ut på
stan med en del grupper och pekat och verkligen tittat i trafiken, så att man ser olika
skyltar. Att man varvar häftet med praktik är bra, beroende på vilken grupp man har.
Ibland kan det ge mer att gå ut och titta.
Jag använder materialet vid flera tillfällen. Jag tar ett kapitel i taget och så har jag videofilmerna också till. Så jag tar det en gång i veckan annars så tröttnar de. Och så
kommer de ut med Tord en gång per år och det är ju jättebra. Det är tråkigt att lyssna
på sin lärare jämnt och de är bra de som kommer ut. De är engagerade och eleverna
tycker att det är kul och de kan svara på fler frågor än vi lärare. De är experter… det vill
jag verkligen inte att de slutar med. Eleverna tycker det är kul och jag tycker det är bra.
Och sedan har jag använt det på två sätt kan man säga. Vi har haft det som trafikmaterial en dag i veckan. Varje grupp har två lektioner om det här. Vi har sett på häftet och
om familjen, Scott var det väl de hette, och sedan har jag visat filmer som Gunnar hade
med och det har jag haft som grund. Filmerna har varit jättebra! De ser vad som händer
om det smäller och om man inte har bälte och man behöver inget språk för att förstå.
Fungerar häftet utan filmer?
Vi tycker det är bra med filmer eller liknande tillsammans med häftet. Bara häftet blir lite
för tråkigt. Inte för att det är ett särskilt tråkigt material utan för att det är bra med komplement… När man har pratat och läst om hastighet så ser vi videofilmen också och
den säger mycket mer än när man bara läser. Man ser vilka skador som det blir så det
är jättebra!
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Bokens språkliga nivå
När det kommer till användningen av boken ”Tillsammans i trafiken” ser vissa det som självklart att
anpassa undervisningen av materialet efter elevernas kunskapsnivå genom att exempelvis låta dem
som kan mycket lite svenska fokusera på bilderna, medan de som är på högre nivå också läser texten:
Vi har allt från analfabeter till högutbildade och vi lärare är överens om att det är bra att
ha ett grundmaterial. Man kan använda materialet på olika sätt. För analfabeter får man
prata och se på bilder medan de som är mer högutbildade tillgodogör sig på ett annat
sätt.
Det är inga problem med olika kunskapsnivåer. Jag har allt från analfabeter till akademiker. Det är inlärningsmetoder som får anpassas. Om man har en bild kan man ge
svårare uppgifter för dem som kan mycket… Jag har elever där alla har sin egen studieplan, de får olika arbetsuppgifter helt enkelt.
Andra tycker att materialet är i svåraste laget för språksvaga grupper, inte minst för att det krävs väldigt mycket förklaringar för att man ska förstå innehållet i boken.
Kanske om man kunde få materialet på ännu enklare svenska. De som går här kan ju
inte så mycket någon av dem. Som det är nu får man förklara en del…
Materialet är trevligt med bilder och så men det är många svåra ord… men det är ju
samtidigt svårt att inte ha det. Det beror ju också på vilket plan de är på. Vi har många
lågutbildade från Somalia och Irak och de har inte varit här så länge. Jag kan tycka att
man bör vänta något år, för då är materialet bättre. Annars tycker jag att det är bra, jag
tycker om tonen i materialet.
Jag tycker att de ska ha kommit lite längre fram och att det inte ska vara de svagaste
grupperna. Vi har en hel del lågutbildade och även analfabeter och då är det svårt med
skrivet material. Jag jobbar med anpassat för analfabeter och då måste det vara väldigt
enkelt material.
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Tonen i boken
Lärarna på en av skolorna tror att de delar av boken som handlar om familjen Scott upplevs som
barnsliga av högutbildade SFI-elever:
En del av lärarna här tycker att det var lite barnsliga bilder. De är trots allt vuxna. Det är
bra med färgbilder och de riktiga bilderna men inte det här med familjen Scott. Det kan
vara på gränsen för högutbildade personer som kommer hit.
Å andra sidan är det flera som menar att just detta vardagliga och att man följer en familj gör boken
trevlig att använda:
Boken är pedagogiskt upplagd fin och enkel med rutor och bilder. Det är bra med rutor
och att diskutera vad orden betyder… Sedan att det är om en familj och att det är en invandrarfamilj, det är lite roligt med rödhåriga barn och så… Bilderna är mycket bra och
det är ett pedagogiskt sätt att ha kunskap om det. Vad finns bakom bilden? Vad har
hänt tidigare i trafiken?
Den är bra. Det handlar om en familj och det är något som alla känner igen

Bokens längd
Vissa lärare ser det som bra att boken inte blir alltför omfattande och menar att den är i lagom format
idag. Vid behov av mer information påpekas att det går att söka upp den själv:
Det fungerar bra som det är idag. Jag tror att boken är lagom tjock och så får man som
lärare komplettera själv med mer. Den får inte bli för tjock. Det är inte så svårt i dagens
samhälle att hitta information. Vill man ha mer information kan man söka på Internet
också.
En annan synpunkt är att det är bra att det finns mycket tom yta i boken där eleverna kan skriva egna
anteckningar.
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Övriga synpunkter på boken
Några har också mer specifika synpunkter på vad som saknas i boken:
•

Uppgift om när får jag sitta i framsätet i bilbälte som barn. Längd? Ålder?

•

Vore bra med mer tydliga exempel, som det att man faller från tionde våningen i boken.

•

Alla trafikmärken på svenska (kanske också på hemspråket).

•

En lista med allt material man kan få från Vägverket borde följa med häftet.

Ytterligare en av de intervjuade tycker att den förra boken hade bättre bilder på exempelvis bilbarnstolar och menar att det är oerhört viktigt med bra och många bilder.

Besöket
Samtliga lärare är positiva till möjligheten att få ”besök” som berättar om trafiksäkerhet för eleverna.
En förutsättning för att lyckas sägs vara att besökarna använder ett enkelt språk och når eleverna. Det
är tydligt att man upplever att NIT-projektet har lyckats väl i detta avseende. Här följer några citat om
upplevelsen av besöken:
Det var väldigt bra att de kommer ut och jag vet att eleverna uppskattar det. De som
har varit ute och pratat har pratat bra och så att de förstår. Det krävs att man har kvar
denna del. Det är bra att det kommer information från olika källor, inte bara från oss lärare.
Det är viktigt att man väljer lämpliga människor som följer med. Han som var här framförde det på lätt svenska och har haft kontakt med invandrare förut och vet precis! Och
det var mycket praktiskt och de gick igenom cykelhjälmar och hur mycket man kan
dricka med hjälp av att visa ölburkar. Det är mycket bra att praktiskt visa upp det så!
Det var helt suveränt och även tjejerna som var med var jättebra. Den delen behövs.
Allt går att utveckla och det beror på vem som framför det. Det ska vara en som är eldsjäl och som har lätt att få kontakt, då vet de av erfarenhet hur de ska göra.
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Lärarinformationen
De lärare som deltagit i NIT-projekets lärarinformation tycks också nöjda och en av dem berättar:
Hur upplevde du informationen till lärare?
Det var också bra.
Behövs det eller räcker det med att häftena skickas ut?
Det behövs absolut, det måste till. Det är pricken över i. Vi hade en väldigt bra instruktör. Det var föredömligt tydliga och de tänkte verkligen på vad de hade för målgrupp.

SFI-lärarna som trafikförmedlare och trafik som obligatoriskt inom SFI
Lärarna som ingår i denna förstudie är positiva till att SFI för ut trafikinformation. Motiveringar är bland
annat att det inte finns någon annan instans som når så många invandrare och att SFI-läraren många
gånger är den person i svenska samhället som har mest kontakt med nyanlända invandrare. Andra
motiveringar är att det är lättare att nå fram som SFI-lärare än som myndighet eftersom de har en
relation med eleverna. Eleverna litar på SFI-läraren och är vana att lyssna på denne. De vågar också
lättare fråga om det är något de inte förstår. De intervjuade lärarna upplever också att det är ett ämne
som engagerar eleverna och att det inte är ovanligt att eleverna själva tar upp frågor om trafik (exempelvis körkort) med sin SFI-lärare.
Hur ser man då på att ha trafiksäkerhet och det här undersökta materialet som en obligatorisk del
inom SFI-undervisningen? Det intervjuade lärarna är positiva även till detta men det finns vissa förbehåll. En av lärarna menar att det är trafiksäkerhetsfrågorna som bör bli en obligatorisk del, inte att
använda ett visst material. Ytterligare någon menar att det i så fall måste begränsas så att inte trafikområdet tar alltför stort utrymme:
Materialet skulle användas mer om det beslutades om att det skulle ingå hos oss. Vi
har haft hälsoprojekt inom kommunen och det var en del av vårt schema och då är det
klart att det kommer med hela tiden. Men sedan om man arbetar med att sprida information om trafik då är man helt inne på det och tycker att det området är viktigast på
jorden, men det finns även andra områden som måste vara med. Det är viktigt att avsätta en begränsad tid i så fall. Det finns annat vi inte heller kan skippa och som också
är viktigt.
Hur mycket tid tycker du att det är rimligt att ägna åt trafiksäkerhet under en termin?
Man kan ta någon arbetsvecka, man kan man ta ett pass i veckan ungefär genom att
lägga en förmiddag eller eftermiddag, men inte mer!
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Om läraren inte är intresserad av trafikfrågor?
Bland de intervjuade är de flesta lärare uttryckligen intresserade av trafikfrågor. Hur fungerar det då
om läraren inte har det intresset och ändå ska förmedla kunskapen? En av lärarna menar att det är
lärarna som är utmaningen för NIT-projektet. Om lärarna inte är intresserade är det svårt att skapa ett
intresse hos eleverna:
Det är lärarna som är utmaningen. Det man själv är intresserad av blir eleverna också
intresserade av. Jag har inte haft någon elev som är ointresserad av trafik. Allt som berör i vardagen får dem engagerade. Man får också igång diskussioner om hur det är i
deras länder och hur det har förändrats där. Om läraren är intresserad vill de också, så
är det… Det är ganska mycket överraskningsmoment att man tror sig veta och så är det
annorlunda. Detta med böterna vet man exempelvis inte så mycket om. Jag brukar ta
upp mycket egna exempel om hur man ska tänka när man kör i Sverige. Det är ett bra
sätt att skapa intresse.
Att få besök av någon utifrån som berättar beskrivs därför som särskilt viktigt för just de SFI-skolor där
det inte finns uttalat trafikintresserade lärare:
Ett komplement till materialet bör vara att någon kommer in och berättar. Om man som
lärare inte är så intresserad av frågorna… Blir man då bara pådyvlad uppifrån att ”nu
ska vi ha trafik” och om man inte intresserar sig för det, kan det bli fel.
En av de intervjuade lärarna tillhör dem som inte själv har använt materialet även om det har funnits
på skolan. Läraren ifråga uppger att det inte har funnits tid för att det finns mycket annat som det också ska undervisas om. Läraren upplever också materialet som lite för svårt för sina elever. Denne har
istället haft besök av NIT-projektet på skolan och är helt nöjd med det och de praktiska momenten i
detta:
De har varit ute och berättat för oss lärare och sedan för eleverna och de har haft lektioner med elever vid flera tillfällen. Men jag måste erkänna att jag inte har haft materialet i undervisningen… Vi har det men jag har inte använt det….så mycket…eller inte
alls, det har jag inte gjort…
Varför har det blivit så?
Det är väl så att… det är egentligen en mycket enkel förklaring. Vi har massor som vi
måste ha med och det har inte funnits utrymme. Så ska jag vara riktigt ärlig så har vi lå-

16

tit det stanna vid att de har varit ute här och hållit lite föreläsningar och demonstrationer
ett antal gånger.
Hur upplever du dessa tillfällen?
Det har varit mycket bra och värdefullt. Det har varit mycket om cykelhjälmar och alkohol i trafiken och väldigt pedagogiskt har det varit. De har visat instruktionsfilmer med
krockar med dockor och de har fått åka krocksläde och det har varit den typen av direkta övningar. Det är en viktig del för att skapa förståelse att man till exempel får det demonstrerat hur man sätter på hjälmen. Så är det uppskattat eftersom det är enkelt för
dem att förstå då. Om man tar häftet, så är det även om det är ett enkelt material så är
det svåra ord ändå. Det tänker man kanske inte på…

Nya kunskaper och ändrat beteende
Det flesta lärarna upplever att deras elever i någon mån eller i mycket hög grad får med sig nya kunskaper genom användningen av materialet inom NIT-projektet. Exempelvis menar en av lärarna:
Väldigt många reagerar på att man får böta så mycket. Det är helt nytt just detta med
säkerheten och att om man inte tar ansvar för sin egen säkerhet kan man få böta. Det
är kontroversiellt för vissa att om man inte använder säkerhetsbälte så får man böta.
Vissa tycker att det borde vara en egen frihet att bestämma det … det blir diskussioner
om det ibland. Hur dyrt det är med körkort är en annan fråga som ofta diskuteras.
Några lärare menar att det beror på vilka länder/städer som eleverna kommer om de får nya kunskaper genom materialet och ytterligare någon upplever materialet som mer repetition för eleverna än
som nya uppgifter.
Om SFI-eleverna också ändrar beteende i trafiken är svårt att uttala sig om för SFI-lärarna. Vi ställde
trots det frågan. Några av svaren är följande:
De lugnar ner sig, de vet att de inte kan köra så fort. Det finns de som kör utan körkort
eller bilbälte men när de kommer till oss så berättar jag konsekvenserna av det och det
påverkar. Att det är obligatoriskt och det är pengarna, det är det som tar skruv. Att man
får böta och så alkohol, barn och hjälmar och allt det…

17

Jag har uppfattat det som att det blir en aha-upplevelse och de har inte sett sådana filmer förut. Man visar ju inte så mycket sådant i TV längre. Det var en period tidigare
man hade mycket sådant. Så det är helt nytt för dem.
Den mänskliga faktorn
I intervjuerna är det tydligt att enskilda personer som arbetar inom NIT-projektet och deras engagemang har haft en stor betydelse för att lärarna skulle börja använda sig av materialet inom NITprojektet. Nedan följer några exempel på uttalanden:
Jag tror att Tord Björkman ringde mig eller han hittade mig på något sätt... Nu minns
jag, vi var i Skövde och provkörde och då träffade jag honom och så fortsatte jag att ta
hit honom. Och så har de varit här ett antal år nu.
Jag tror att här har Tord varit en eldsjäl. Han har hört av sig med jämna mellanrum och
det har inte gått att glömma bort det. Det tror jag, just att han hör av sig om böcker och
att man har fått lite påstötningar har gjort att det har blivit som en rutin. Då minns man
det. Det behövs entusiaster, alla nappar nog inte annars…
Det var någon som var här, Gunnar Svahn och ett par till, och berättade för personalen.
Och då fick vi upp ögonen för materialet och sedan har jag använt det i min grupp som
jag hade då.
Man skulle använda materialet ändå (utan besök från NIT- projektet), men risken är att
en del inte gör det. Det är en liten knuff att ta tag i det. Vi som har använt det, vi kanske
fortsätter men jag kan tänka mig att nya lärare de tänker vad är det här? Hur gör vi med
det här? Man läser igenom häftet rakt igenom och sedan blir det kanske inte mer. Det
är jag rädd för.
Det är inte så svårt i dagens samhälle att hitta mer information om trafik. Eller så ringer
man till Tord.
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Övriga kommentarer
Att sprida häftet på ett effektivt sätt
En av lärarna påpekar också att om man ska nå ut till samtliga SFI-lärare är det viktigt att göra häftet
känt och att kunna sprida det på ett effektivt och bra sätt. Nationellt centrum för SFI och Svenska som
andraspråk i Stockholm2 som har kurser för SFI i hela landet och även i mindre kommuner rekommenderas.
Antalet beställda exemplar per skola
Det är också värt att notera att en av lärarna rekommenderar att man som lärare beställer dubbla uppsättningar böcker för klasser eftersom eleverna då kan ha ett häfte hemma och ett i skolan.

2

Intervjupersonen ger kontaktuppgifter till person där (Ingrid Skeppstedt 08-737 56 89 www.ihs.se/sfi ).
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Funktionärer
I förstudien ingick också några av dem som har arbetat ideellt med att förmedla trafiksäkerhetsinformation till elever och lärare inom NIT-projektet. En invändning mot att presentera funktionärernas syn
på projektet är naturligtvis att de talar i egen sak. Vi väljer ändå att kort sammanfatta deras syn på
projektet och hur de ser på ett fortsatt arbete inom det.
Elevernas och lärarnas gensvar på informationstillfällena
Flera av funktionärerna beskriver att det som motiverar dem mest i arbetet är elevernas respons på
den information som förmedlas vid direkta möten. Det som särskilt upplevs nå SFI-eleverna är information om vikten av att använda bilbarnstol, bälte och cykelhjälm för barn. Även risken med att köra
för fort och den film som på ett pedagogiskt sätt visar detta beskrivs som effektiv. Hur viktig upplevs då
information till lärarna vara för att materialet ska komma till användning? Även här ser funktionärerna
informationstillfället som viktigt:
Min erfarenhet är att besöket är det som tänder lärarna men jag kan ju inte garantera
att det alltid är så… Jag har skickat ut material även till skolor där jag inte har varit och
gjort klart att materialet är gratis och portofritt. Men de har inte beställt någon större
mängd så då undrar jag om de ens använder boken där.
Det framkommer också att lärarbesöken inte enbart handlat om att presentera innehållet i ”Tillsammans i trafiken” utan också att ge exempel på hur undervisningen kan genomföras. Funktionärerna
beskriver:
Vi skickar inte bara ut häftena utan träffar också lärarna och det brukar vara en hel del
att gå igenom. Materialet som vi använder, är inte bara boken. Det är mycket mer material som vi har tagit fram. Vi liksom presenterar materialet och visar hur lärarna kan nyttja det i sin undervisning. Syftet är att lärarna inte ska behöva ha den specifika kompetensen om trafik. De får ett material som baseras på boken som de sedan kan använda
i sin undervisning.
Hur upplever lärarna detta med att ni kommer ut och har ett helt material med er?
Där har jag upplevt att lärarna har tyckt att vi har varit jultomtar…vi har tagit fram allt de
kan behöva i sin undervisning. Där är det också stor reklam för Vägverket och det material som de har som de kan beställa som olika broschyrer och så vi gör också hela
den verksamheten känd. Vi har gjort ett kompendium som vi har omarbetat (och som
ska omarbetas kontinuerligt) där vi talar om syftet med projektet och ger dem faktasiff-
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ror som inte finns i boken och till det har vi ett bildmaterial i OH eller också som bildspel
i PowerPoint. Sedan till det visar vi olika typer av övningar hur de kan göra. Detta kompletteras också med videofilmer som de får tips om att de finns. Min organisation har
varit generösa och skänkt filmerna till skolorna. Jag upplever att lärarna känner att de
får ett färdigt koncept som de direkt kan applicera i sin undervisning och när det mesta
dessutom är gratis så har de sett en ny vår…. Så upplever jag det.
Vad tror du om att man bara skulle gå ut med det skriftliga häftet utan det som finns
omkring som besök och så vidare?
Det skulle bli hyllvärmare. Projektet förutsätter att det kommer ut ”försäljare” och säljer
hela projektet för lärare och visar hur de kan använda det. Annars blir det som en broschyr som alla andra.
NIT-projektet som ideell verksamhet
Hur upplever då funktionärerna att projektet har fungerat för dem som medlemmar i ideella organisationer? Det är tydligt att de intervjuade hoppas på något mer resurser om projektet permanentas:
Finns det något direkt negativt med projektet?
Det är dåligt med pengar i så fall. Man kanske skulle få fler att ställa upp om det inte
bara var ett kall.
Hur ser du på att en stor del av arbetet genomförs ideellt?
Ja, man får väl säga ideellt inom citationstecken. Vi får ju vissa kostnader täckta. Vägverket betalar till vår huvudorganisation vissa medel som milkostnader. Om inte det
fanns då skulle det gå åt pipan. Den personal som är ute och förmedlar gör det utan ersättning, det är en sak, men de betalar i alla fall inte för att göra det! Men sedan om det
här skulle bli ett obligatorium så får de nog räkna med att vara lite mer generösa …
Filmerna och Vägverkets Copyrightregler
En av de intervjuade ser det som ett problem att inte samtliga filmer om trafiksäkerhet inom Vägverket
får kopieras:
Det finns vissa konstiga copyrightregler vid Vägverket när det gäller filmer. De har lagt
ut jobb någonstans och sedan hamnat i copyright så att de inte kan nyttja vissa bitar.
Det borde någon patentjurist se över. Det material som Vägverket köper borde de få
bestämma över själva. Om Vägverket hade ägt allt hade man kunnat kopiera det antal
filmer som vi skulle behöva, det blir en stor skillnad i kostnader.
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Enkätundersökning med lärare
Hur länge har du undervisat inom SFI?
(Fråga 2. Bastal:125)
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Majoriteten av de intervjuade lärarna har undervisat i mer än fem år. Några av lärarna undervisar inte
inom SFI eftersom vissa SFI-skolor låter trafikundervisningen skötas av trafikskolor, som då har besvarat enkäten. Majoriteten av lärarna, 60 procent, är från Jönköping, Västra Götaland, Södermanland
och Kalmars län.
Inom vilket län finns den SFI-undervisning där du arbetar? (Fråga 1, bastal: 124)
Antal

3

Procent

Jönköpings län

25

Västra Götalands län

22

20
18

Södermanlands län

15

12

Kalmar län

12

10

Norrbottens län

9

7

Uppsala län

9

7

Västmanlands län

8

7

Östergötlands län

6

5

Gävleborgs län

4

3

Västerbottens län

4

3

Kronobergs län

3

2

Dalarnas län

2

2

Värmlands län

2

2

Gotlands län

1

1

Jämtlands län

1

1

Skåne län

1

1

3

Inga svar finns från Blekinge, Halland, Västernorrland, Stockholm och Örebro.
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Användningen av boken
Omkring 38 procent av lärarna i undersökningen har ännu inte använt sig av materialet i sin SFIundervisning4. Av dessa är det sju procent som inte heller har sett materialet. Det betyder att omkring
30 procent av lärarna har sett och ibland läst materialet, men ändå inte använt det i undervisningen.
Dessa har fått motivera varför:

17. Varför har du ännu inte använt dig av materialet?
(Fråga 17. Flera svar kan anges. Bastal: 35)
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funnits

14

Materialet är inte tillräckligt intressant i jämförelse med annat material
som vi arbetar med

9

Jag upplever att jag själv har för dåliga kunskaper/för litet intresse för
ämnet

6

Annat

26

Vet ej

3
0

50

100

%

Den vanligaste anledningen är tidsbrist. Två av tio upplever också att materialet är för avancerat rent
språkligt. Under ”annat” anges framförallt att annan lärare på skolan har ansvaret för att undervisa om
trafik eller att trafik är inplanerat vid ett senare tillfälle under terminen.

4

Vissa av dem har inte sett det (9 lärare), sett det men inte läst det (19 lärare), läst det men inte använt det i undervisningen

(19 lärare).
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Är det troligt att du kommer att använda materialet i framtiden inom SFIundervisning? (Fråga 18. Bastal:34)
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En majoritet, 56 procent, av dem som ännu inte använt materialet, tror att de kommer att använda det
i framtiden och 35 procent svarar att de kanske kommer att göra det.
Lärarna som ännu inte har använt materialet fick slutligen en öppen fråga om det finns något som
skulle underlätta ett användande. Flera uppger att de vill ha filmer om ämnet. Ett par efterfrågar också
OH-bilder eller mer bilder. Ytterligare några vill ha mer ”trafikbesök” på skolorna eller mer samarbete
med frivilligorganisationer omkring ämnet. Slutligen finns det några som menar att det bara handlar
om att de själva ska hinna sätta sig in i materialet.
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De flesta lärarna i undersökningen har dock använt boken.

På vilket sätt har du använt materialet i din undervisning?
(Fråga 11. Flera svarsalternativ möjliga. Bastal:77 )
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De flesta har använt boken som diskussionsunderlag eller som bakgrund för sin egen undervisning
om trafiksäkerhet. Tre av tio har använt den till grupparbeten och lika många har använt den i kombination med att NIT-projektet har informerat eleverna om trafiksäkerhet. Under ”annat” anges framförallt att man använt materialet för att träna läsförståelse eller för temadag/temavecka om trafik. För
samtliga svar, se bilagan öppna svar.
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På vilket sätt har du haft nytta av materialet i din undervisning?
(Fråga 12. Flera svarsalternativ möjliga. Bastal: 77)

För att förmedla svensk trafikkultur
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Samtliga lärare upplever att de har haft nytta av materialet genom att det förmedlar svensk trafikkultur.
Nästa samtliga, 93 procent, ser också språkträning för eleverna som en nytta med materialet. Tre av
tio, menar att nyttan med materialet är att det förmedlar svensk kultur i allmänhet. Under ”annat” anges att det fungerar som diskussionsunderlag.
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Ny kunskap i boken

Upplever du att den information som ges i materialet om trafiksäkerhet
och trafikregler är ny för dina elever?
(Fråga 16. Bastal:75)
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44 procent av lärarna upplever att materialet är nytt eller ganska nytt för eleverna. Omkring hälften av
lärarna ser varken materialet som nytt eller gammalt. Ytterst få lärare svarar att materialet inte alls är
nytt (5 procent). Några lärare kommenterar sina svar:
•

Beror på vilka elever som informeras, några jobbar på att ta svenskt körkort medan andra (nyanlända) inte vet så mycket.

•

Det är blandat, några har tagit svenskt körkort men överlag är mycket nytt.

•

De flesta elever har inte tidigare fått någon information om trafiksäkerhet. I klassen blir det ofta
bra kommunikation.

•

De känner i regel till de flesta trafiksäkerhetsreglerna, men några tolkar dem på "sitt sätt".

•

Det är olika från elev till elev.

•

En del är helt nytt, en del känner de igen.

•

Ibland är det svårt att veta vilken information de redan fått. Jag tror att trafikinformationen bör
förmedlas av polis, trafikinformatörer tillsammans med SFI-lärare.

•

Nytt för en del, men inte för alla. (Det finns elever som har körkort)

•

Det är olika beroende på elevernas erfarenhet.
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Värderingen av boken

I vilken grad tycker du att materialet förmedlar trafikregler och
trafiksäkerhetstänkande så som det fungerar i Sverige?
(Fråga 6. Bastal:89 )
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I stort sett samtliga lärare (93 procent) instämmer i hög (4) eller mycket hög grad (5) i att materialet
förmedlar trafikregler och trafiksäkerhetstänkandet så som det fungerar i Sverige.
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Hur fungerar materialet att använda för undervisning inom SFI?
(Fråga 13. Bastal:77)

100

52
% 50
36

12

0
Mycket bra (5)

4

3

2

Mycket dålig (1)

Vet ej

En tydlig majoritet (88 procent) av lärarna upplever också att materialet fungerar bra (36 procent) eller
mycket bra (52 procent) att använda för undervisning inom SFI. Sjutton lärare har också valt att kommentera detta svar och anger bland annat:
•

Det kan vara lite för svårt för några av grupperna.

•

Eftersom jag undervisar elever på låg nivå använder vi bilder och den blå texten. Övrig text är
alldeles för svår.

•

Eleverna är relativt nyanlända, men jag upplevde att det ändå fungerade bra.

•

Mycket bra för icke-europeiskt födda invandrare som inte är högutbildade.

•

Om man arbetar med texterna på ett djupare språkligt sätt så fungerar det utmärkt även som
ren svenskundervisning.

•

Bra med bilder och färger.

•

Ibland känns materialets texter lite tunna.
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Hur fungerar språket i häftet för dina SFI-elever?
(Fråga 14. Bastal: 74)
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70 procent av lärarna upplever att språket i häftet fungerar bra eller mycket bra medan 27 procent
tycker att det fungerar medelbra. Femton av de svarande har kommenterat svaret och anger bland
annat följande:
•

Bra, det ligger på mina elevers språknivå. Men man kan inte komma ifrån att de speciella trafikorden är svåra.

•

Det är mycket bra språk i häftet.

•

Det skulle vara bra om det gick att bryta ned till ännu enklare svenska.

•

För många nya och svåra ord. Det behövs ordförklaring på lätt svenska.

•

Häftet borde finnas i en mer lättläst version, eftersom många nyanlända studenter får köra bil i
ett år med sitt gamla körkort.

•

Språket är för svårt för SFI-elever med låg utbildningsbakgrund, som verkligen skulle ha nytta
av materialet/informationen.

•

Trafik- och körkortsvokabulären är i allmänhet svårt.

•

Med min hjälp förstår eleverna texten, dock kan häftet ibland kännas barnsligt.

•

Språket i häftet fungerar bra för vissa elever. För enkelt för vissa och för svårt för vissa.
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Har innehållet i häftet mottagits med intresse av dina SFI-elever?
(Fråga 15. Bastal:77 )
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En majoritet, 58 procent, instämmer absolut (5) i att häftet har mottagits med intresse av SFI-eleverna.
Ytterligare 32 procent instämmer i stora drag (4). Femton av lärarna kommenterar också sitt svar.
Vissa påpekar att intresset har varit stort, inte minst från dem som planerar ta körkort. Andra menar att
det beror på ursprungsland och tidigare kunskaper i ämnet. Exempel på svar är följande:
•

De som har barn var mycket intresserade av trafiksäkerhet, barnstolar och så vidare.

•

De är intresserade och mycket har varit nytt för dem.

•

Studerande som vill ta körkort har varit mycket motiverade. Bra med riktiga texter för lågutbildade med innehåll även om många ord är krångliga, långa och svårlästa.

•

Det finns alltid elever som nyligen tagit körkort och tycker att de redan kan allt i materialet.

•

Eftersom alla elever som var med kom från andra europeiska länder, var det mest språkträning för oss. Eleverna från Asien och Afrika tyckte att det var för svårt att ta till sig materialet
och visade i det här läget inget intresse av att lära sig någonting om svensk trafik.

•

Eleverna kommer från olika kulturer, för några är informationen känd, för andra mer obekant.

För samtliga svar se bilagan öppna svar.
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Film om trafiksäkerhet och besök med praktisk demonstration
Omkring 35 procent av lärarna i undersökningen har varit med när elever på SFI har informerats om
trafiksäkerhet av NIT-projektet.
Hur upplevde du informationstillfället för elever?
(Fråga 24. Bastal:43 )
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Sju av tio upplevde informationstillfället som mycket bra och ytterligare 26 procent som ganska bra.
Omkring 58 procent av lärarna som deltar i undersökningen har varit med när SFI-lärare har informerats om materialet av någon inom NIT-projektet.
Hur upplevde du informationstillfället för lärare?
(Fråga 26. Bastal:70 )
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I stort sett samtliga, 94 procent, upplevde informationstillfället som ganska eller mycket bra.
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Behöver nyanlända invandrare trafikinformation?

Hur viktigt tycker du att det är att invandrare som kommer till Sverige får
information om hur trafiken fungerar i Sverige?
(Fråga 3. Bastal:123 )
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Nio av tio SFI-lärare ser det som mycket viktigt att invandrare som kommer till Sverige får information
om hur trafiken fungerar i Sverige och övriga nio procent tycker att det är ganska viktigt.
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Hur bör informationen ges?

Hur borde informationen om svensk trafik ges till invandrare för att få
mest effekt tycker du? (Du kan välja flera svar)
(Fråga 4. Bastal:122 )
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Majoriteten av SFI-lärarna tycker att det är viktigt att kombinera informationssätten om man vill uppnå
mest effekt när man ger information om svensk trafik till invandrare. Särskilt höga siffror får muntlig
information, i film och genom praktisk övning. Ungefär hälften tycker också att skriftlig information är
viktig. Under annat anges framförallt information på hemspråk.
Hur nödvändigt är det att det finns ett häfte av typen ”Tillsammans i
trafiken” som ett basmaterial att använda i SFI-undervisningen
(Fråga 20. Bastal:121 )
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Fyra av tio SFI-lärare tycker att det är helt nödvändigt att det finns ett häfte om trafik att använda som
basmaterial i undervisningen och ytterligare fyra av tio tycker att det är ganska nödvändigt.
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Hur nödvändigt är det att användningen av häftet kombineras med mer
praktiska moment som demonstration av cykelhjälm eller filmer?
(Fråga 21. Bastal:120 )
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En majoritet, 57 procent, tycker att det är helt nödvändigt att boken ”Tillsammans i trafiken” kombineras med praktisk demonstration.
Hur nödvändigt är det att undervisning av SFI-läraren kombineras med
besök av någon utifrån med kunskaper i ämnet? (Fråga 22. Bastal:119 )
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Fyra av tio lärare tycker att det är helt nödvändigt att undervisningen med SFI-lärare kombineras med
besök av någon utifrån med kunskaper i ämnet och ytterligare tre av tio tycker att det är ganska nödvändigt.
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Kan NIT-projektet förändra beteenden?

I vilken grad tror du att undervisning med hjälp av materialet kan leda
till ett förändrat trafikbeteende?
(Fråga 7. Bastal:86)
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Ungefär en fjärdedel av lärarna tror att materialet i mycket hög grad kan leda till ett förändrat trafikbeteende och ytterligare 43 procent tror att det i ganska hög grad kan leda till ett ändrat beteende.
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SFI som trafikförmedlare?

Vad tycker du om att SFI-utbildningen ska förmedla kunskapen:
Är det ett effektivt sätt att förmedla kunskapen?
(Fråga 27a. Bastal:119 )
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75 procent av lärarna instämmer helt eller delvis i att det är effektivt att förmedla trafikkunskap via SFI.
Är det lämpligt att SFI-utbildningen förmedlar kunskapen?
(Fråga 27b. Bastal:120 )
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Lika många, 75 procent, instämmer helt eller delvis i att det är lämpligt att SFI förmedlar kunskapen.
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Ser du några hinder för att kunskapen förmedlas genom SFIutbildningen?
(Fråga 27c. Bastal:120 )

100

59
% 50

7

8

Ja, absolut (5)

4

13

9

4

0
3

2

Nej, inte alls (1)

Vet ej

Sex av tio kan inte se några hinder till att kunskapen förmedlas genom SFI-utbildningen. 15 procent av
de intervjuade kan dock se hinder.
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Övrigt
Slutligen fick lärarna svara på om de hade några övriga synpunkter på materialets utformning och vad
som skulle kunna förbättras om syftet var att påverka attityder/beteenden i trafiken bland nyanlända
invandrare. 34 av lärarna valde att delge sina synpunkter. Flera av de svarande önskar filmmaterial
med ett enkelt språk för dem som ännu inte förstår så mycket svenska:
Fler VHS-filmer med lättförståeligt språk.
Tyvärr är det ju så att de flesta eleverna har vistats ganska lång tid i Sverige innan de
når den språkliga nivå som krävs för att arbeta med materialet, trots att det är skrivet på
"lätt svenska". Filmerna har varit mycket bra.
Videofilmssnuttar som visar vad som händer vid olämpligt beteende behövs.
Filmerna är svåra (teoretiskt språk). Boken är mycket bra, dock behövs fler fotografiska
bilder (ej ritat).
Några tycker också att det behövs tolk eller material översatt till hemspråk och/eller att det behövs
olika material med olika nivåer på språket:
Det vore bra om det fanns på olika språknivåer som "lätt-medelsvår-svår".
Bra, men lite svår text för mina elever.
Texter i materialet skulle kunna ha olika svårighetsgrader, alltså lätt text och mer avancerad men ändå anpassad.
Vissa förordar fler bilder och övningsmaterial till böckerna:
Gärna OH-material med övertydliga bilder. Språket är ett hinder och bilder är en möjlighet.
Mindre text, fler bilder och lättare text med ordförklaringar.
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Mycket mer bildmaterial, datorövningar, lättförståeliga texter, filmmaterial och praktisk
handledning av kunnig personal.
Det skulle behövas lite övningar i form av tävlingar, korsord med mera.
Frågor och test efter varje kapitel. Materialet tillgängligt på olika språk.
Några upplever bilderna i boken som barnsliga:
Bilderna i boken känns barnsliga. Bättre med realistiska bilder och berättelser.
Materialet är i stort bra. Något "barnsliga" bilder för vuxna människor.
Några passar också på att framföra att materialet är bra:
Roligt att arbeta med.
TACK för utmärkt material. SUPERBT!
Tycker det fungerar bra.
Slutligen finns några synpunkter på huruvida SFI ska förmedla trafiksäkerhetskunskap:
I den nya kursplanen finns ingen tid avsatt för särskild samhällskunskap. Det ska flyta
in i språkundervisningen. Det är därför svårt att ta upp materialet, eftersom den bara
kan användas för dem som redan har varit i Sverige ett tag och är förtrodd med svensk
trafik
Angående hinder för att kunskapen ska förmedlas via SFI: Det är så mycket som ska
hinnas med under SFI-kursen så även om det här är jätteviktigt är jag inte riktigt säker
på att SFI-tiden är rätt forum för trafikkunskap.
Det är inte tillräckligt att kunskapen förmedlas via SFI. Kanske Studieförbunden kunde
erbjuda förberedande körkortskurser?
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Enkätundersökning med elever
De som ingår i undersökningen
Kön, ålder och utbildning
(Fråga 1, 2 och 3. Bastal:215, 216, 211)
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Sju av tio svarande är kvinnor i åldern 25-44 år. 28 procent har en utbildning som motsvarar grundskola, 35 procent gymnasiet och 26 procent har högskoleutbildning. 12 procent har ingen utbildning.
Hur länge har du gått på SFI och på vilken nivå går du?
(Fråga 4 och 5. Bastal: 216, 215)
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57 procent har gått på SFI i som mest ett år och 92 procent befinner sig på B-, C- eller D-nivån.

41

Hur är trafiksäkerheten i landet du kommer ifrån?
(Fråga 6. Bastal:211)
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Tre fjärdedelar bedömer att trafiksäkerheten var sämre i landet de kom från än i Sverige.
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Användningen av boken
90 procent av eleverna som deltar i undersökningen känner till boken ”Tillsammans i trafiken” och har
använt den på följande sätt:
Hur har du använt boken?
(Fråga 8. Flera svar är möjliga. Bastal:191 )
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Majoriteten, 85 procent, har använt boken på lektion och tre av tio har också läst boken själv utanför
lektion.
Var något i boken ny kunskap för dig?
(Fråga 9. Bastal:191)
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En tydlig majoritet, 68 procent, svarar att det fanns sådant i boken som var nytt och ytterligare 23 procent svarar att det delvis fanns det.
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De som angav att det fanns sådant som var nytt i boken fick beskriva vad som var nytt.

Vad var ny kunskap för dig?
(Fråga 10. Flera svar är möjliga. Bastal:173)
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De vanligaste svaren om vad som var nytt är information om bilbarnstolar (51 procent). Omkring fyra
av tio uppger också att information om cykelhjälmar, reflexer, körkort, körning vintertid, bilbälten och
hastigheter var ny kunskap.
Var språket i boken lätt att förstå?
(Fråga 11. Bastal:193)
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55 procent upplever språket i boken som lätt och ytterligare 34 procent ser det delvis som lätt.
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Var boken bra för att lära dig om svensk trafik?
(Fråga 12. Bastal:193)
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En majoritet, 82 procent, anser att boken var bra på att lära ut svensk trafikkultur. Ingen elev svarar
nej på frågan.
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Förändringar av boken
Eleverna hade också möjlighet att ange om det var något de tyckte borde förändras i boken. De allra
flesta tyckte inte att det behövdes:
Jag tycker att boken är jättebra.
Jag vill inte lägga till eller ta bort något i boken därför att allt är bra för nybörjare.
Nej, boken var ordentlig och allt som står där är okej.
Nej, boken är enkel att förstå, och det finns också bilder så man förstår mer.
Nej. Jag är nöjd med boken.
De önskemål som anges är mer bilder, mer trafikregler och mer information om vägmärken och symboler. Några skulle också vilja ha en mer utförlig bok. En av eleverna påpekar att de har fått hjälp av
läraren för att förstå svåra ord i boken och att de nu har lärt sig dem.
För samtliga öppna svar se bilagan öppna svar.

46

Film om trafiksäkerhet och besök med praktisk demonstration
Eleverna fick också frågor om de sett film om trafik på SFI-undervisningen.

Har du sett film om trafik på SFI?
(Fråga 15. Bastal: 208)
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57 procent uppger att de har sett film medan 43 procent inte har gjort det. Fördelningen mellan de
filmer som har setts är relativt jämn och flertalet har sett fler än en av filmerna. Endast tre procent har
sett annan film om trafiksäkerhet än de som har ingått inom NIT-projektet.
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Behöver nyanlända invandrare trafikinformation

Behöver nya invandrare i Sverige information om hur trafiken fungerar i
Sverige? (Fråga 17. Bastal:213 )
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81 procent av SFI-eleverna i undersökningen upplever att nya invandrare i Sverige behöver information om hur trafiken i Sverige fungerar.
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Hur bör informationen ges?

Har du fått information om svensk trafik på annat sätt än från SFI?
(Fråga 16. Bastal:209)
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Majoriteten, 77 procent, har fått information om trafiken också på annat sätt än från SFI. Vanligast är
att ha fått information från TV (38 procent) och släktingar och vänner (33 procent). Två av tio har fått
information av Vägverket och sju procent av kommunen.
Hur tycker du att det är bäst att få information om svensk trafik?
(Fråga 18. Bastal:209. Flervalsfråga)
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Majoriteten av eleverna föredrar att få information genom film (59 procent). Knappt hälften vill också
prova på riktigt eller muntligt och 39 procent vill gärna ha skriftlig information.
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19. Vad har varit viktigast för att du ska förstå svensk trafik?
(Fråga 19. Flera svar möjliga. Bastal:209)
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En majoritet, 88 procent, upplever att informationen från SFI har varit viktigast för att de ska förstå
svensk trafik.
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Kan NIT-projektet förändra beteenden?

Gör du annorlunda i trafiken efter information på SFI?
(Fråga 20. Bastal:207)
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Sju av tio upplever att de gör annorlunda i trafiken efter att ha fått information på SFI. De som svarar
att de gör annorlunda har fått ange vad de har förändrat:
Vad gör du annorlunda?
(Fråga 21. Flera svar möjliga. Bastal:148)
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60 procent tänker mer på hastigheten och omkring 50 procent tänker mer på att använda säkerhetsbälte, reflexer och att ha cykelhjälm för barn. Omkring fyra av tio har påverkats till förändring vad gäller
bilbarnstol och vinterkörning.
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Övrigt
SFI-eleverna fick slutligen svara med egna ord på frågan om informationen de får om trafik och trafiksäkerhet som invandrare i Sverige är bra eller inte. De allra flesta som har åsikter är positiva till den
information som ges och nedan följer några exempel:
All information i Sverige är mycket bra.
Det är bra att invandrare får trafikinformation i Sverige.
Det är bra att man informerar om trafiksäkerhet till invandrare i Sverige. Bra att informera om att använda säkerhetsbälte, köra försiktigare på vintern vid snö och halka, undvika alkohol vid körning.
Det är viktigt att lära ut till invandrare, tack så mycket.
Jag tycker att den informationen är jättenyttig till invandrare, för man vet inte allt om trafiken.
Det är bra att alla barn ska använda hjälm när de cyklar. Det är också bra att alla har
reflexer på sig i skymningen.
Informationen är bra. Boken har alla trafikregler gällande i Sverige.
Jag tycker det är viktigt att informera om att man inte kan köra när man dricker alkohol.
Mycket bra information. Speciellt om bilbältet, det är viktigt att man lär ut den informationen.
Några övriga synpunkter handlar om att man skulle vilja få informationen tidigare än man får den.
Andra menar att det måste ges mer tid på SFI eller ges mer utförlig information. Några efterfrågar
också materialet på sitt hemspråk.
Det behövs bok och dataprogram på albanska i trafikskolan. Jag förstår inte svenska så
bra.
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Det behövs körkortsbok och dataprogram på ryska i trafikskolan i Värnamo. Det behövs
också ryska tolkar. Det är inte bra att använda bosnisk tolk. De översätter fel.
Jag tycker det är mycket bra. Men jag tycker att om man är 60 år ska man inte köra bil
utan att ha gjort en speciell kontroll varje halvår.
Det är bra med trafiktema många gånger.
Jag tycker att det är bra, men man behöver mer information.
Jag tycker att det är mycket viktigt att veta mer om trafik och trafiksäkerhet.
Mer information på SFI.
Trafiksäkerhet är bra. Jag tycker att ni måste ge information fler timmar.
Vi läste bara boken "Tillsammans i trafiken" en gång och jag tror inte att det räcker. För
jag kommer inte ihåg allt som jag läste.
Några efterfrågar särskilt filmer som läromedel:
Det är bra. Jag tycker det är bra att man får lära sig nya regler. Kanske med filmer.
Det är jättebra. Man måste lära sig några saker om det land man lever i. Det är bäst
med filmer.
Andra påpekar att trafiksäkerheten i Sverige är jättebra. Exempel på enstaka övriga synpunkter är
följande:
Invandrare i Sverige är inte bra på att köra sakta.
Jag kommer från Kanada i Nordamerika, och det finns körutbildning i mitt hemland också. Sverige har strängare lagar i trafiken, men det är bättre för att reducera vägbrottslighet.
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Jag tycker att det är bra om någon person kommer och berättar om trafik för invandrare. T.ex. om reflexer och hjälmar.
Jag tycker att trafikinformationen på SFI är bra, men det är kanske inte alla som nås av
den då inte alla invandrare går på SFI.
Prata med oss.
Vi har inte fått någon information om trafik. Men jag tycker att det är mycket viktigt att vi
får det. Det bästa är genom film på olika språk.
För samtliga öppna svar se bilagan öppna svar.
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Slutdiskussion
Trafikinformation via SFI?
Majoriteten av lärarna instämmer helt eller delvis (75 procent) i att det är effektivt att förmedla trafiksäkerhetskunskap via SFI. Ungefär lika många tycker att det är lämpligt att SFI förmedlar kunskapen.
Omkring 15 procent av lärarna kan dock se hinder till att SFI ska sköta den kunskapsförmedlingen. I
de öppna svaren framkommer bland annat att det inte finns tid avsatt för samhällskunskap utan enbart
språk samt att det redan idag är mycket som ska hinnas med. Ytterligare en åsikt är att det inte räcker
med att SFI förmedlar kunskapen. I de öppna svaren framkommer att vissa elever skulle vilja ha mer
trafikinformation inom SFI och några efterfrågar också att informationen ges tidigare. Förutom informationen från SFI uppger eleverna att de främst har fått information från TV (38 procent), släktingar och
vänner (33 procent), Vägverket (19 procent) och kommunen (7 procent). 88 procent anser att den
information de har fått från SFI har varit viktigast för att de ska förstå svensk trafik. Andra informationskällor som beskrivs som viktiga är Migrationsverket/Vägverket (29 procent), information från släktingar/vänner (26 procent) och att se hur andra gör (23 procent),.

Behövs trafiksäkerhetsinformation och hur bör den i så fall förmedlas?
Nio av tio lärare ser det som mycket viktigt att nyanlända invandrare får information om hur svensk
trafik fungerar och övriga tycker att det är ganska viktigt. Ungefär lika stor andel elever, 81 procent,
anser att nyanlända invandrare behöver informationen. För att uppnå största effekt tror lärarna på en
kombination av muntlig information, film och praktisk övning. Omkring hälften tror också på skriftlig
information. Även en majoritet av eleverna föredrar en blandning av film, prova på riktigt och muntlig
information. Fyra av tio elever vill också ha informationen skriftligt. Sex av tio lärare ser det som helt
nödvändigt med praktisk information. Det kan jämföras med att fyra av tio lärare ser ett häfte av typen
”Tillsammans i trafiken” och besök av expert utifrån skolan som helt nödvändigt.

Användningen av materialet inom NIT-projektet
Sjuttio procent av lärarna i undersökningen har använt häftet ”Tillsammans i trafiken” i sin undervisning. Det är en hög siffra som dock måste sättas i relation till att urvalet inte är draget bland samtliga
skolor som har beställt materialet, utan bland dem som har haft direkt kontakt med NIT-projektet. Det
är därmed troligen så att de i högre grad har ett intresse av materialet. Med andra ord ger undersökningen inget svar på hur stor andel av skolorna som har beställt materialet som också använder det.
Lärarna som använder materialet använder det framförallt som diskussionsunderlag eller som bakgrund för undervisning i klassen. Omkring trettio procent uppger också att de använder det för
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grupparbeten och i kombination med att skolan fick besök av NIT-projektet. Att 90 procent av eleverna
i undersökningen uppger att de känner till materialet ”Tillsammans i trafiken” på SFI-lektion är inte
särskilt förvånande eftersom vi i undersökningen medvetet har sökt upp elever som har använt materialet. 85 procent av eleverna som känner till materialet har använt det på SFI-lektion och tre av tio har
också läst boken själva, utanför SFI. 57 procent har sett på en eller flera av de filmer som används
inom NIT-projektet.

Upplevelsen av NIT-projektet
Samtliga lärare upplever att nyttan med materialet är att förmedla svensk trafikkultur och 82 procent av
eleverna anser att boken är bra på att lära ut om svensk trafik. 93 procent av lärarna ser också boken
som nyttig språkträning.
En majoritet av lärarna tycker att det fungerar bra att använda bokmaterialet i undervisningen. En majoritet upplever också att ämnet intresserar SFI-eleverna och förmedlar svenskt trafiksäkerhetstänkande. Det är dock färre som instämmer helhjärtat i att materialet är nytt för eleverna. Kommentarer till
frågan tyder på att anledningen till detta är att trafikkunskaperna varierar stort mellan elever, beroende
på ursprungsland och om eleven förvärvat kunskapen på annat sätt genom exempelvis svensk trafikskola. 68 procent av eleverna, svarar ”ja” på frågan om något i boken var nytt för dem och ytterligare
23 procent svarar att det delvis var nytt. Det som särskilt anges som nytt av eleverna är informationen
om bilbarnstolar. I de öppna svaren framträder enstaka svar som menar att de kommer från länder
med ungefär samma trafikkultur som Sverige.
När det gäller hur väl språket fungerar i boken så får även det något lägre andelar högsta betyg bland
lärarna (35 procent mycket bra och 35 procent ganska bra). I kommentarerna framgår att det finns
stora kunskapsskillnader mellan elever. Det betyder att det är svårt att framställa ett material som
tillfredställer alla. Antingen känns det för svårt eller för barnsligt. Av de öppna svaren att döma är det
dock fler som ser materialet som för svårt än för enkelt. Det är exempelvis ingen av dem som inte har
använt materialet som motiverar sig med att språket är för lätt. Om man ser på elevernas svar är det
drygt hälften, 55 procent, som bedömer språket i boken som lätt att förstå. Ytterligare 34 procent svarar att det delvis var lätt. Fem procent uppger det som direkt svårt och sex procent kan inte svara på
frågan.
Lärarna fick också betygsätta NIT-projektets besök på SFI-skolor och den information som ges till
lärare och elever. Sju av tio anser att informationen var mycket bra (endast någon enstaka ger betyg
under tre)! Detta är därmed de bedömningsfrågor som får högsta betygen i undersökningen!
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Påverkan på beteendet
Slutligen den kanske mest intressanta frågan! Upplever eleverna själva att deras beteende i trafiken
har påverkats av trafikinformationen de har fått på SFI? Sju av tio upplever att de gör annorlunda i
trafiken efter att de har fått information från SFI. Det som framförallt har ändrats är att man tänker mer
på att köra sakta (60 procent). Knappt 50 procent använder också i högre grad säkerhetsbälte, reflexer i mörker och cykelhjälm för barn. Fyra av tio har bilbarnstol och är försiktiga vid halka. Detta är
mycket positiva siffror som dock naturligtvis inte kan behandlas som exakta eftersom de endast är
återrapporteringar om hur eleverna själva upplever graden av förändrat beteende.

Ändringar i materialet från NIT och när det gäller trafikinformation till nyanländ invandrare
Finns det då sådant som lärare och elever tycker borde ändras inom NIT-projektet eller när det gäller
information till nyanlända invandrare? Flertalet elever är nöjda med den information de får och boken
”Tillsammans i trafiken”. De önskemål som framträder bland vissa elever när det gäller trafikinformationen är mer film, mer material, tidigare trafikundervisning och undervisning på hemspråket. Om vi ser
på lärarna finns det berörningspunkter, men det de framförallt efterfrågar är bra bilder, OH, filmer och
liknande som går att använda bland elever som ännu inte behärskar skriven svenska. Vissa vill också
ha ett alternativt material på lättare svenska medan andra vill ha ett mer vuxet och avancerat material.
Om man ser på hela svarsbilden finns det dock risker med, om inte ett mer ”vuxet” material, åtminstone med ett mer språkligt avancerat material eftersom det är tydligt att inte alla ser boken som särskilt
enkel. Kanske är det i så fall möjligt att istället arbeta med omkringmaterial som är både på en enklare
och mer avancerad svenska, genom att exempelvis ge förslag på hur man kan varva boken med mer
praktiska övningar eller film. Kompletteringsmaterial kan vara lärarhandledningar och uppgiftsförslag
för olika språknivåer. Om något ska göras med boken för att anpassa den till fler tycks många och bra
bilder vara ett sätt att göra den enklare att använda för elever som ännu inte behärskar att läsa svenska på bokens nivå. Omfånget i boken tar ingen lärare direkt upp medan några elever skulle vilja ha
mer omfattande information om svenska trafikregler i boken. Samtidigt menar andra lärare och elever
att det är ett bra omfång idag.
En av intervjupersonerna tycker att det borde finnas information om annat material som man kan beställa från Vägverket i boken. Ytterligare kommentarer från enstaka lärare är uppgift om när man får
sitta i framsätet som barn, fler exempel som liknar jämförelsen mellan en krock och att falla från tionde
våningen samt trafikmärken i boken. Även några av eleverna skulle vilja ha mer information om trafikmärken.
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Lärarna som inte har använt materialet
Även om betyget överlag är gott eller mycket gott när det gäller dem som använder materialet är det
trots allt 30 procent av lärarna som inte har använt det. Ser man i hela populationen är dessutom denna siffra troligen betydligt högre med tanke på hur urvalet i undersökningen har gjorts. Det är därför
intressant att se närmare på motiveringarna till att ännu inte ha använt materialet.
Lärarna uppger framförallt att de inte har haft tid att få med trafikområdet eller att materialet är för
avancerat för eleverna. Samtidigt är det troligen inte så att de lärare som har använt materialet har så
”mycket mer tid” eller elever med så mycket bättre språkliga förutsättningar. Detta framgår inte minst
av djupintervjuerna där det finns lärare med elever på alla nivåer.
Vad är då avgörande för om man ska använda materialet eller inte? Detta är en fråga som vi inte kan
få svar på genom undersökningen utan bara spekulera omkring utifrån de svar undersökningen ger.
Tydligt är att engagerade frivilliga inom frivillighetsorganisationerna har haft stor påverkan på några av
dem som använder materialet och som vi har intervjuat. Ett eget trafikintresse är troligen också bidragande. Sedan kan det naturligtvis också påverka hur kommunen har lagt upp SFI-undervisningen
och vad som förväntas ingå i den. Som det ser ut idag tycks det variera huruvida SFI-lärare ska föra ut
samhällsinformation eller inte. Naturligtvis är det också så att ju enklare och smidigare något fungerar
och ju mindre förberedelsetid som krävs och ju mer material som finns att använda desto lättare är det
att ta till sig det och använda det även om man inte har ett uttalat intresse. Att synas i de sammanhang där SFI-material förmedlas, ha ett trevligt material med möjlighet att anpassa till olika nivåer
genom bilder, filmer och övningar på olika nivå gör det därmed mest troligt att materialet också kommer att används. Att också gå ett steg längre och själv söka upp SFI-skolor och SFI-elever ökar troligen användningen ytterligare. Om inte annat förmedlas ett visst mått av trafiksäkerhetstänkande till
eleverna som närvarar.
Det är samtidigt viktigt med realistiska förhoppningar. Om något inte är obligatoriskt är det självklart att
det inte kommer att användas av alla lärare. Dels finns redan obligatoriska ämnen och dels finns ämnen som intresserar mer. Som en av lärarna i djupintervjuerna sa så är det kanske så att ”det är lärarna som är utmaningen för NIT-projektet och inte eleverna”.
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Utvärderingar i framtiden
För att en utvärdering med optimal kvalitet ska vara möjlig i framtiden är det viktigt att samtliga skolor
som har beställt materialet finns med i urvalet. Vi föreslår därför att det förs ett ordentligt adressregister över samtliga utskick av materialet, så att man vet exakt hur många exemplar man har skickat till
olika skolor. Registret bör också innehålla en kontaktperson per skola. Det skapas då ett skolregister
över samtliga skolor i Sverige som har fått materialet och det blir möjligt att skicka en enkät per skola
och på så sätt få en bra bild av i vilken grad materialet används i landets olika delar. När undersökningen skickas ut kan kontaktpersonen stå på kuvertet men i brevet uppmanas den som inte är SFIlärare att lämna enkäten till SFI-lärare på skolan som genomför trafikundervisning och/eller använder
materialet. En fråga kan tillföras enkäten om hur stor andel av skolans elever som man tror kommer i
kontakt med materialet.
När det gäller elevundersökningen bör den genomföras i slutet av höst- eller vårtermin för att det ska
vara möjligt att eleverna har hunnit komma i kontakt med materialet. Eleverna nås lättast genom lärarna. Ett sätt att nå ett så slumpmässigt urval som möjligt är att slumpa ett trettiotal skolor (kanske genom ett strategiskt urval så att man får skolorna fördelade över hela Sverige), ringa upp SFI-lärarna på
skolorna och försöka engagera dem i att förmedla ett visst antal enkäter till sina elever. Det är då också viktigt att tänka över om det är någon särskild nivå man är intresserad av i undersökningen.
Ett annat alternativ är att skicka med en enkät i varje bok. Nackdelen med detta är att det blir liten eller
ingen kontroll över bortfallet. Även om det kommer in 300 svar är det kanske 5 000 som inte har svarat. Risken är då att svaren blir skeva och endast de som skriver och läser svenska svarar på enkäten.
Ytterligare ett hinder är det faktum att det verkar som om många SFI-skolor återanvänder boken under
flera år.

Övrigt
Slutligen kan det konstateras att funktionärerna inom NIT-projektet har fått mycket höga betyg på de
besök de har genomfört på SFI-skolor och de tycks ha fungerat som inspirationskälla för både lärare
och elever. För att i längden behålla funktionärer och om det är tänkt att dessa ska verka i hela landet
som en del av det tillgängliga ”materialet” som Vägverket förmedlar, är det troligt att det blir svårt att
hålla det på en fortsatt helt och hållet ideell basis.

59

Bilaga 1. Öppna svar i undersökningen
Elever
F5. Vilken nivå på SFI går du? ”Annat”
•

Sas yrkesspår.

•

Svenska 2. (3 st)

F8. Hur har du använt boken? (Du kan kryssa i flera svar) ”Annat”
•

Diskuterat med min fru.

•

Fick från min förening. (2 st)

•

I kursen. (4 st)

•

Läst med mina barn.

•

Med lärare.

•

Tillsammans med andra på ABF.

F13. Vill du ändra något i boken? Vill du lägga till eller ta bort något?
•

Jag tycker att boken är jättebra.

•

Jag vill inte lägga till eller ta bort något i boken därför att allt är bra för nybörjare.

•

Jag vill inte ändra något i boken. Allt är bra. Nej, jag vill inte ta bort något.

•

Nej, boken var ordentlig och allt som står där är okej.

•

Nej, boken är enkel att förstå, och det finns också bilder så man förstår mer.

•

Nej, det vill jag inte. Allt som jag kan lära mig är bra.

•

Nej, jag tror det räcker om man förstår!

•

Nej. (22)

•

Nej. Jag är nöjd med boken.

•

Nej boken är bra. (6)

•

Allt bra tack!

•

Den boken är bra och det finns alla viktiga säkerhetsaspekter om hur trafiken fungerar i den.

•

Nej allt är bra, det är bra information om trafiken i Sverige.

•

Nej jag vill inte ändra på något.

•

Nej, boken är bra och viktig.

•

Nej, boken är bra. Jag läser mycket i den.

•

Nej, det var en bra bok för oss.
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•

Nej, det är en bra bok för oss. Jag förstår mycket om hastigheter.

•

Nej, jag tycker att boken är bra. Men det skulle vara bra med lite mer information för oss.

•

Nej, jag tycker att boken är jättebra. Man har lärt sig mycket information om trafikregler.

•

Nej, jag tycker att det är bra för mig att lära mig reglerna.

•

Nej, jag vill inte ändra något.

•

Nej, jag vill inte ändra på boken. Men jag kan tänka mig att blanda teori och praktik mer med
hjälp av boken.

•

Alla som är invandrare i Sverige gör uppoffringar för varandra.

•

Det skulle vara bra om boken gjordes på andra språk också.

•

Bilder.

•

Ja, jag vill ändra boken. Jag vill lägga till mer information.

•

Mer om trafikregler.

•

Saknar information om vägmärken och symboler.

•

Vi sa till läraren när vi inte förstod en del ord och då lärde hon oss dem.

•

Jag skulle vilja att vägmärken och vägmarkeringar fanns i boken.

•

Jag tycker att det skulle vara bra om alla trafiksignaler finns med i boken.

•

Jag vill ändra på bussen och trafik (hastighet och bälte).

F15. Har du sett film om trafik på SFI? ”Annat”
•

DVD

•

Film från NTF.

•

Annan film om trafiksäkerhet.

•

Vi berättar om trafik.

F16. Har du fått information om svensk trafik på annat sätt än från SFI? ”Annat”
•

En bok om trafik.

•

Jag läser böcker om trafik. (3 st)

•

Genom trafikskola, körkortboken (6)

•

Tidningar.

•

Från förening. (6 st)

•

Sambo.

•

Utflykt.

•

Film, besök och studera.

•

Från lärare. (2)

•

Genom en kurs på Vägverket.
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18. Hur tycker du att det är bäst att få information om svensk trafik? ”Annat”
•

Gå till trafikskolan och titta på vägmärken också.

•

Läste tidningar.

•

På mitt språk.

•

Söker information på internet, besöker trafikplats.

•

TV. (2)

•

Genom trafikskolan.

•

Om "Tillsammans i trafiken fanns även på andra språk skulle det vara bra.

19. Vad har varit viktigast för att du ska förstå svensk trafik? (Du kan kryssa i flera svar) ”Annat”
•

ABF.

•

Från min sambo.

•

Information från Vägverket.

•

Skriftligt.

•

Trafikskolan.

21. Vad gör du annorlunda? (Kryssa i där du har förändrats) ”Annat”
•

Att köra på höger sida, cirkulationsplatser.

22. Är informationen som invandrare i Sverige får om trafik och trafiksäkerhet bra eller inte?
Skriv här vad Du tycker! Och hur vi bäst kan ge information till invandrare om trafiken
Informationen är bra
•

All information som invandrare i Sverige får om trafik och trafiksäkerhet är jättebra. Ni är bäst
eftersom att ni kan ge information till invandrare om trafiken i världen.

•

Alla invandrare får bra kunskap om trafik i Sverige, det är bra.

•

Alla som kör bil måste få information om trafiken, det är mycket bra att man får det.

•

Det är bra att invandrarna får information.

•

Det är jättebra för invandrare i Sverige att få information om svensk trafiksäkerhet.

•

Det är jättebra jag vill köra bil och använda svenska lagarna på vägarna.

•

Det är mycket bra eftersom att det inte är samma regler som i hemlandet. De kan ge information om trafiken från vägverket, TV eller guide i trafiken.

•

Det är väldigt bra information för alla, speciellt för invandrare från Asien som har andra trafikregler i sina länder.
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•

Informationen för invandrare i Sverige är bra, många kommer från ett litet land där man inte
har så stor kunskap om trafiken.

•

Informationen om trafik och trafiksäkerhet är bra.

•

Informationen som invandrare får om trafik och trafiksäkerhet är bra. Om man hade informationen på andra språk skulle invandrare kunna läsa och förstå ännu bättre.

•

Informationen som invandrare får är bra, och det är bra att ge information genom film.

•

Informationen som invandrare i Sverige får om trafik är bra.

•

Informationen är bra för invandrare i Sverige.

•

Informationen är bra.

•

Informationen är jättebra. Genom boken lär jag mig mycket om trafiken i Sverige.

•

Informationen är mycket bra för invandrare.

•

Jag tycker att trafik och trafiksäkerhet är bra i Sverige om jag jämför med mitt hemland.

•

Jag tycker att det är bra information för oss.

•

Jag tycker att det är mycket viktigt att få trafik information.

•

Jag tycker att information om trafiken och säkerhet är mycket viktigt för alla invandrare i Sverige.

•

Jag tycker att informationen är bra.

•

Jag tycker att informationen är mycket bra.

•

Jag tycker att informationen är väldigt bra och bättre än i andra länder, som till exempel mitt
hemland Irak. Jag tror också att det är ett bra sätt att ge information genom filmer och böcker
med mycket färg.

•

All information i Sverige är mycket bra.

•

Boken var bra. Vi lärde känna familjen bra i boken.

•

Bra. (5)

•

Det har varit bra det som varit i min SFI-grupp.

•

Det är bra att invandrare får trafikinformation i Sverige.

•

Det är bra att man informerar om trafiksäkerhet till invandrare i Sverige. Bra att informera om
att använda säkerhetsbälte, köra försiktigare på vintern vid snö och halka, undvika alkohol vid
körning.

•

Det är bra med trafikinformation till invandrare i Sverige.

•

Det är viktigt att lära ut till invandrare, tack så mycket.

•

Det är viktigt och bra att man får veta att den här informationen.

•

Jag tycker att den informationen är jättenyttig till invandrare, för man vet inte allt om trafiken.

•

Jag tycker att det är bra att man kan läsa om trafiksäkerhet.

•

Jag tycker att det är bra med information. (7)
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•

Jag tycker att trafiken är mycket bra i Sverige men ibland behövs en extra buss på morgonen.

•

Jag tycker det är bra att man får information om trafik.

•

Jag tycker det är bra för man vill lära sig och behöver information som man förstår.

•

Jag tycker det är mycket bra att lära sig om trafik och trafiksäkerhet.

•

Jag tycker det är viktigt för oss att veta reglerna till det nya landet vi kommit till.

•

Jag tycker informationen om trafik i Sverige är jättebra.

•

Vi får mycket bra information, våra lärare visar och berättar tydligt för oss.

•

Jag tycker att det är bra att invandrare kan läsa om trafiken som gäller i Sverige.

•

Informationen är bra. Boken har alla trafikregler gällande i Sverige.

•

Bra, Jag vet en del om trafiken i Sverige att man ska ha bilbälte, bilbarnstol, hastighetsbegränsningar och när man cyklar även reflex i mörkret ska man ha.

•

Det är bra att få kunskaper om trafiken genom SFI. Det är lärorikt för alla som vill studera på
trafikskolan.

•

Det är viktigare att invandrare får information om trafiksäkerhet.

Särskilda synpunkter på informationssätt eller vad som informeras om
•

Jag tycker det är mycket bra. Men jag tycker att om man är 60 år ska man inte köra bil utan att
ha gjort en speciell kontroll varje halvår.

•

Jag tycker det är viktigt att informera om att man inte kan köra när man dricker alkohol.

•

Mycket bra information. Speciellt om bilbältet. Det är viktigt att man lär ut den informationen.

•

Informationen är bra, men jag tror att det är bättre om man också visar information i TV och
har information hos Immigrationsverket.

•

Informationen är bra, men man borde lägga till information om hastighetsskyltar och varningsmärken.

•

Informationen är bra, men man måste också visa information i TV och hos Immigrationsverket.

•

Jag tycker att det är bra för invandrare att få information genom SFI-skolan eller TV-program.

•

Jag tycker att informationen om trafik och trafiksäkerheten är bra. Jag anser att det är bäst att
ge information genom till exempel film, läsa böcker och praktiskt.

•

Man kan ge information genom TV eller SFI i skolan.

•

SFI skulle kunna göra besök och berätta.

•

Vi har inte fått någon information om trafik. Men jag tycker att det är mycket viktigt att vi får
det. Det bästa är genom film på olika språk.

•

Jag tycker att det är bra om någon person kommer och berätta om trafik för invandrare. T.ex.
om reflexer och hjälmar.
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Mer information på andra språk
•

Det behövs bok och dataprogram på Albanska i trafikskolan. Jag förstår inte svenska så bra.

•

Det behövs körkortsbok och dataprogram på ryska i trafikskolan i Värnamo. Det behövs också
ryska tolkar. Det är inte bra att använda bosnisk tolk. De översätter fel.

•

Det behövs läromedel på ryska i trafikskolan i Värnamo. Det behövs också ryska tolkar. Det är
inte bra att använda bosnisk tolk. De översätter fel.

•

Det är bra att alla barn ska använda hjälm när de cyklar. Det är också bra att alla har reflexer
på sig i skymningen.

Det behövs mer information/tidigare information
•

Det behövs mer information i Sverige.

•

Det är mycket bra information för invandrare i Sverige, men jag tycker att invandrare behöver
mer information om trafikregler och lagar i Sverige.

•

Informationen är bra, men jag behöver mer information.

•

Sprid mer information till människor, speciellt ungdomar, om att man inte ska köra då man
druckit alkohol.

•

Vi behöver mer information om trafiken här i Sverige.

•

Det är bra med trafiktema många gånger.

•

Det är jättebra om invandrare kan få mer information.

•

Jag tycker att det är bra, men man behöver mer information.

•

Jag tycker att det är mycket viktigt att veta mer om trafik och trafiksäkerhet.

•

Jag tycker det ska vara mer information.

•

Mer information på SFI.

•

Trafiksäkerhet är bra. Jag tycker att ni måste ge information fler timmar.

•

Vi läste bara boken "Tillsammans i trafiken" en gång och jag tror inte att det räcker. För jag
kommer inte ihåg allt som jag läste.

•

Det vore bra om man fick titta på filmen och därefter få besök av polisen. Det är viktigt att
blanda praktik med boken också.

•

Det är bra för man måste lära sig nya saker. Det är bäst med filmen.

•

Det är bra. Jag tycker det är bra att man får lära sig nya regler. Kanske med filmer.

•

Det är jättebra. Man måste lära sig några saker om det land man lever i. Det är bäst med filmer.

•

Jag vill ha information tidigare. (7)
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Sverige är trafiksäkert
•

Jag tycker att Sverige har bra trafik. När jag dricker öl eller sprit får jag inte köra bil. Det finns
tavlor som visar högsta tillåtna hastighet på vägen och man får inte köra fortare.

•

Jag tycker att Sverige har bäst regler och att Sverige har världens bästa trafik.

•

Jag tycker att trafiken i Sverige är jättebra. Svenska är mycket disciplinerade, de följer alla
regler i trafiken, polisen är jätteduktiga också.

•

Jag tycker att trafiken är bäst i mitt land.

•

Jag tycker att trafiksäkerheten i Sverige är jättebra. (7)

•

Det är jättebra trafiksäkerhetslagar i Sverige om att använda bilbarnstol och ha cykelhjälm.

•

I vår förening finns bra information och material om trafik.

Övrigt
•

Möjlighet att få information i föreningar och på SFI.

•

Jag tar mig tid att lära mig hur trafiken i landet fungerar och för att förstå svensk trafiksäkerhet.
Tillsammans kan vi få kunskap om trafiksäkerheten i trafikboken.

•

Jag tänkte läsa om "tillsammans i trafiken" när jag fått svenska körkort.

•

Man kan få information om trafiken på många platser och kan själv bestämma vad man vill.

•

Man måste vara försiktig i trafiken och hela tiden tänka sig för.

•

Vi studerar trafik och trafiksäkerhet efter två månader i skolan. Jag tror att det skulle vara bra
att repeterar det efter SFI eftersom att vi då förstår svenska språket bättre än tidigare.

•

I skolan.

•

Invandrare i Sverige är inte bra på att köra sakta.

•

Jag kommer från Kanada i Nord Amerika, och det finns körutbildning i mitt hemland också.
Sverige har strängare lagar i trafiken, men det är bättre för att reducera vägbrottslighet.

•

Jag tycker att trafikinformationen på SFI är bra, men det är kanske inte alla som nås av den
då inte alla invandrare går på SFI.

•

Prata med oss.
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Lärare
Fr4. Hur borde informationen om svensk trafik ges till invandrare för att få mest effekt tycker
du? De som svarar ”Annat”.
•

Med tolk. (2)

•

På hemspråk. (7)

•

Information på respektive språk, tolk.

•

Med hjälp av tolk beroende på kunskapsnivå/utbildning.

•

Diskussion med hemspråkstolkar/lärare.

•

Med polis som informatör.

•

Dator, interaktivt. Till exempel Road Quiz.

•

Genom körskola.

•

På olika sätt.

•

Internet och genom olika övningar.

•

Diskussioner.

•

Det ska genomsyra undervisningen, inte bli ett "temajippo" en enstaka gång.

•

Via PPT-bilder.

11. På vilket sätt har du använt materialet i din undervisning? De som svarar ”Annat”.
•

Läsförståelseövning och ordinlärning.

•

Som läsförståelse, jag har gjort egna frågor till några texter.

•

Som läsförståelseträning med frågor.

•

Som lästexter för lågutbildade.

•

Temavecka om trafik.

•

Trafikdag för alla studerande vid SFI.

•

Vi hade en temavecka om trafik.

•

Vi samlar flera klasser och har minst en trafikdag per termin samt grupparbeten i respektive
klass.

•

Vinterväglag, temadag på hösten.

•

Hur man använder materialet beror på gruppens språkliga nivå.

•

I kombination med filmer från Vägverket.

•

På egen begäran, då vi ansåg att alla nyanlända behöver lära sig om trafikregler i Sverige.

•

De skriver egen berättelse genom att välja och titta på en bild och sedan massor av andra
uppgifter. Det går att göra mycket med häftet Tillsammans i Trafiken.
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•

Undervisning genom att utgå från detta material, det vill säga häften, overheadbilder och filmer.

12. På vilket sätt har du haft nytta av materialet i din undervisning? De som svarar ”Annat”.
•

Som diskussionsunderlag.

13. Hur fungerar materialet att använda för undervisning inom SFI? Kommentarer
•

Beror på språknivån i gruppen.

•

Det kan var lite för svårt för några av grupperna.

•

Eftersom jag undervisar elever på låg nivå använder vi bilder och den blå texten. Övrig text är
alldeles för svår.

•

Jag har elever med låg skolbakgrund och de är inte helt unga heller.

•

Eleverna är relativt nyanlända, men jag upplevde att det ändå fungerade bra.

•

Förbereder man språket noga, fungerar det bra.

•

Mycket bra för ej europeiskt födda invandrare som ej är högutbildade.

•

Om man arbetar med texterna på ett djupare språkligt sätt så fungerar det utmärkt även som
ren svenskundervisning.

•

Sammanfattningsvis skulle jag kunna använda häftet som basmaterial i svenska för SFI och få
in hela inlärningsdelen (baskunskaperna) för min etta och tvåa i SFI!

•

Språkligt är den bra även för de som inte är ute efter att lära sig om trafiken.

•

Bra med bilder och färger.

•

Trevliga bilder.

•

Överskådligt då bilder också talar.

•

Det finns alltid elever som nyligen tagit körkort och tycker att de kan allt i materialet.

•

Har arbetat med materialet i "helklass" för att få diskussion och att alla elever ska ha förstått.

•

Ibland känns materialets texter lite tunna.

•

Jag valde elevgrupp efter materialet. Fick naturligtvis förklara lite, men det är ju språkträning.

14. Hur fungerar språket i häftet för dina SFI-elever? Kommentarer
•

Bra, det ligger på mina elevers språknivå. Men man kan inte komma ifrån att de speciella trafikorden är svåra.

•

Det är mycket bra språk i häftet.

•

Det är svårt att skriva på enkel svenska men jag tycker att ni lyckas ganska bra.

•

Det skulle vara bra om det gick att bryta ned till ännu enklare svenska.

•

För många nya och svåra ord. Det behövs ordförklaring på lätt svenska.
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•

Häftet borde finnas i en mer lättläst version, eftersom många nyanlända studenter får köra bil i
ett år med sitt gamla körkort.

•

Många ord som är svåra.

•

Språket är för svårt för SFI-elever med låg utbildningsbakgrund, som verkligen skulle ha nytta
av materialet/informationen.

•

Trafik- och körkortsvokabulären är i allmänhet svår.

•

Med min hjälp förstår eleverna texten, dock kan häftet ibland kännas barnsligt.

•

Språket i häftet fungerar bra för vissa elever. För enkelt för vissa och för svårt för vissa.

•

Eleverna är på olika nivåer och vissa har lättare än andra att ta till sig.

•

Häftet är okej, men gärna textning till filmerna.

•

Jag undervisar på SFI C-nivå.

•

Lite svårt för analfabeter, men det går.

15. Har innehållet mottagits med intresse av dina SFI-elever?
•

Behovet finns och är stort att lära sig om svenska trafikregler.

•

De som har barn var mycket intresserade av trafiksäkerhet, barnstolar och så vidare.

•

De är intresserade och mycket har varit nytt för dem.

•

Många önskar ta körkort, ett fåtal har det.

•

Studerande som vill ta körkort har varit mycket motiverade. Bra med riktiga texter för lågutbildade med innehåll även om många ord är krångliga, långa och svårlästa.

•

"Nyheten" beror naturligtvis på hur länge eleven har varit i Sverige.

•

Det finns alltid elever som nyligen tagit körkort och tycker att de kan allt i materialet.

•

Det varierar mycket.

•

Det är beroende av nationalitet och intresse.

•

Eftersom alla elever som var med kom från andra europeiska länder, var det mest språkträning för oss. Eleverna från Asien och Afrika tyckte att det var för svårt att ta till sig materialet
och visade i det här läget inget intresse av att lära sig någonting om svensk trafik.

•

Eleverna kommer från olika kulturer, för några är informationen känd för andra mer obekant.

•

En del deltagare har läst på egen hand utanför skolan.

•

Beror på att jag själv som lärare är så förtjust i hela konceptet (uppläggning, layout och så vidare). En ordlista skulle vara välkommen och jag måste förenkla vissa uttryck och ord.

•

Jag har utifrån materialet gjort ett PPT-material på eget initiativ.

•

SFI-elever på mellannivå hade svårt att fullständig del av informationen.
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16. Upplever du att den information som ges i materialet om trafiksäkerhet och trafikregler är
ny för dina elever? Kommentarer.
•

Beror på vilka elever som informeras, några jobbar på att ta svenskt körkort medan andra (nyanlända) inte vet så mycket.

•

Blandat då några har tagit svenskt körkort men överlag är mycket nytt.

•

De flesta elever har inte tidigare fått någon information om trafiksäkerhet. I klassen blir det ofta
bra kommunikation.

•

De känner i regel till de flesta trafiksäkerhetsreglerna, men några tolkar dem på "sitt sätt".

•

Det är olika från elev till elev.

•

En del är helt nytt, en del känner de igen.

•

Ibland är det svårt att veta vilken information de redan fått. Jag tror att trafikinformationen bör
förmedlas av polis, trafikinformatörer tillsammans med SFI-lärare.

•

Ny för en del, men inte för alla (det finns elever som har körkort).

•

Det är olika beroende på elevernas erfarenhet.

17. Varför har du ännu inte använt dig av materialet?
•

Har överlämnat materialet till eftermiddagsverksamheten.

•

Jag har lämnat materialet till korsverksamhet i Röda korset.

•

Jag har överlämnat materialet till INVA-enhetens eftermiddagsverksamhet.

•

Materialet ska kombineras med ämnet "Fordon och Samhälle" som våra SFI-elever läser under höstterminen 2007.

•

Min kollega jobbade intensivt med detta i grupperna i början av sommaren.

•

Undervisar i andra moment i SFI.

•

Vi delar ofta upp grupp och delar då också upp arbetsuppgifterna.

•

Vi planerar att titta på materialet under v. 43 samt genomföra temadagar.

19. Finns det något som skulle underlätta för dig att komma igång och använda materialet?
•

En film skulle vara en bra början.

•

En film vore bra.

•

En film!

•

En inspirationsfilm på 5 minuter och en kursplan för ca 15 lektionspass.

•

En video.

•

Film

•

Fler informativa videos, textade på svenska. Bildmaterial.

•

Jag har sett filmerna. Eleverna kan inte läsa/förstå på grund av språket.
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•

Konkreta exempel och situationer på film.

•

Det skulle finnas mycket mer bildmaterial med mycket enkla texter. En introduktionskurs till lärare på länsnivå vore bra.

•

Fler OH-bilder (overheadillustrationer) och filmer (VHS).

•

Gärna ytterligare någon träff med Vägverket så att vi får till oss nyare rön med mera.

•

Ja, studiebesök på Vägverket eller SFI-besök av representant från Vägverket.

•

Kanske en studiedagseftermiddag.

•

Kursverksamhet.

•

Mer information och utskick till alla som arbetar med SFI.

•

Mer kontakt med de lokala NTF eller frivilligorganisationerna.

•

Bättre läroplan där trafikkunskap blir inskrivet.

•

Mer undervisningstid för SFI-eleverna. SFI ska ju numera vara mer inriktat på ren språkundervisning enligt direktiven.

•

Alltid aktuellt.

•

Det handlar endast om att jag måste läsa in mig på materialet. Finns färdiga instuderingsfrågor?

•

En ordlista utöver den som finns på vissa sidor, men detta är ju ingen bok om svenskundervisning.

•

Jag behöver bara komma igång med SFI-arbetet och så småningom kommer jag till trafiken.

•

Möjligheter som inte finns för min del just nu.

•

Om eleverna har körkort eller håller på att övningsköra är det naturligtvis mer intressant.

•

Om jag hade undervisat i mer samhällsorienterade moment, hade saken kommit i annan dager.

•

Påminnelse utifrån. Det är lätt att saker hamnar i ett hörn särskilt när personal växlar.

•

Nej, allt material var välupplagt.

•

Nej. (2)
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F28. Har du några övriga synpunkter på materialets utformning och vad som skulle kunna förbättras om syftet är att påverka attityder och beteenden i trafiken bland nyanlända invandrare
för att de ska ta till sig svensk trafikkultur?
Filmer
•

Bra material, men språksvaga elever kan endast ha glädje av filmerna.

•

En demonstration av olika trafikregler på film skulle underlätta förståelsen för de "svagare"
eleverna.

•

Fler VHS-filmer med lättförståeligt språk.

•

Jag skulle gärna ha en CD-skiva med till exempel filmer.

•

Tyvärr är det ju så att de flesta eleverna har vistats ganska lång tid i Sverige innan de når den
språkliga nivå som krävs för att arbeta med materialet, trots att det är skrivet på "lätt svenska".
Filmerna har varit mycket bra.

•

Videofilmssnuttar som visar vad som händer vid olämpligt beteende.

•

Filmerna är svåra (teoretiskt språk). Boken är mycket bra, dock behövs fler fotografiska bilder
(ej ritat).

•

Lite lättare språk i mediematerialet (filmer, DVD med mera).

•

Textning till filmerna.

Tolk, information på hemspråket
•

Tolk är nödvändigt - och att alla invandrargrupper nås, inte bara flyktingar. Man kan nå dem
via SFI, men ha en kurs utanför SFI-undervisningen.

•

Översatt material.

•

Mer muntlig information på eget språk. Översättning av häftet till elevernas språk.

Behövs olika nivåer på språket
•

För nyanlända är mycket lärarhjälp nödvändigt. Vi har endast nyanlända som inte klarar av
enkäter på svenska men hör gärna av er till oss med andra frågor.

•

Bra om det fanns på olika språknivåer som "lätt-medelsvår-svår".

•

Bra, men lite svår text för mina elever.

•

Texter i materialet skulle kunna ha olika svårighetsgrader, alltså lätt text och mer avancerad
men ändå anpassad.

Bilder och övningsmaterial
•

Gärna OH-material med övertydliga bilder. Språket är ett hinder och bilder är en möjlighet.

•

Mindre text, fler bilder och lättare text med ordförklaringar.
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•

Mycket mer bildmaterial, datorövningar, lättförståeliga texter, filmmaterial och praktisk handledning av kunnig personal. I den nya kursplanen finns ingen tid avsatt för särskild samhällskunskap. Det ska flyta in i språkundervisningen. Det är därför svårt att ta upp materialet, eftersom den kan bara användas för dem som redan har varit i Sverige ett tag och är förtrodd med
svensk trafik.

•

Bilderna i boken känns barnsliga. Bättre med realistiska bilder och berättelser.

•

Materialet är i stort bra. Något "barnsliga" bilder för vuxna människor.

•

Det skulle behövas lite övningar i form av tävlingar, korsord med mera.

•

Frågor och test efter varje kapitel. Materialet tillgängligt på olika språk.

Bra material
•

Roligt att arbeta med.

•

TACK för utmärkt material. SUPERBT!

•

Tycker det fungerar bra.

Övrigt
•

Angående hinder för att kunskapen ska förmedlas via SFI: Det är så mycket som ska hinnas
med under SFI-kursen så även om det här är jätteviktigt är jag inte riktigt säker på att SFItiden är rätt forum för trafikkunskap.

•

Betona vikten/konsekvenserna av att köra bil utan körkort…

•

Det är inte tillräckligt att kunskapen förmedlas via SFI. Kanske studieförbunden kunde erbjuda
förberedande körkortskurser?

•

Eftersom jag inte själv använder materialet så har jag inga synpunkter just nu.

•

De som ska ta eller förnya sitt körkort kanske är i behov av mer.

•

Hur viktigt det är att undervisning av SFI-läraren kombineras med besök av någon utifrån med
kunskaper beror även på lärarens kunskap och intresse.

•

Ni diskriminerar invandrare. En "nyanländ invandrare" från Tyskland kan lära genuina svenskar trafikregler! Svenskar är inte alls gudar i trafiken!

•

Studiebesök på till exempel halkbana och hos polisen.

•

Viktigast är att läraren tycker om och ser användningsmöjligheterna, då entusiasmeras också
eleverna. Eleverna tycker om att arbeta med häftet på olika sätt.
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Bilaga 2. Enkäter i undersökningen
Intervjuguide lärare och funktionärer
Intervjupersonen
Namn
Ålder
Funktion (skola eller organisation etc)
Tid i yrket
Om projektet
Hur har du kommit i kontakt med projektet om undervisning om trafiksäkerhet för invandrare som FMK
driver i samverkan med NTF och kvinnliga bilkåren på uppdrag av Vägverket?
Vad tycker du om projektet som ju syftar till att invandrare, via svenskundervisningen, ska få veta mer
om trafikregler och trafiksäkerhetstänkande så som det fungerar i Sverige?
Bra eller dåligt sätt? Motivera
Behövs det?
Varför? Varför inte?
Tror du att projektet kommer att leda till en större anpassning till svensk trafikkultur och svenska trafikregler?
Varför/varför inte?
Vad tycker du är särskilt bra med projektet? Beskriv!
Finns det sådant som kunde förbättras? Beskriv!
Finns det något direkt negativt med projektet? Beskriv!
Har du någon uppfattning om hur projektet uppfattas bland invandrare som deltar i SFIundervisningen? Beskriv!
Om materialet
Nu kommer några frågor om hur du upplever det material som Vägverket har tagit fram och som är
tänkt att användas som en obligatorisk del inom SFI. Har du kommit i kontakt med materialet?
Om ja:
Hur har du kommit i kontakt med materialet?
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Till SFI-lärare:
I vilken omfattning har du använt materialet i SFI-undervisning?
När/hur länge?
På vilken nivå använder du vanligen materialet? Hur bra svenska behöver man ha för att kunna använda det?
Hur brukar du använda materialet i en klass? (hur många tillfällen, för att läsa, för att diskutera, vid
särskilda tillfällen?)
Hur mycket tid behöver du lägga ned i förberedelser för att använda materialet?
Finns det något som skulle underlätta för dig att använda materialet?
Hur upplever du att innehållet har mottagits av elever?
Har det uppstått diskussioner om innehållet? Beskriv!
Hur intresserad är man av frågorna? Varför/varför inte?
Finns det en förståelse för frågorna?
Har man redan kunskapen eller verkar det som att man lär sig något nytt?
I vilken grad tror du att också beteenden ändras genom materialet?
Fungerar språket i häftet? Nivån lagom? För svårt/lätt?
Ger materialet förutsättningar för ökade kunskaper i svenska?
Har eleverna nytta rent språkligt av materialet?
Hur upplever du tonen i häftet?
Finns det klasser/grupper där materialet inte fungerar?
Varför?
Till samtliga
Vi bad dig ju i det brev som vi skickade ut att du skulle se igenom materialet för att se över om det var
något du tycker behöver ändras eller som kan missförstås? Har du några sådana synpunkter?
Finns det sådant som saknas och som materialet borde kompletteras med?
Om övrigt stöd från Vägverket
Förutom det framtagna materialet åker man från projektledningen ut och berättar om trafiksäkerhet
och går igenom materialet under en träff tillsammans med SFI- lärare. Har du varit i kontakt med detta?
Om ja:
Hur upplever du denna del? Beskriv?
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Behövs detta stöd? Varför?
Skulle det praktiska stödet kunna förbättras ytterligare? Beskriv.
Övriga frågor
Hur ser du på om detta material skulle bli en obligatorisk del i SFI:undervisningen?
Tror du att materialet som det är tänkt kommer att användas av alla kommuner inom SFIundervisning?
Varför/varför inte?
Är det nödvändigt att Vägverket eller någon annan även fortsättningsvis åker ut och berättar för SFIlärare om materialet under en dag?
Varför?
Målet med projektet är ju att man ska påverka attityder och beteenden i trafiken bland nyanlända invandrare så att man tar till sig svensk trafikkultur? Tror du att detta kan uppnås genom projektet?
Varför/Varför inte?
Finns det bättre sätt att arbeta på för att uppnå detta mål?
Tror du att projektet också kommer att leda till färre olyckor i trafiken?
Varför/Varför inte?
Om du tänker på materialet, tycker du att det också skulle kunna fungera i ordinarie skolor såsom
grundskola, gymnasium? Varför/Varför inte?
Har du något övrigt du vill tillägga?

76

Enkät elever (A4-format som ett häfte)

September 2007
Har du använt ”Tillsammans i trafiken”?

Vägverket ger information till invandrare om svensk trafik. De har gjort häftet ”Tillsammans i trafiken”. Nu vill Vägverket veta vad du som elev på SFI tycker genom att svara på frågorna i denna enkät. Svaren ska hjälpa oss i
arbetet med att ge bättre information om trafiken i Sverige. Vi som gör undersökningen är företaget Markör och vi
gör undersökningen på uppdrag av Vägverket.
Du måste inte vara med i undersökningen men vi är tacksamma om du vill eftersom vi då kan göra förbättringar.
Ingen personlig information om vem du är behövs och du är anonym i undersökningen. Svara på frågorna som du
tycker! Det finns inget som är rätt eller fel. Om du tycker att frågorna är svåra att förstå fråga gärna din lärare eller
kontakta oss: Lena Adem (019–161611) eller Eva Melin (019- 161618) på Markör eller Haval Davoody på Vägverket på telefon 0243-752 22.

Vänliga hälsningar!

Lena Adem, Eva Melin

Haval Davoody

Markör AB

Vägverket
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Om dig
1. Är du…

1  Man
2  Kvinna
2. Hur gammal är du?

1  18-24 år
2  25-44 år
3  45-64 år
4  65 år eller äldre
3. Vilken är din högsta utbildning?

1  Ingen utbildning
2  Grundskola
3  Gymnasiet
4  Universitet / Högskola
4. Hur länge har du gått på SFI-undervisning?

1  Mindre än 6 månader
2  6 månader - 1 år
3  1-2 år
4  Mer än 2 år
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5. Vilken nivå på SFI går du?

1  Läs- och skrivinlärning
2  Kurs A
3  Kurs B
4  Kurs C
5  Kurs D
6  Annat (skriv eget svar)________________
6. Hur är trafiksäkerheten i landet du kommer ifrån?

1  Bättre än i Sverige
2  Likadan som i Sverige
3  Sämre än i Sverige
7. Har du sett boken ”Tillsammans i trafiken”?

1  Ja
2  Nej → Gå till fråga 14
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Boken ”Tillsammans i trafiken”
8. Hur har du använt boken? (Du kan kryssa i flera svar)

1  På SFI-lektion
2  Har läst boken själv
3  Annat (skriv eget svar) ________________________________
9. Var något i boken ny kunskap för dig?

1  Ja
2  Delvis
3  Nej →Gå till fråga 11
9  Vet inte →Gå till fråga 11
10. Vad var ny kunskap för dig? (Du kan välja flera svar)

1  Bilbälten
1  Hastigheter
1  Bilbarnstolar
1  Cykelhjälmar
1  Reflexer i mörker
1  Köra på vintern
1  Bilkörning och alkohol
1  Om körkort
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11. Var språket i boken lätt att förstå?

1  Ja
2  Delvis
3  Nej
9  Vet inte
12. Var boken bra för att lära dig om svensk trafik?

1  Ja
2  Delvis
3  Nej
9  Vet inte
13. Vill du ändra något i boken? Vill du lägga till eller ta bort något?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Besök, film och annan information
14. Har ni haft besök på SFI av personer som har berättat om svensk trafik?

1  Ja
2  Nej
15. Har du sett film om trafik på SFI?

1  Ja, jag har sett:
1:1  ”Säkrast så” (bälte, barnstol, aribag)
1:2  ”Barn i bil” (bilbarnstol)
1:3  Kollision och konsekvens (hastigheter)
1:4  Annan film___________________________
2  Nej
16. Har du fått information om svensk trafik på annat sätt än från SFI?

1  Ja, från:
1  TV
2  Radio
3  Vägverket (telefonsamtal, Internet, skriftligt)
4  Kommunen (telefonsamtal, Internet, skriftligt)
5  Släktingar och vänner
6  Annat (skriv eget svar) __________________
2  Nej
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Om informationen
17. Behöver nya invandrare i Sverige information om hur trafiken fungerar i Sverige?

1  Ja
2  Delvis
3  Nej
9  Vet inte
18. Hur tycker du att det är bäst att få information om svensk trafik?
(Du kan välja flera svar)

1  Muntligt (Någon berättar)
2  Skriftligt (Du läser själv)
3  Film
4  Genom att prova på riktigt (träna)
5  Annat (skriv eget svar)_________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
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19. Vad har varit viktigast för att du ska förstå svensk trafik? (Du kan kryssa i flera svar)

1  Information från släktingar, vänner
2  Information från SFI
21  Boken ”Tillsammans i trafiken”
2:2  Besök (berättat och visat praktiskt)
2:3  Film
3  Information från Migrationsverket eller Vägverket
4  Tittat på hur andra gör
5  Annat (skriv eget svar)___________________________
6  Ingen information
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Förändringar?
20. Gör du annorlunda i trafiken efter information på SFI?

1  Ja
2  Nej →Gå till fråga 22
3  Vet ej →Gå till fråga 22
21. Vad gör du annorlunda? (Kryssa i där du har förändrats)

1  Använder säkerhetsbältet
2  Tänker mer på hastigheten (att köra sakta)
3  Använder bilbarnstol
4  Har cykelhjälm för barn
5  Har reflexer när jag går i mörker
6  Har lyse på cykel i mörker
7  Kör försiktigare på vintern (vid snö och halka)
8  Undviker alkohol vid körning
9  Annat (skriv eget svar)___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Övrigt
22. Är informationen som invandrare i Sverige får om trafik och trafiksäkerhet bra eller inte? Skriv här vad
Du tycker! Och hur vi bäst kan ge information till invandrare om trafiken
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Tack så mycket för att du har svarat på frågorna!!
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Enkät lärare
1. Inom vilket län finns den SFI-undervisning där du arbetar?

1  Blekinge län
1  Dalarnas län
1  Gotlands län
1  Gävleborgs län
1  Hallands län
1  Jämtlands län
1  Jönköpings län
1  Kalmar län
1  Kronobergs län
1  Norrbottens län
1  Skåne län
1  Stockholms län
1  Södermanlands län
1  Uppsala län
1  Värmlands län
1  Västerbottens län
1  Västernorrlands län
1  Västmanlands län
1  Västra Götalands län
1  Örebro län
1  Östergötlands län
2. Hur länge har du undervisat inom SFI?

1  0-1 år
2  2-5 år
3  Mer än 5 år
4  Jag undervisar inte inom SFI →Vi ber att du förmedlar denna enkät till lämplig SFI-lärare
3. Hur viktigt tycker du att det är att invandrare som kommer till Sverige får information om hur trafiken
fungerar i Sverige?

5  Mycket viktig
4  Ganska viktig
3  Varken viktigt eller oviktig
2  Ganska oviktig
1  Inte viktigt alls
9  Vet ej
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4. Hur borde informationen om svensk trafik ges till invandrare för att få mest effekt tycker du? (Du kan
välja flera svar)

1  Muntligt
2  Skriftligt
3  I film
4  Genom praktisk övning
5  Annat_________________________________________

Undervisningsmaterialet – Tillsammans i trafiken
5. Har du kommit i kontakt med undervisningsmaterialet ”Tillsammans i trafiken”? (Materialet består av ett

häfte som riktar sig till SFI-elever och häftet handlar om trafiksäkerhet och trafikregler.)
1  Ja, jag har läst igenom materialet
2  Ja, jag har beställt eller fått materialet förmedlat till mig men ännu inte läst det →Gå till fråga 17
3  Nej →Gå till fråga 20
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6. I vilken grad tycker du att materialet
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grad

grad

Vet ej
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förmedlar trafikregler och trafiksäkerhetstänkande så som det fungerar i
Sverige?
7. I vilken grad tror du att undervisning
med hjälp av materialet kan leda till ett
förändrat trafikbeteende?

8. Har du använt undervisningsmaterialet ”Tillsammans i trafiken” i din SFI-undervisning?

1  Ja
2  Nej →Gå till fråga 17
9. I ungefär hur många klasser har du använt materialet?________(ange antal klasser)
10. Vid ungefär hur många tillfällen brukar du använda materialet i en klass?_______(ange antal tillfällen)
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11. På vilket sätt har du använt materialet i din undervisning? (flera svarsalternativ möjliga)

1  För grupparbeten
1  Som diskussionsunderlag i klassen
1  Som bakgrund för egen ”undervisning” om trafiksäkerhet
1  I kombination med att projektledningen var här och informerade om trafiksäkerhet för elever
1  I kombination med att annat material om trafiksäkerhet utan koppling till detta projekt
1  Annat________________________________________________________________________
12. På vilket sätt har du haft nytta av materialet i din undervisning? (flera svarsalternativ möjliga)

1  Som språkträning
1  För att förmedla svensk kultur i allmänhet
1  För att förmedla svensk trafikkultur
1  Annat________________________________________________________________________
1  Ingen särskild nytta
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Mycket bra

13. Hur fungerar materialet att använda
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Vet ej

Mycket dåligt

5

4

3

2

1

9

5

4

3

2

1

9

för undervisning inom SFI?
14. Hur fungerar språket i häftet för dina
SFI-elever?

B. Kommentera gärna dina svar för fråga 13 och 14:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Ja, absolut

15. Har innehållet i häftet mottagits med

1

Vet ej

Nej, inte alls
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intresse av dina SFI-elever?
16. Upplever du att den information som
ges i materialet om trafiksäkerhet och
trafikregler är ny för dina elever?

B. Kommentera gärna dina svar för fråga 15 och 16:

_________________________________________________________________________________
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Du som har använt materialet går vidare till fråga 18

Till dig som ännu inte har använt materialet
17. Varför har du ännu inte använt dig av materialet? (flera svarsalternativ möjliga)

1  Eftersom materialet inte finns med i SFI:s kursplan har inte utrymmet funnits
1  Materialet är för avancerat rent språkligt
1  Materialet är inte tillräckligt intressant i jämförelse med annat material som vi arbetar med
1  Jag upplever att jag själv har för dåliga kunskaper/för litet intresse för ämnet
1  Jag har inte haft tid, men kommer att använda materialet denna termin
1  Jag har inte haft tid och kommer inte heller att ha tid denna termin
1  Annat________________________________________________________________________
1  Vet ej
18. Är det troligt att du kommer att använda materialet i framtiden inom SFI-undervisning?

1  Ja
2  Kanske
3  Nej
4  Vet ej
19. Finns det något som skulle underlätta för dig att komma igång och använda materialet?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Övriga frågor – Till samtliga
Hur nödvändigt är följande om syftet är att förmedla svenska trafikregler och trafikbeteenden till nyanlända invandrare, för att om så behövs skapa ett förändrat beteende?
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Inte nöd-

nöd-

vändigt alls

Vet ej

vändigt

20. Att det finns ett häfte av typen ”tillsammans i trafi-
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ken” som ett basmaterial att använda i SFIundervisningen
21. Att användningen av häftet kombineras med mer
praktiska moment som demonstration av cykelhjälm
eller filmer
22. Att undervisning av SFI-läraren kombineras med
besök av någon utifrån med kunskaper i ämnet

23. Har du varit med när elever på SFI har informerats om trafiksäkerhet av någon inom NITS-projektet?

(NIT-projektet består av undervisningsmaterialet ”Tillsammans i trafiken” som kan beställas gratis av
Vägverket. NIT-projektet består också av att FMK, NTF och kvinnliga bilkåren tillsammans åker ut till
skolor och berättar för SFI-elever om trafiksäkerhet och/eller för lärarna om det undervisningsmaterial
som finns att ta del av.)
1  Ja
2  Nej →Gå till fråga 25
24. Hur upplevde du informationstillfället?

5  Mycket bra
4  Ganska bra
3  Varken bra eller dåligt
2  Ganska bra
1  Mycket dåligt
9  Vet ej
25. Har du varit med när SFI-lärare har informerats om materialet av någon inom NITS-projektet?

1  Ja
2  Nej →Gå till fråga 27
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26. Hur upplevde du informationstillfället?

5  Mycket bra
4  Ganska bra
3  Varken bra eller dåligt
2  Ganska bra
1  Mycket dåligt
9  Vet ej
27. Huvudsyftet med materialet är att nå nyanlända invandrare och ge dem kunskaper om svensk trafikkultur och svenska trafikregler. Vad tycker du om att SFI-utbildningen ska förmedla den kunskapen?
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Ja, abso-

Nej, inte

lut

alls

Vet ej

27a. Är det ett effektivt sätt att förmedla kunskapen?
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27b. Är det lämpligt att SFI-utbildningen förmedlar
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kunskapen?
27c. Ser du några hinder för att kunskapen förmedlas genom SFI-utbildningen?

28. Har du några övriga synpunkter på materialets utformning och vad som skulle kunna förbättras om
syftet är att påverka attityder och beteenden i trafiken bland nyanlända invandrare för att de ska ta till sig
svensk trafikkultur?
_________________________________________________________________________________
29. Vi kommer att i början av september genomföra en undersökning med elever som har kommit i kontakt med ”Tillsammans i trafiken”. Skulle du kunna tänka dig att förmedla dessa enkäter till de av dina
elever som har kommit i kontakt med materialet. Skriv i så fall ditt namn och din adress här samt antalet
enkäter du kan distribuera så återkommer vi till dig i höst.
Namn______________________________________________________________________
Postadress__________________________________________________________________
Telefon____________________________________________________________________
Antal enkäter_______

Lägg enkäten i bifogat svarskuvert och posta den snarast. Tack än en gång för er medverkan!
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lotta

Vägverket
781 87 Borlänge
www.vv.se. vagverket@vv.se.
Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.

