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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur man utformar en effektiv alfabetiseringsundervisning för vuxna andra-

språksinlärare inom ramen för sfi. Studien syftar till att ta reda på vad det innebär att arbeta med analfabeter och 

vad man didaktiskt, samt organisatoriskt på styrningsnivå, kan göra för att effektivisera undervisningen. Studien 

har en kvalitativ utgångspunkt och ett induktivt angreppssätt som utgår från den iterativa teorin grundad teori. 

Resultatet bygger på semistrukturerade kvalitativa intervjuer av sex informanter. Fyra av informanterna i studien 

är verksamma alfabetiseringslärare, som alla arbetar på kommunala skolor i stora städer i Sverige, och två av 

informanterna är experter, eller så kallade eliter, inom ämnet. Elitintervjuerna genomfördes med Qarin Franker 

och Margareta Mörling som båda nationellt sett är framstående inom ämnet alfabetisering för vuxna andra-

språksinlärare. Resultatet visar att alfabetisering för vuxna andraspråksinlärare innebär en komplex och mång-

facetterad inlärningssituation, samt att alfabetisering innebär mer än att lära sig läsa och skriva. Bland annat 

innebär alfabetiseringsundervisning en introduktion och anpassning till skolkontexten och till ett abstrakt tänk-

ande som ofta är främmande för analfabeter. I resultatet framkom att modersmålsbaserad undervisning ses som 

det effektivaste och att det är av stor vikt att man som lärare bemöter eleverna som vuxna kompetenta individer 

och tar till vara på deras tidigare kunskaper och erfarenheter och lyfter in dessa i undervisningen. Slutsatsen som 

dras av studien är att förutsättningarna för en fungerande alfabetiseringsundervisning kräver att man är medveten 

om komplexiteten i deltagarnas lärandesituation, att man bemöter varje deltagare med respekt och tar till vara på 

dennes erfarenheter och kompetenser, att man bryter skolans enspråkighetsnorm genom modersmålsbaserade 

arbetssätt samt att man integrerar språkutbildningen i en konkret praktisk kontext. 
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1. Inledning 

 
Sverige är idag ett land där i stort sett alla infödda medborgare är läs- och skrivkunniga. Varje 

år tar landet dock emot ett antal vuxna invandrare som av olika orsaker inte haft möjlighet till 

skolgång eller på annat sätt kunnat tillägna sig ett skriftspråk.   

    Att som vuxen leva i Sverige och inte kunna ta del av det skrivna språkets koder blir ett 

stort hinder och innebär i många fall att man inte självständigt kan klara av de enklaste 

vardagssysslor som att betala räkningar eller hjälpa sina barn med läxorna. Att som vuxen 

leva i Sverige och inte kunna läsa och skriva innebär också att man inte har möjlighet att delta 

i demokratiska val eller ta del av samhällsinformation och man har ofta få möjligheter att få 

en anställning eftersom i stort sett alla arbeten förutsätter läs- och skrivkunnighet. Att se till 

att alla vuxna invandrare som lever i Sverige blir funktionellt läs- och skrivkunniga är därför 

en viktig fråga, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom analfabeter har få 

möjligheter att komma ut på den svenska arbetsmarknaden.    

    Enligt kursplanen för svenskundervisning för invandrare (sfi) ska utbildningen ge språkliga 

redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv 

(Skolverket 2012). Detta innebär att sfi också syftar till att ge vuxna invandrare som saknar 

grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva dessa färdigheter. Enligt styr-

dokumenten har en elev som inte är litterat rätt att få läs- och skrivundervisning inom ramen 

för sfi (Skolverket 2012). Det finns dock relativt lite forskning om vilka särskilda villkor som 

gäller för vuxnas utveckling av läs- och skrivinlärning på svenska som andraspråk (Franker 

2004:705, Kuyumcu 2004:128, Lundgren 2005:22, Mörnerud 2010:10, Wedin 2010:9).  Där-

emot råder det inga tvivel om att det är en enorm didaktisk och pedagogisk utmaning för de 

lärare som dagligen arbetar med dessa individer eftersom deltagarna befinner sig i en av de 

mest komplexa inlärningssituationer man tänka sig (Franker 2004:702, Hvenekilde m.fl. 

1996:310,311).  

    I min roll som lärare har jag under de senaste åren på olika sätt haft kontakt med vuxna 

analfabeter och sfi-deltagare med kort skolbakgrund som är i färd med att lära sig läsa och 

skriva. Att dagligen möta människor som av olika anledningar levt ett liv utan någon vardag-

lig kontakt med skriftspråket är fascinerande, men framförallt innebär det en stor didaktiskt 

utmaning att som lärare hantera komplexiteten i att lära vuxna läsa och skriva samtidigt som 

de muntligt ska lära sig ett nytt språk och anpassa sig till en ny kultur. Min upplevelse är 

också att många deltagare i alfabetiseringsundervisningen ofta verkar ha stora svårigheter med 
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att ta till sig undervisningen, trots att de har en stark vilja och motivation, och trots att de ofta 

har engagerade lärare som gör sitt allra yttersta.   

    Denna studie ämnar belysa och utforska hur alfabetiseringsundervisningen för vuxna andra-

språksinlärare ser ut och vad man skulle kunna göra för att effektivisera denna undervisning 

inom Svenska för invandrare (sfi). Denna studie är av explorativ art eftersom det finns relativt 

lite kunskap om hur bristen på skolutbildning påverkar en individs tänkande, lärande och uttrycksätt. 

Förhoppningen med denna studie är att den ska bidra till en djupare förståelse för vad alfabetisering 

för vuxna andraspråksinlärare innebär samt fungera som stöd i alfabetiseringslärarnas dagliga arbete.        

2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur man kan utforma en 

effektiv alfabetiseringsundervisning för vuxna andraspråksinlärare inom ramen för sfi. Med 

effektiv alfabetiseringsundervisning menas hur man på bästa sätt utformar verksamheten 

didaktiskt i det enskilda klassrummet och organisatoriskt, på lokal och central styrningsnivå, 

så att deltagarna så resurseffektivt som möjligt lär sig läsa och skriva på svenska. Studiens 

huvudfrågeställning är:   

 

- Vad karaktäriserar alfabetiseringsundervisning för vuxna andraspråksinlärare? 

 

Denna frågeställning har även brutits ner till tre underordnade frågeställningar som till-

sammans ämnar besvara studiens huvudfrågeställning. Dessa underordnade frågeställningar 

är: 

- Vad innebär det för lärare att arbeta med vuxna analfabeter? 

- Hur bör man utforma undervisningen didaktiskt? 

- Vad kan man på lokal och central styrningsnivå göra för att utforma en effektiv alfa-

betiseringsundervisning? 

2.1 Avgränsningar   

Studien fokuserar på undervisningssituationen för illitterata invandrare med kort eller ingen 

tidigare skolutbildning som kommit till Sverige i vuxen ålder. Studien tar således inte upp del-

tagare som avslutat den nioåriga grundskolan, utan att lyckas lära sig läsa och skriva tillfred-

ställande, utan fokuserar på alfabetiseringsundervisning för vuxna andraspråkstalare av 

svenska. 
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3. Ämnesteoretisk bakgrund   

I denna ämnesteoretiska bakgrund presenteras inledningsvis studiens centrala begrepp. Där-

efter ges en kort redogörelse för det sociokulturella perspektivet som genomsyrar denna 

studie, varpå en litteraturöversikt följer där tidigare forskning och relevant litteratur för studi-

ens fokus presenteras.  

3.1 Centrala begrepp       

Nedan återfinns de mest centrala begrepp som återkommer i denna studie.  I detta avsnitt 

kommer begreppen definieras, förklaras och diskuteras.  

3.1.1  Andraspråksinlärning 

Abrahamsson (2009:13) skriver att man först och främst måste plocka isär begreppet andra-

språk och inlärning för att förstå vad det handlar om. Därför är det viktigt att man reder ut vad 

som menas med ett andraspråk.   

    Ett förstaspråk är det språk en individ tillägnar sig först, genom att ha exponerats för detta 

språk genom föräldrarna eller andra vårdnadshavare, medan ett andraspråk betecknar det 

språk som tillägnats efter det att förstaspråket börjat etableras (Abrahamsson 2009:13). I 

engelskspråkig litteratur används begreppen L1 för förstaspråket respektive L2 för andra-

språket (Abrahamsson 2009:13). Modersmål är en term som brukas användas synonymt med 

förstaspråk och L1, så även i denna studie.  

    Termerna första- och andraspråk syftar alltså i första hand på i vilken ordningsföljd som en 

individ exponerats för språken. Det bör nämnas att begreppen inte alltid är helt oproblema-

tiska. Förutom första och andraspråk, kan man även tala om flerspråkighet eftersom en person 

kan ha två, eller till och med fler, förstaspråk (Abrahamsson 2009:32). I inlärningssamman-

hang brukar andraspråket, alltså det språk man är i färd att lära sig, kallas för målspråk 

(Abrahamsson 2009:32). Målspråket som åsyftas och diskuteras i denna studie är främst 

svenska.   

    Man brukar även skilja på andraspråk och främmande språk i andraspråkssammanhang 

(Hammarberg 2004:26). Andraspråksinlärning sker i det land som där språket talas och inne-

bär en socialisation in i det nya språket. Främmandespråksundervisning sker däremot i en an-

nan miljö än där målspråket talas och är typiskt i skolan och högskolan. Hammarberg 

(2004:26) menar dock att termen andraspråk innefattar båda slagen. Det är därför inte alltid 

relevant att skilja mellan dessa två begrepp då gränsen mellan dem inte alltid är självklar. I 

detta arbete används mer eller mindre genomgående termen andraspråk.  
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    Man skiljer också ofta mellan formell och informell inlärning när man talar om andra-

språksinlärning (Hammarberg 2004:26). Formell inlärning sker genom undervisning och 

studium, medan informell inlärning sker genom att man kommer i kontakt med det nya språk-

et i sitt vardagliga liv (Hammarberg 2004:26). Svenska som andraspråk inom ramen för sfi 

innebär vanligen en kombination av dessa båda.   

    I denna studie kommer begreppet andraspråksinlärning användas synonymt med L2-

inlärning som en beteckning på vuxnas tillägnande av svenska i Sverige, det vill säga i en 

miljö där språket talas.   

    Forskning om andraspråksutveckling i Sverige tangerar flera forskningsområden där 

vuxnas läs- och skriftspråksutveckling är ett område (Mörnerud 2010:13). Detta område är i 

Sverige förknippat med invandring och lärande av andraspråket. Egentligen är dock andra-

språksinlärningen och läs- och skriftspråksutvecklingen två olika områden för lärande 

(Mörnerud 2010:13).  

3.1.2 Deltagare 

Deltagare används i denna studie synonymt med elever. Termen deltagare åsyftar i denna 

studie personer som deltar i sfi-verksamheten och är i färd med att lära sig svenska. Detta val 

har gjorts eftersom deltagare är den term som Skolverket genomgående använder i styr-

dokumenten för sfi (jmf Skolverket 2013).  

3.1.3 Analfabet  

Enligt Nationalencyklopedin betyder analfabet en person som inte kan läsa och skriva vid 

relativt vuxen ålder (NE 2013). Wedin (2010:49) hävdar dock att begreppet analfabet är 

problematiskt. Ibland tas skolgång eller snarare brist på skolgång som utgångspunkt för vilka 

som bör räknas som analfabeter, så att de som till exempel gått mindre än fyra år i skolan 

räknas som analfabeter. Detta blir dock enligt Wedin (2010:50) lite motsägelsefullt eftersom 

det antal år en person gått i skolan egentligen inte säger något om personens läs- och 

skrivförmåga. I många utvecklingsländer är skolsituationen sådan att många trots att de gått i 

skolan inte tillägnat sig en funktionell läs- och skrivförmåga. Många som kommer till Sverige 

som flyktingar har kanske dessutom upplevt att de blivit förtryckta i skolan om de till exempel 

tillhört en minoritetsgrupp. I många samhällen lär man sig också läsa och skriva utanför 

skolan, genom till exempel familjemedlemmar, vänner eller i religiösa sammanhang (Wedin 

2010:50). Längden på skolgång är därför inget bra mått på en persons förmåga att använda 

skrift och det är överhuvudet problematiskt att förknippa skolgång med läs- och skriv-

kunnighet.  



5 
 

    Ett annat problem med termen analfabet är enligt Wedin (2010:50) även att den ofta 

används på ett stigmatiserande sätt, det används helt enkelt som ett nedsättande ord för 

bristande kunskap och bristande intelligens. Hon skriver vidare att det är lätt att personer som 

räknas som analfabeter betraktas som en enhetlig massa som associeras med fattigdom, sjuk-

dom och misär. I denna studie används termen analfabet trots problematiken som ovan 

nämnts, men i denna studie tas dock avstånd från, att genom användningen av termen, stig-

matisera analfabeter eller på något sätt indikera att de har en bristande kunskap eller 

intelligens. I denna studie används termen analfabet endast i betydelsen av en person som inte 

är läs- och skrivkunnig vare sig på sitt modersmål, på svenska eller på något annat språk. 

3.1.4 Alfabetisering 

Alfabetisering betyder att lära någon att läsa och skriva (Franker 2004:675). Målgruppen för 

alfabetisering inom sfi är vuxna personer med annat modersmål än svenska som ofta inte har 

någon tidigare erfarenhet av formell skolutbildning (Franker 2007:2). Alfabetisering syftar till 

att eleverna ska bli litterata, det vill säga bli läs- och skrivkunniga. Det bör poängteras att 

alfabetisering i denna studie åtskiljs från latinisering. Latinisering innebär tillägnandet av det 

latinska alfabetet. Om man till exempel är litterat på arabiska och ska lära sig skriva de 

latinska bokstäverna vi använder i svenskan kallas det att latiniseras. Är man däremot varken 

litterat på sitt modersmål eller på sitt andraspråk kallas det att man alfabetiseras.   

    Att bli litterat menar Franker (2007:2) handlar om ”att uppnå en sådan läsfärdighet att man 

kan lägga hela sin energi på att förstå innehållet i det lästa utan att hindras av avkodnings-

bekymmer” (se avsnitt 3.14 Avkodning och automatisering). Denna grundläggande läs- och 

skrivinlärning brukar kallas alfabetisering och innehåller förutom de rent funktionellt tekniska 

aspekterna på text även kulturella och analytiska aspekter.   

    Alfabetisering ses i denna studie som en kontextbunden process i enighet med sociokultur-

ell teori (se avsnitt 3.2 Sociokulturell teori). Alfabetiseringsprocessen kan aldrig pågå utan att 

vara starkt påverkad av kulturella, sociala, politiska och ekonomiska omständigheter (Sachs 

1986:36). Ur detta perspektiv ses alltså alfabetisering som mer än inlärandet av en teknik. 

Begreppet alfabetisering samt läs- och skrivinlärning kommer i denna studie att användas 

synonymt.   

    Även om det finns många uppfattningar om vilka komponenter som läs- och skrivinlärning-

en består av är de flesta forskare överens om att det handlar om tre centrala processer: avkod-

ning, automatisering och förståelse (Kuymcu 1993:164). Dessa processer förklaras mer ingå-

ende nedan.   
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3.1.5 Avkodning och automatisering  

Avkodning används som en beteckning på den delkomponent i läsprocessen varigenom graf-

iskt inflöde, det vill säga bokstäver och bokstavskombinationer, översätts till motsvarande 

språkljud i det talade språket (Kuymcu 1993:166).  

    För en person som är i färd med att lära sig läsa går avkodningen långsamt och en stor del 

av den kognitiva energin går åt till denna process (Kuymcu 1993:176,77). Avkodnings-

förmågan måste därför övas för att bli en automatiserad process. Denna automatisering gör att 

det frigörs kognitiv energi, vilket innebär att den mentala kapaciteten för bearbetning och 

tolkning av informationsinflödet ökar. Hur snabbt en person automatiserar sin läsförmåga 

varierar individuellt.     

    De forskare som främst betonar avkodningens och automatiseringens betydelse ser läsinlär-

ning som en bottom-up-process. De förordar en syntetisk inlärningsmetod som har sin ut-

gångspunkt i de fonetiska språkljuden och deras grafiska motsvarighet. Texternas ljud-

kombinationer återspeglar en väl genomtänkt progression i en svårighetsgraderad ordning, i 

vilken bokstäverna och dess kombinationer presenteras (Kuyumcu 1993:164). 

3.1.6 Läsförståelse 

Läsförståelse kan beskrivas som en process i vilken innehållet i det lästa granskas mot de 

förkunskaper som finns lagrade i vår hjärna (Kuyumcu 1993:180). Läsförståelse handlar om 

hur väl man kan ta till sig den information som man läser sig till och inkluderar även 

förmågan att läsa mellan raderna.  

    De forskare som lägger större vikt vid läsförståelse än vid avkodning förespråkar en så 

kallad top-down-inriktad läsmodell. Inom denna inriktning menar man att läsarens förvänt-

ningar, förkunskaper och förståelse om texternas innehåll är det primära. Man förordar hel-

ordsinlärning och innehållet styrs ofta av elevernas egna intressen (Kuyumcu 1993:164, 165). 

Denna metodiska inriktning är analytisk och utgår från helheten för att sedan skapa förståelse 

för de enskilda beståndsdelarna. En svensk variant som förknippas med denna inriktning är 

Läsning på talets grund (LTG) (Kuyumcu 1993:165). 

3.1.7 Litteracitet  

Litteracitet är ett omdiskuterat nyckelbegrepp i alfabetiseringssammanhang (Franker 

2004:678). Man brukar skilja på baslitteracitet och funktionell litteracitet (UNESCO 

2001:11). I internationell litteratur skiljer man vanligen på reading, writing och literacy, där 

literacy är ett mer omfattande begrepp som även innefattar aspekter på muntligt formellt 
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språk, grundläggande färdigheter i matematik och att kunna använda sina läs-, skriv och räk-

nekunskaper praktiskt (Franker 2004:678). I denna studie kommer den svenska termen lit-

teracitet användas analogt med den engelska termen literacy och inrymmer även kulturella 

och analytiska aspekter på text.  

    Enligt UNESCO (2001:11) innebär baslitteracitet att man ska kunna läsa och skriva en 

enkel text med ett känt innehåll, medan funktionell litteracitet även innefattar förmåga att 

använda läsning och skrivning i praktiska situationer i samhället. Med den definitionen på ter-

men funktionell litteracitet kan man alltså uppfattas som en fullt kompetent läsare i ett sam-

hälle, men inte i ett annat (Franker 2004:680).  

    Idag behöver de traditionella kraven på läsande och skrivande även kompletteras med 

multimodala krav på litteracitet. Enligt författarna Björkvall & Engblom (2010:1994) måste 

man för att klara sig på 2000-talet kunna hantera texter där både ljud, bild och skrift ingår och 

samverkar. Litteracitet bör därför ses som en färdighet i förändring och det vidagade 

begreppet på text som används i de nya läroplanerna gäller även hantering av multimodala 

texter och medier. Franker (2004:681-683) poängterar att bildtolkning alltså kan ses som ännu 

en dimension av litteracitet eftersom det i det moderna samhället även ställs krav på att man 

kan läsa av visuella medier, där bildsymbolik spelar en viktig roll. Hon skriver vidare att bild-

avläsningsförmågan inte finns automatiskt hos en vuxen individ och att den inte följer 

automatiskt vid läs- och skrivinlärning. Centralperspektivet är till exempel inte universellt 

utan en kulturell överenskommelse och därmed alltså något man måste lära sig (Franker 

2004:682). Denna typ av kulturellt kontextbunden läskunnighet av bilder brukar kallas visuell 

litteracitet, så även i denna studie. 

3.2 Sociokulturell teori 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det sociokulturella per-

spektivet som anläggs bygger främst på Vygotskijs teorier om människans biologiska och 

sociala förutsättningar samt Säljös bok Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv 

(2000).     

    Ur ett sociokulturellt perspektiv är de sätt på vilka vi lär och tar del av kunskaper beroende 

av i vilka kulturella omständigheter vi lever i (Säljö 2000:14). Enligt Vygotskij (1981:163) 

sker alltid språkutveckling på två plan, det vill säga både på det sociala planet, genom inter-

personella aktiviteter, samt på det psykologiska planet, genom intrapersonella aktiviteter där 

kunskaper manifesteras och blir till kognitiva färdigheter. Förmågan att uttrycka sig språkligt 

och individens språkliga medvetenhet växer också fram hos individen i interaktion med den 
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miljö i vilken hen vistas. Inom det sociokulturella perspektivet betonas intrapersonell inter-

aktion, det vill säga interaktion inom individen, parallellt med interpersonell interaktion, det 

vill säga interaktion mellan individer. Vygotskij (1997:47) menar att undervisning bör bygga 

på inlärarens egen erfarenhet och att tillägnandet av kunskap, genom kognitiv bearbetning, 

blir till nya erfarenheter på vilka ny kunskap kan tillägnas. I den sociokulturella teorin ses 

människan som en biologisk varelse som samtidigt lever i en sociokulturell verklighet med 

tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg, så kallade artefakter, som kan ta henne långt 

bortom de gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp (Säljö 2000:17)   

    Synen på språk är central inom det sociokulturella perspektivet och tillägnandet av det 

skrivna språket måste ses i relation till den sociokulturella miljö i vilken det används. Säljö 

(2000:15) beskriver ”att lära sig att läsa” som en mycket komplex kommunikativ färdighet. 

Detta innebär att förmågan att läsa inte enbart handlar om att känna igen boksstäver och att 

kunna sätta samman ljud till ord och ord till meningar. Säljö menar vidare att betydelsen inte 

enbart finns i själva texten, utan är beroende av en bakgrundskunskap och kännedom om det 

sammanhang i vilket budskapet producerats. Läsaren måste alltså ur ett sociokulturellt per-

spektiv ha med sig en bekantskap med kulturella företeelser och kommunikativa mönster för 

att kunna förstå en text.   

    Det sociokulturella perspektivet har i denna studie valts därför att studiens fokus ligger på 

att undersöka vilka faktorer som påverkar deltagarnas utvecklande av en funktionell littera-

citet. Eftersom en funktionell litteracitet är beroende av interaktionen med den miljö i vilken 

individen vistas i, och att tillägnande av ett skriftspråk för vuxna invandrarna fungerar som en 

viktig artefakt som de behöver för att kunna kommunicera med samhället, passar det socio-

kulturella perspektivet bra för denna studie. Att se alfabetiseringsundervisning ur ett socio-

kulturellt perspektiv gör också att man kan diskutera och medvetandegöra de kulturella as-

pekterna av att lära sig läsa och skriva i en sociokulturell miljö som skiljer sig från den som 

man är uppvuxen i. En utgångspunkt i sociokulturell teori innebär som ovan nämnts också att 

interaktionen mellan individer är viktig, inte minst interaktionen mellan lärare och elev. 

Eftersom denna studie fokuserar på att lyfta fram lärarnas perspektiv på undervisningen 

passar det bra att undersöka lärande ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom man kan 

fokusera på de interpersonella interaktionen mellan lärare och elev.        

     I och med att denna studie har ett sociokulturellt perspektiv så ses språket som en kultur-

bunden artefakt som används som en kommunikativ resurs. Med utgångspunkt i socio-

kulturell teori skiljer sig läroprocesser i samhällen som har tillgång till skriftspråk och andra 

teknologier för kommunikation, från de samhällen där man inte använder just dessa kom-
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munikativa resurser (Säljö 2000:16). Att läsa, producera och använda skrift är således 

sociokulturella aktiviteter som innebär att man använder sig praktiska och intellektuella 

tekniker (Säljö 2000:186). Ur ett sociokulturellt perspektiv är bokstaven, texten och boken 

artefakter och behärskningen av de budskap de förmedlar förutsätter bekantskap med speciel-

la kulturella praktiker och kommunikativa regler för hur meddelandet ska produceras och tol-

kas.  

 
3.3 Litteraturgenomgång  

Under denna rubrik följer en översikt av tidigare forskning och didaktisk litteratur inom ämnet 

alfabetiseringsundervisning för vuxna andraspråksinlärare. Litteratursökningen skedde under 

perioden 13.01.20-13.05.01. Den största delen av litteraturen har i flera omgångar sökts via 

databasen ERIC (Education Resources Information center). ERIC är en internationell databas 

för utbildning och pedagogik som är sponsrad av IES (Institut of Education Sciences), vilket 

är en del av Amerikanska utbildningsdepartementet. Litteratursökningarna har också skett i 

Linköpings universitetsbiblioteks bibliotekskatalog. Sökningen i databasen ERIC begränsades 

till Full Text och Peer reviewed, så att artiklarna skulle kunna läsas direkt vid sökningen och 

att de skulle vara vetenskapligt godkända. I bibliotekskatalogen i Linköpings universitets-

bibliotek söktes även litteratur som inte var vetenskapligt godkänd eftersom ingen uteslutning 

av didaktiska böcker skulle ske, då dessa är av relevans för att besvara studiens fråge-

ställningar. Sökningen i databasen ERIC och i Linköpings universitetsbiblioteks biblioteks-

katalog gjordes genom en kombinationssökning där två eller flera av följande internationella 

sökord används: illiteracy, adult literacy, education, second language learning, second 

language acquisition, adult´s learning of Swedish, L2, Swedish. I sökningen i Linköpings 

universitetsbiblioteks bibliotekskatalog användes även svenska sökord för att finna mer 

nationell didaktisk litteratur. Under dessa sökningar kombinerades två eller flera av följande 

sökord: alfabetisering, analfabetism, undervisning, vuxna, svenska som andraspråk samt sfi. 

    Trots genomsökning av internationell litteratur presenteras främst svensk forskning. An-

ledningen till detta är att eftersom ämnesområdet som studeras avgränsas till alfabetiserings-

undervisning i en svensk kontext var det svårt att finna relevant internationell litteratur som 

belyser ämnet på ett sätt så att det har relevans för denna studies frågeställningar. Litteraturen 

som tas upp i följande avsnitt behandlar därför ämnet främst med utgångpunkt i en svensk, 

eller i vissa fall nordisk, kontext.   
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3.2.1 Alfabetiseringsundervisning ur ett svenskt andraspråksperspektiv 

Alfabetiseringsundervisning för vuxna har bara funnits i Sverige i ett par årtionden (Kuyumcu 

2004:127). I de flesta kommuner ges undervisningen på svenska oavsett deltagarnas språkliga 

bakgrund. På vissa skolor har man dock tillgång till hemspråkslärare i de språk som är vanligt 

förekommande bland deltagarna (Kuyumcu 2004:127).   

    Inom läsforskningen har man tidigare främst intresserat sig för kognitiva aspekter av läs-

andet och olika inlärningsmetoder (Franker 2004:679, Kuymcu 1993:164). Under lång tid har 

därför många alfabetiseringsprogram främst varit baserade på behavioristiska inlärningsstrate-

gier och en autonom syn på litteracitet (Franker 2004:690). Numera ser man litteracitet som 

en kulturell konstruktion vilket innebär en fokusering på kontextuella och sociala aspekter på 

läsande och skrivande (Franker 2004:679). Senare års forskning om läs- och skrivinlärning 

har poängterat att läsandet och skrivandet är sociala och kulturella företeelser som används i 

kommunikation mellan människor (Wedin 2010:15). Läsning och skrivning bör därför be-

handlas i sitt sammanhang och att det är viktigt att utgå från de sociala och kulturella sam-

manhang som deltagarna befinner sig i. Detta betyder att man lär sig bäst genom att läsa 

sådant som man själv är intresserad av och att skriva till någon som är intresserad av att läsa, 

alltså i naturlig kommunikation (Wedin 2010:15). I dagens läsforskning intresserar man sig 

alltså snarare för hur läsare bearbetar innehållet i texter än själva avkodningen (Kuymcu 

1993:164)    

    Flera författare poängterar att det saknas relevant litteratur där kunskap finns samlad om 

vilka särskilda villkor som gäller för vuxnas utveckling av läs- och skrivkunskaper på svenska 

som andraspråk (Franker 2004:705, Kuyumcu 2004:128, Lundgren 2005:22, Mörnerud 

2010:10, Wedin 2010:9). Det finns alltså relativt lite kunskap om hur bristen på skolutbild-

ning påverkar en individs tänkande, lärande och uttrycksätt (Kuyumcu 2004:128). Mörnerud 

(2010:10) poängterar också att den forskning som finns, kring vuxnas andraspråksinlärande 

vad gäller kortutbildade och vuxna utan formell utbildningsbakgrund, är bristfällig. Även 

Lundgren (2005:22) hävdar att forskningen kring vuxna invandrare med kort skolutbildnings -

lärande är begränsad. Hans avhandling bygger på en studie av invandrarkvinnor som lär sig 

svenska parallellt med läs- och skriftspråksinlärning på svenska och han skriver att vuxna 

elever med kort skolbakgrund i hemlandet inte uppmärksammats i någon större utsträckning, 

varken i Sverige eller internationellt.   

    Slutligen kan nämnas att även om det inte finns mycket forskning kring alfabetisering av 

vuxna på ett andraspråk, så har forskare från olika discipliner länge intresserat sig för förhåll-

ande mellan kultur och tänkande (Sachs 1986:7). Sachs (1986:7) poängterar dock att i intres-
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set för hur tänkande kan förändras under påverkan av ”intellektuell modernisering” finns in-

byggt en antydan om att en sådan är positiv.  

3.2.2 Litterata och illitterata samhällen 

Enligt vissa författare kan man förenklat dela upp samhällen i huvudsakligen skriftliga/ 

litterata och huvudsakligen muntliga/illitterata (Kuyumcu 2004, Ong 1996, Sachs 1986). Att 

dela in samhällen som antingen illitterata eller illitterata innebär självklart en stark förenkling 

av verkligheten, men det kan ändå ha en funktion om man vill ringa in vad det innebär att 

växa upp i ett samhälle där skriftspråket inte är centralt på samma sätt som det ofta är i det 

västerländska. 

    Det som kännetecknar traditionen i illitterata samhällen är att sättet att kommunicera och 

lära skiljer sig avsevärt från den litterata traditionen (Kuyumcu 2004:133, Ong 1996:13, 

Sachs 1986:8,9). Sachs (1986:8,9) skriver att skriftspråket har betydelse för uppbyggnaden av 

tankemönster och Ong (1996:13) skriver att det är avgörande skillnader mellan sätten att 

hantera kunskap och språkliga uttryck i muntliga kulturer i jämförelse med skriftliga. En tal-

språkig kultur kan enligt Ong (1996:69) inte heller handskas med företeelser som abstrakt 

kategorisering, formellt logiska resonemang eller definitioner. Sachs (1986:46) skriver också 

att människor som tillhör den orala traditionen sällan är intresserade av definitioner såsom de 

som kan ges skriven form. I illitterata samhällen får ord sin semantiska betydelse när de ingår 

i aktuella sammanhang, vilket skiljer sig från när man i ett litterat samhälle slår upp ett ord i 

ett lexikon eftersom det där inte tas hänsyn till gester, intonation och ansiktsuttryck (Sachs 

1986:46).   

    Typiskt för tänkandet i talspråkiga kulturer är att det är mer situationsbundet snarare än 

abstrakt (Ong 1996:63, Mörling 2007:8, Sachs 1986:30). I muntliga kulturer har man en 

tendens att bruka begrepp i situationsbestämda sammanhang som är minimalt abstrakta i den 

meningen att de ligger nära den mänskliga tillvaron (Ong 1996:63-66). Ong menar att i avsak-

nad av analytiska kategorier så måste muntliga kulturer begreppsliggöra och verbalisera före-

teelser med referens till deras vardagsliv. Han exemplifierar detta med att om en analfabet får 

en teckning på fyra föremål där tre av dessa tillhör en kategori och det fjärde en annan och 

hen ombeds att föra samman de föremål som hör ihop så tänker hen med stor sannolikhet på 

en situation i vilken föremålen kan kopplas samman. Om förmålen till exempel är en slägga, 

en såg, en stock och en yxa så tänker inte en analfabet i första hand på att tre av föremålen hör 

ihop därför att de är verktyg, utan skulle antagligen välja bort släggan eftersom den är svår att 

använda på stocken. Stocken är det sista de skulle välja bort eftersom även om man har 
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verktyg så behöver man ju trä för att kunna bygga någonting (Ong 1996:65-66).  

    I talspråkiga samhällen lär man genom lärlingskap (Ong 1996:57). I litterata samhällen där-

emot sker kunskapsöverförningen mestadels genom skrift (Sachs 1986:45). Kunskapsöverför-

ingen är alltså oral i dessa samhällen vilket innebär att man lär sig genom att delta, iaktta och 

själv producera, vilket skiljer sig från kunskapsöverföringen i litterata samhällen (Kuyumcu 

2004:133, Ong 1996:57). I en oral kulturell situation tar vuxna människor ofta en aktiv del i 

det som sker och agerar sällan passivt lyssnande, vilket skiljer sig från den underförstådda 

västerländska skolnormen (Sachs 1986:26).      

    I en talspråkig kultur påverkas också tankeprocesserna av att man inte kan lagra informa-

tionen man tar del av (Ong 1996:46). Det som karaktäriserar muntliga samhällen är därför att 

de ofta lever mer i nuet, vilket gör att de lägger minnen åt sidan som inte längre är relevanta 

(Ong 1996:60). Eftersom man i muntliga kulturer inte kan göra minnesanteckningar på 

samma sätt som i skriftliga kulturer är man tvungen att fläta in tänkandet i olika minnessystem 

(Ong 1996:14). Man tänker enligt minnestekniska mönster och man utformar tanken genom 

till exempel rytmiska väl avvägda mönster, i upprepningar, antiteser, i allitterationer och 

assonanser eller i ordspråk som gör att de snabbt kan framkallas i minnet (Ong 1996:47). 

Exempel på detta återfinns i Sachs (1986:2-3) antropologiska studie då hon undersökt hur en 

grupp illitterata kvinnor från Turkiet alfabetiseras. Hon beskriver att de illitterata kvinnorna i 

stor utsträckning använde sig av ordspråk och ramsor som stöd för minnet.  

    Även sätten att återge berättelser skiljer sig åt mellan skriftspråkiga och talspråkiga sam-

hällen. Människor som tillägnat sig skrivkonsten inte bara skriver, utan också talar på ett 

skriftspråkligt sätt, vilket innebär att de organiserar även sina muntliga uttryck enligt tanke-

mönster som de inte skulle känna till om de inte kunde skriva (Ong 1996:71). I primärt tal-

språkiga kulturer är tanken och uttrycksätten snarare additativa än underordnande (Ong 

1996:50). Den additativa berättarstilen innehåller återkommande konjunktionen ”och” som 

fogar samman satser och delar av en berättelse. I en mer skriftspråklig berättarstil återges och 

sammanlänkas historien ofta med ord som ”när”, ”då”, ”så” och ”medan” vilket gör att man 

kan återge ett mer analytiskt berättande (Ong 1997:50). Muntlig berättarteknik karaktäriseras 

alltså av en sammanställande snarare än analytisk berättarstil (Ong 1997:51). Många av de 

illitteratas vardag präglas också av ett händelseorienterat tänkande snarare än tidsorienterat 

(Mörling 2007:8). Detta är något man kan se i de berättelser som överförs från generation till 

generation vilka ofta inte är kopplade till specifika årtal utan till annat som utspelar sig under 

samma tidsperiod (Mörling 2007:8).   

    Utbredningen av massmedia har gjort att även de mest avlägsna trakterna i världen kommer 
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i kontakt med skriftspråket, vilket gör att jämförelsen av litterata och illitterata samhällen blir 

en hypotetisk konstruktion, eftersom det knappast längre finns samhällen i världen som kan 

betecknas som helt illitterata (Kuyumcu 2004:131, Mörling 2007:14). Trots detta verkar för-

fattarna ense om att det finns mycket som skiljer litterata och illitera samhällen åt i avseende 

på tankemönster och sätt att kommunicera.   

3.2.3 Att vara analfabet  

Flera författare poängterar att analfabeter har ett annat sätt att organisera sin verklighet på och 

att de ofta tolkar sin omgivning utifrån ett konkret perspektiv. Mörling (2007:13) skriver att 

analfabeter ofta har en begränsad omvärldskunskap eftersom de endast utgår från sina egna 

erfarenheter och sällan har läst ämnen som geografi, biologi, historia eller matematik. Detta 

exemplifieras nedan i ett samtal med en illiterat man från nordvästra Egypten: 

- Hur mycket mark äger du, Ahmed? 

- En dag och en natt. 

Lars frågade igen, övertygad om att Ahmed missuppfattat frågan: 

- Hur stora är dina odlingar? 

- En dag och en natt. 

- Vad menar du med ”en dag och en natt”?  

- Jo, om jag ska vattna allt som växer på min mark och börjar tidigt på 

morgonen, då tar det en dag och en natt. (Mörling 2007:13) 

Enligt Mörling (2007:8) baserar analfabeter ofta sin verklighetsuppfattning enbart på de egna 

erfarenheterna, till skillnad från litterata som ofta till stor del baserar sin verklighetsuppfatt-

ning på sådant som de läst sig till. Hon menar därför att analfabeter tolkar tillvaron utifrån ett 

konkret perspektiv. Även Sachs (1986:30) lyfter fram att det abstrakta sättet att tänka och 

relatera till konkreta föremål ofta innebär svårigheter för analfabeter. Hon beskriver i sin 

studie ett exempel från en klassrumsobservation där läraren vill lära ut division till de 

illitterata turkiska kvinnorna.  

Hon [läraren] ritar upp en cirkel på tavlan och säger att det är börrekk (ett slags fylld tunn paj 

som kvinnorna bakar). Kvinnorna opponerar sig genast och säger att börrekk inte kan se ut på 

det sättet. En av kvinnorna slår med handflatan i bordet och säger ’En börrekk måste ligga på 

bordet’. Läraren lyckas inte få kvinnorna att gå med på att en paj ser ut som en ring på tavlan 

(Sachs 1986:30,31)    

Ovanstående scenario är ett konkret exempel på hur svårt analfabeter kan ha för att prata om, 

och förstå, konkreta föremål på ett abstrakt sätt som är typiskt för skolkontexten. Mörling 

2007:14) skriver att de som aldrig fått chansen att gå i skolan i sina hemländer eller har 

mycket kort skolgång inte kan förväntas kunna de saker som vi i vårt västerländska samhälle 

anser vara allmänbildning. Många analfabeter har aldrig sett en karta, och även om de har det 
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så vet de inte vad som är land och vad som är hav, och få kan peka ut sina hemländer på en 

världskarta. Men som tidigare nämnts så har mediernas ökade tillgänglighet dock till viss del 

förändrat situationen och lett till att även analfabeter i vissa fall haft möjlighet att tillägna sig 

en större omvärldskunskap (Mörling 2007:14).       

    En del analfabeter har tillhört en hög social klass i sina hemländer och Kuyumcu 

(2004:129) poängterar att man måste vara medveten om att vara analfabet inte innebär att man 

är underlägsen i sin kapacitet som en intellektuell tänkande mänsklig individ. I många länder 

är det inte ovanligt att män i höga positioner i samhället gifter sig med kvinnor utan formell 

utbildning eller med en kort sådan (Kuyumcu 2004:129). Dessa kvinnor kan ha en ytterst 

förfinad muntlig uttrycksförmåga på sitt modermål och ha ett mycket stort kunnande inom 

traditionella kvinnliga kunskapsområden även om de saknar formella skolämneskunskaper. 

Andra deltagare kommer från landsbygdsmiljöer där jordbruk, den egna affärsverksamheten 

eller hantverksyrken varit dominerande och där läs- och skrivkunskaper inte varit viktigt för 

att tillägna sig hög social status inom den egna gruppen (Kuyumcu 2004:129-130). 

    I många kulturer ses inte heller litteracitet som en färdighet som är kopplad till individen 

utan snarare som en gemensam och delad angelägenhet kopplad till familjen (Franker 

2004:689). Det kan därför räcka med att någon i familjen, släkten eller vänskapskretsen kan 

sköta det läsande och skrivande som behövs (Franker 2004:689).  

    Sammanfattningsvis kan sägas att det som verkar vara mest utmärkande för analfabeters 

sätt att tänka är konkret och situationsbundet och att det kan innebära svårigheter för dem att 

förstå det abstrakta sätt att tänka som är typiskt för skolkontexten. 

3.2.4 Sfi-undervisningens speciella villkor 

Sammantaget kännetecknas sfi-utbildningarna av mycket speciella förutsättningar och en 

extrem heterogenitet, vilket naturligtvis ställer särskilt höga krav på lärarna (Hyltenstam & 

Lindberg 2004:19). Sfi ska vara en kvalificerad språkkurs, men sfi är bredare än så (Mörnerud 

2010:51). Det handlar också om integration och att hjälpa deltagarna att förstå det nya 

samhället. Carlsson (2003:230) poängterar att ekonomiska premisser liksom idétraditioner, 

policykrav och praxis både styr och sätter gränser för sfi-undervisningens utformning. Han 

menar att utbildningen på senare tid har tilldelats allt fler förväntningar, krav och mång-

facetterade funktioner i det svenska samhället. Förutom att fungera som en språkutbildning 

förväntas den också bidra till att förverkliga målen för integration (Carlsson 2003:230). I 

undervisningspraktiken brottas sfi-lärarna med skiftande synsätt, en begränsad ekonomi och 

ständiga omorganisationer (Carlsson 2003:230). Deltagarna utgörs ofta av en brokig skara 
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med mycket varierande utbildningsbakgrund och studievana (Hyltenstam & Lindberg 

2004:18). Många som deltar i dessa studier har inte tidigare studerat språk och de flesta har 

inte heller sökt sig till Sverige med den primära avsikten att lära sig svenska. En stor del av 

deltagarna är inte längre unga och de kommer från kulturer och levnadsförhållanden som på 

många sätt skiljer sig från de svenska (Hyltenstam & Lindberg 2004:18,19).   

    Sverige har dessutom enligt internationell forskning det mest segregerade bosättnings-

mönstret i hela Europa (Gustavsson 2007:59-60), vilket kan ha som följd att många sfi-del-

tagare har små möjligheter att öva sin svenska efter skolan. Många sfi-deltagare har därför få 

eller inga kontakter med svenskar (Hyltenstam & Lindberg 2004:19). Bland deltagarna är 

många dessutom flyktingar som lider av åtskilliga fysiska och psykiska men efter traumatiska 

uppbrott från hemlandet (Hyltenstam & Lindberg 2004:19). Enligt Jeppson Wigg (2011:182) 

är mottagandet av flyktingar en komplicerad fråga. Hon menar att det handlar om enskilda 

människoöden som möter myndigheter som har lagar och principer att hålla sig till. Den 

enskilde läraren måste försöka skapa ordning i en vardag som för den enskilde deltagaren kan 

vara kaotisk. Vad gäller lärares förhållningsätt är Jeppson Wiggs (2011:182-183) slutsats att 

regler och principer inte räcker för att guida lärare och deltagare i denna speciella situation 

innebär att undervisa flyktingar och nykomna invandrare.  

    Sfi integrerar också med en rad institutioner som socialtjänst och arbetsförmedling med 

delvis skilda uppdrag (Carlsson 2003:230). Carlsson (2003:231) menar att man kan ifrågasätta 

socialtjänstens inblandning i det pedagogiska uppdraget och att det är problematiskt att det är 

så många skilda instanser är inblandade i sfi-verksamheten. Kontentan av detta blir som ovan 

nämnts att sfi-verksamheten karaktäriseras av mycket speciella förutsättningar och en extrem 

heterogenitet vilket gör att lärarna inom dessa utbildningar har en väldigt komplex arbets-

situation (Hyltenstam & Lindberg 2004:19). 

3.2.5 Undervisning för vuxna analfabeter   

Vad som händer i undervisningssituationer där skilda språktraditioner och tankemönster inter-

agerar är komplext och svårutforskat (Sachs 1986:16). Enligt Franker (2007:1-2) är tiden det 

tar för vuxna analfabeter att tillägna sig läs- och skrivfärdigheter ofta underskattad. Hon 

menar att även om vuxna inlärare har stora kognitiva fördelar jämfört med barn så krävs att 

man lägger ner många timmar aktivt arbete för att nå målen.  

    Hela skolkontexten är ofta ny för de analfabeter som kommer till sfi. För den som inte 

tidigare är van vid att använda sig av penna till att forma bokstäver är det ofta oerhört svårt att 

lära sig det som vuxen (Wedin 2010:56). Sachs (1986:26) poängterar även att kunskaps-
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överföringen följer helt andra mönster än vad analfabeterna är vana vid. Hon menar att skol-

situationen innebär en underförstådd norm om att en person som förmedlar något, oftast 

läraren, får tala relativt ostört och eleverna förväntas sitta tysta som aktiva lyssnare och inte 

gå runt i klassrummet.   

    För analfabeter är det också nytt att följa instruktioner och de uppfattar ofta innehållet 

viktigare än strukturen (Mörling 2007:8). Ett tränat ”litterat” öga ser direkt att det finns 

instruktioner och exempel att följa när man till exempel ska fylla i en stencil. Som litterat 

förstår man till exempel snabbt, i en övning där man ska öva ordföljd, vilka ord som ska 

komma först eftersom de har stor begynnelsebokstav, man noterar också om några ord är 

kursiverade och man förstår att ett frågetecken ofta betyder att man förväntas formulera en 

fråga. Analfabeter däremot styrs ofta i större utsträckning av innehållet och vill att de 

meningar de skriver ska passa in i den specifika situationen och de egna erfarenheterna. Det är 

inte heller ovanligt att analfabeter upplever de eventuella ord eller siffror som är ditskrivna i 

förväg på stencilen och som är tänkta som hjälp snarare upplevs som störande (Mörling 

2007:8).   

    Att kunna läsa och ha tillgång till skrift ger ett större ordförråd, fler uttrycksätt och ett 

bredare språkligt register. Mörling (2007:12-14) skriver att ordförrådet hos analfabeter ofta är 

begränsat till vardagsfraser. Hon poängterar att många fackord och samhällsbegrepp är helt 

nya för denna elevkategori och vissa av orden kanske inte ens finns på modersmålet. För 

kortutbildade vuxna handlar sfi därför också till stor del om kunskapsutveckling och att lära 

sig nya och abstrakta begrepp både på modersmålet och på svenska (Mörnerud 2010:54). 

    Kuyumcu (2004:127-128) menar att det finns ett samband mellan deltagarnas korta skol-

bakgrund och deras tolkning av själva skolsituationen. Hon menar att lärare har möjlighet att 

göra alfabetiseringsundervisningen mer effektiv om man i större utsträckning utgick från del-

tagarnas egna tankar och erfarenheter istället för att förmedla budskap i läromedel. Detta 

förutsätter, enligt författaren, att man verkligen lyssnar till och iakttar deltagarna. En inter-

nationell sammanställning av alfabetiseringsprogram visar att motivationen hos deltagarna 

stärks om deltagarna vet att förmågan att läsa och skriva kan förbättra deras levnadsvillkor 

(Franker 2004:692). För många, speciellt kvinnor, är barnens hälsa och skolgång viktiga in-

citament för att bemöta sig att lära sig ett skriftspråk.    

   Talet är primärt i språkutveckling vilket innebär att talet bör komma före skriften i alfabetis-

eringsundervisning (Wedin 2010:51). Enligt Wedin (2010:52) är det är extra viktigt att koppla 

deltagarnas vardagsliv till undervisningen och se till att inlärningen sker autentisk kom-

munikation. Hon menar vidare att eftersom vissa deltagare inte kommer så långt i sitt läsande 
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och skrivande är det viktigt att börja med det mest primära, det som deltagarna kan ha an-

vändning för i sina vardagsliv. Det egna namnet är till exempel viktigt att kunna skriva, inte 

minst därför att det kan ligga ett symbolvärde i att kunna skriva under en handling med sitt 

namn och på så sätt ”äga” sitt namn. Wedin (2010:52) menar också att kunna skriva under 

handlingar med det egna namnet inte minst är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv eftersom 

det förutsätts när man röstar i Sverige.   

    Ett problem med att lära sig läsa på ett främmande språk är att den spontana läslusten ofta 

uteblir som en konsekvens av den höga kognitiva svårighetsgraden det innebär (Kuymcu 

1993:178). Att som nybörjare försöka läsa på ett främmande språk skapar i många fall irrita-

tion över att man inte förstår vad man läser, vilket gör att många upplever läsningen som 

meningslös. När man väljer texter är det därför enligt Kuymcu (1993:182) viktigt att ta 

ställning till om deltagarna har tillräckligt med förkunskaper i ämnet. Innan man sätter igång 

med läsning av en text kan man till exempel genom diskussion aktualisera det som eleverna 

redan vet om ämnet. Texterna bör bygga på kunskaper som deltagarna redan har så att de 

utgår från bekant information så att deltagarna kan tolka okända ord som eventuellt före-

kommer (Kuymcu 1993:182).   

    Wedin (2010:56) skriver att eftersom det är ett mödosamt arbete att lära sig läsa och skriva 

som vuxen, är det av största vikt att undervisningen känns meningsfull och bygger på autent-

isk kommunikation. Det bör enligt henne vara en koppling till deltagarnas vardagsliv, yrkes-

identitet och praktiska behov eftersom dessa stöder deras motivation. Även Franker 

(2004:703) skriver, i likhet med Wedin, att innehållet i alfabetiseringsundervisningen måste 

kännas meningsfull och beröra deltagarnas livssituation. Alfabetiseringsundervisning bör 

därför ske i meningsfulla sammanhang som deltagarna är bekanta med. Franker (2004:704) 

skriver att deltagarna gärna bör få praktisera och utveckla sina språkliga färdigheter i verkliga 

situationer som till exempel genom olika typer av hantverk eller studiebesök i samhället.   

    Många flyktingar och invandrare från andra kulturer, framförallt illitterata, kan känna att 

deras tidigare erfarenheter och kunskaper inte längre har något värde när de kommer till den 

svenska skolan (Franker 2004:698, Sachs 19986:66). Franker (2004:700) poängterar att 

genom att som lärare fokusera på deltagarnas brister, det vill säga det som de inte kan i 

relation till rådande skolnormer, bortser man från de kunskaper och resurser som skulle kunna 

vara en stor tillgång i undervisningen. Franker menar därför att en framgångsrik alfabetiser-

ingsundervisning bör utgå från ett resurspespektiv på deltagarna. Jeppson Wigg (2011:183) är 

inne på samma spår som Franker och menar att en viktig utgångspunkt är att läraren har ett 

ansvar att lära av, inte i första hand om, deltagarna. Nyanlända elever har rätt att bemötas som 
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individer och respekteras för sina olikheter, inte för att de är invandrare eller flyktingar utan 

för att de är unika individer. Franker (2004:702) skriver att för att undervisningen ska kunna 

präglas av ett resursperspektiv krävs (1) en ömsesidig respekt och levande dialog mellan alla 

inblandade parter, (2) meningsfullhet och användarbarhet när det gäller undervisningens 

form, innehåll och material och (3) allas deltaktighet och medansvar i lärandeprocessen. 

    Det är också viktigt att påminna sig om att analfabetelever inte är en homogen grupp vilket 

gör att deltagarna har mycket olika behov (Hvenekilde m.fl. 1996:310,311). Det är därför 

viktigt att individualisera undervisningen för att man ska nå fram till alla elever och det är 

också nödvändigt att bedriva en undervisning i relativt små grupper. Hvenekilde m.fl. 

(1996:311) menar att behovet av individualisering är starkare i alfabetiseringsundervisningen 

för vuxna i andraspråkssammanhang än i någon annan undervisningssituation. 

3.2.6 Bilder i alfabetiseringsundervisningen  

All undervisning förutsätter kommunikation och under de speciella förhållandena som råder 

för alfabetiseringsundervisning inom sfi krävs att man använder andra kommunikationsformer 

än tal och skrift (Franker 2007:2-7). Eftersom bildmediet inte är direkt knutet till ett visst 

språk blir det ofta det självklara valet som får fungera som verktyg för att utveckla ett 

gemensamt språk. Enligt Franker (2007:2) karaktäriseras alfabetiseringsundervisning för 

vuxna andraspråksinlärare i Sverige ofta av att lärare och deltagare under en längre tid varken 

kan kommunicera muntligt eller använda sig av skrift, översättningar och förklaringar via 

lexikon för att bygga upp ett gemensamt språk. Ett vanligt, och kanske i många fall ovidkom-

mande, hjälpmedel i alfabetiseringsundervisning är därför bilder av olika slag. Mängder av 

material som innehåller bilder, både förproducerat och egentillverkat används dagligen i 

denna verksamhet (Franker 2007:2).   

    Franker (2007:2) poängterar dock att det inte är oproblematiskt att använda sig av bilder i 

sin alfabetiseringsundervisning. Hon menar att det lärarna ser med sina ”västerländska” ögon 

kanske är något helt annat än vad personer som är uppväxta i andra sociokulturella samman-

hang uppfattar. Sachs (1986:2) är en annan författare som lyfter fram att bildtolkning inte är 

universell och att det finns olika sätt att tolka konkreta bilder eftersom många symboler är 

kulturbundna. Ur detta perspektiv underlättar bilder inte nödvändigtvis förståelsen av nya ord 

och begrepp eftersom det krävs att mottagaren är medveten om vilka koder och konventioner 

som underförstått ligger till grund för bildframställningen (Franker 2007:6). Även Mörling 

(2007:26) poängterar att bildtolkning är en inlärd kunskap och att en ”bild kan vara både ett 

hjälpmedel och ett stjälpmedel” i alfabetiseringsundervisningen. Hon menar att analfabeter 
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ofta har problem med att förstå bilder sedda ur fågelperspektiv som till exempel kartor, en 

lägenhet sedd uppifrån eller vägbeskrivningskartor.       

    Bilder tolkas alltid i relation till personliga erfarenheter och bestämda kulturella konnotatior 

(Franker 2007:2). Franker (2007:114) skriver att det är av stor vikt att lärare i högre utsträck-

ning baserar sina val av bilder på kunskap. Mörling (2007:26) menar att man som lärare bör 

tänka på att bilderna man använder i alfabetiseringsundervisningen inte är alltför röriga och 

innehåller alltför många oväsentliga detaljer. Hon menar med andra ord att man bör ”renodla” 

det objekt man vill att eleverna ska se (Mörling 2007:26). Franker (2007:14) däremot hävdar 

att det inte heller enbart handlar om att förenkla och renodla bilder, utan att det även krävs att 

man kan arbeta med mångtydigheten i bilder för att möta deltagarna på en vuxen intellektuell 

nivå.   

    Enligt Franker (2007:7-14) är det en lika viktig uppgift för alfabetiseringsläraren att med-

vetandegöra bildspråkets koder som att lära ut det skrivna språkets koder. I reklambudskap 

såväl som i andra typer av tryckt samhällsinformation spelar bilder en stor roll för hur bud-

skapet förväntas tolkas. Hon menar att en av alfabetiseringslärarnas huvuduppgift är att se till 

att varje individ utvecklar en sådan litteracitet så att de kan avläsa och kritiskt granska visuella 

meddelanden i dagens multimodala samhälle. Franker menar vidare att det är viktigt att ge 

eleverna möjlighet att utveckla förmågan att avläsa och förstå bilder samt att låta dem träna på 

reflektivt tänkande utifrån bilder. Hon skriver att det krävs en ”bildspråklig medvetenhet” hos 

alfabetiseringslärarna för att de ska kunna vara uppmärksamma på de alternativa tolkningarna 

som kan göras. Franker (2007:113-114) hävdar också att den bristande medvetenheten om 

bilder och bildtolkning som hennes forskningsresultat visar på kan leda till ett infantiserande 

och andra-fierande av deltagarna i alfabetiseringsundervisningen. 

3.2.7 Alfabetisering genom modersmålsundervisning 

Inom andraspråksforskningen poängteras idag modersmålets roll för lärande (Mörnerud 

2010:15). Att lära sig läsa och skriva på ett språk som man ännu inte behärskar muntligt med-

för en oerhört komplicerad inlärningssituation (Franker 2004:702). Hveneskilde (1996:311) 

påpekar att det ofta är ett problem att elever och lärare i alfabetiseringsundervisningen inte 

kan kommunicera med varandra i början av studietiden och att det tar lång tid innan 

kommunikationen blir god. Detta försvårar enligt Hveneskilde (1996:311) en god alfabetis-

eringsundervisning på många plan. När deltagarna inte har samma språk är det svårt att 

kommunicera sina åsikter, önskemål och mål. Det gör också att lärarna vet alltför lite om 

eleverna om de inte får möjlighet till längre individuella samtal med tolk (Hveneskilde 
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1996:311). Mörnerud (2013) poängterar i en inspirationsföreläsning i Linköping om moders-

målsbaserad undervisning, att vägen ur segregation är förståelse och att denna förståelse inte 

kan nås om man inte har möjlighet att kommunicera på ett språk som man behärskar. Den 

rådande uppfattningen bland forskare och författare är att modersmålsbaserad undervisning är 

det är det mest effektiva vid alfabetiseringsundervisning.    

    Vetskapen om att alfabetisering på modersmålet är det mest effektiva är ingen nyhet. 

Hyltenstam (1979:246) skriver redan i slutet på 70-talet att varje elev bör få möjlighet att lära 

sig läsa och skriva på sitt modersmål eftersom ”andra tillvägagångssätt visat sig ge sämre 

resultat”. Eftersom att ny kunskap bör bygga på tidigare kunskap och erfarenheter vore det 

idealiska om alla kunde alfabetiseras på det språk de behärskar bäst (Wedin 2010:52). Tyvärr 

är det inte så situationen ser ut inom vuxenutbildningen på sfi runt om i landet (Wedin 

2010:52). Men det finns undantag, Hyllie Park Folkhögskola är en sfi-verksamhet som känne-

tecknas av deras modersmålsbaserade arbetssätt vid alfabetisering. I en rapport beskrivs, på 

uppdrag av Malmö stad, skolans modersmålsbaserade sfi-undervisning och kursdeltagarnas 

syn på modersmålets roll för lärandet (Mörnerud 2010:6). Målgruppen för denna undervisning 

är analfabeter samt studerande med kort utbildningsbakgrund. Resultatet i rapporten styrker 

entydigt att det modersmålsbaserade arbetssättet är mest gynnande för elevernas språkutveck-

ling (Mörnerud 2010:50). Rapporten visar att det råder en samstämmighet hos de intervjuade 

kursdeltagarna om att lärandet stärks när modersmålet används i språkinlärningen. De inter-

vjuade lärarna anser också att det är en självklarhet att modersmålet är en tillgång och 

nödvändig för förståelse, lärande och utveckling.   

    Mörnerud (2013) lyfter fram att man även kan arbeta med modersmålsbaserade arbetssätt 

även om man inte har tillgång till modersmålslärare. Hon menar till exempel att man med 

fördel kan låta elever som talar samma språk få diskutera och reda ut undervisningsrelaterade 

problem och frågor på sitt modermål för att få en djupare förståelse. Mörnerud (2013) ger 

också som exempel att man kan koppla elevernas modersmål till inlärningen av svenska 

grafem. Ska de till exempel lära sig det svenska grafemet Aa, kan de själva få komma på ett 

ljud som låter likadant i modersmålet. Kanske det börjar med samma ljud som när man uttalar 

ordet häst på modersmålet, deltagaren kan då få rita en häst vid bokstaven som ett stöd för 

minnet.    

3.2.7 En komplex och mångfacetterad lärandesituation   

Alfabetiseringsundervisning för vuxna andraspråksinlärare har endast funnits en kort tid i 

Sverige och flera författare påpekar att det saknas forskning i ämnet (Wedin 2009:9, 
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Kuyumcu 2004:128, Mörnerud 2010:10, Lundgren 2005:22). Dagens syn på alfabetisering 

karaktäriseras av att den ses som en kulturell konstruktion som är starkt situationsbunden 

(Kuyumcu 2004, Wedin 2010, Mörnerud 2010, Lundgren 2005). Tidigare forskning ger en 

bild av att det finns stora skillnader mellan litterata och illitterata samhällen vad gäller tanke-

mönster, berättartekniker och sätten på vilka man hanterar och förmedlar kunskap samt tolkar 

bilder (Franker 2007, Kuymcu 2004, Mörling 2007, Ong 1996, Sachs 1996). Litteraturen 

säger även att analfabeter ofta har ett mer situationsbundet än abstrakt sätt att tänka (Mörling 

2007, Ong 1996, Sachs 1986).   

    Flera författare poängterar även att alfabetisering också innebär en inskolning i själva skol-

situationen, eftersom denna ofta innebär en helt ny kontext för dessa deltagare (Mörling 2007, 

Wedin 2010, Ong1996). Det som framhävs som centralt när man arbetar med alfabetisering 

för vuxna andraspråksinlärare är att utgå från elevernas förkunskaper och erfarenheter 

(Hvenskilde 1996, Kuyumcu 2004, Wedin 2010). Något som framhävs som mycket fram-

gångsrikt när det handlar om alfabetisering för vuxna andraspråksinlärare är modersmålsbas-

erad undervisning, vilket innebär att eleverna parallellt med alfabetisering på svenska även får 

möjlighet att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål (Hvenskilde 1996, Hyltenstam 1979, 

Mörnerud 2010, Wedin 2010).       

    Sammanfattningsvis kan sägas att bilden som ges av alfabetiseringsundervisningen för 

vuxna analfabeter är att det handlar om en komplex och mångfacetterad lärandesituation. 

Analfabeterna på sfi är heller ingen enhetlig grupp och sfi-verksamheten styrs av en rad 

intressenters intressen och ses ofta som något mer än endast en språkutbildning (Mörnerud 

2010, Carlsson 2003, Jeppson Wigg 2011).    

4. Metod   

I denna del av studien presenteras val och tillvägagångssätt av metod. Inledningsvis presenter-

as studiens teoretiska ansats, där även den iterativa utgångspunkten i grundad teori som an-

vänds i denna studie förklaras och preciseras. Därefter följer en redogörelse för studiens urval 

med information om informanterna samt hur dessa valts ut. Sedan följer ett stycke som 

behandlar intervju som metod varpå etiska överväganden diskuteras. Därefter ges en beskriv-

ning av hur dataanalysen gått till. Slutligen ges en kort metoddiskussion där metodrelaterad 

kritik problematiseras och diskuteras. 
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4.1 Metodologisk ansats: Grundad teori 

Denna studie är av kvalitativ art vilket betyder att studien framförallt fokuserar på individens 

synsätt och funderingar (Bryman 2002:300). En kvalitativ utgångspunkt valdes därför att den 

gör att komplexa sammanhang blir möjliga att förstå och gör det möjligt att beskriva fenomen 

på ett differentierat sätt (Lantz 2007:34). Studien har ett induktivt angreppsätt, vilket innebär 

att teorin är resultatet av en forskningsinsats. Den induktiva processen innebär framförallt att 

man drar generaliserbara slutsatser på grundval av insamlad data (Bryman 2002:22). Grovt 

uttryckt handlar induktion, i motsats till deduktion, om att studiens resultat genererar i en teori 

(Bryman 2002:22). Men precis som deduktion rymmer ett drag av induktion uppvisar den 

induktiva processen sannolikt ett slag av deduktion. Ett induktivt angreppsätt innebär även att 

man, när man väl genomfört den fas som innebär teoretisk reflektion över en uppsättning data, 

kan välja att samla in ytterligare information för att kunna etablera de betingelser under vilka 

en teori kan anses som hållbar eller inte. I denna studie används alltså en generell upprepande 

strategi, vilket innebär att metoden som används är iterativ. Med iterativ menas att den in-

griper en rörelse som går fram och tillbaka mellan data och teori (Bryman 2002:22).  

    Denna studie bygger till stor del på den iterativa teorin grundad teori. Konkret innebär 

grundad teori att man i sin forskning inte utgår från en på förhand bestämd teori som sedan 

styr datainsamlingen, utan att den producerade teorin ska grundas i data (Starrin 1996:106). 

Grundad Teori är alltså ett arbetssätt som är datastyrt vilket innebär att data styr utvecklingen 

av teori. Grundad teori innebär en växling, eller ett återkommande samspel, mellan insamling 

och analys av data (Bryman 2002:373). Det betyder att analysen inleds då vissa delar av data 

samlats in och följderna blir att denna analys påverkar nästa steg i datainsamlingsprocessen 

(Bryman 2002:373). Teorin handlar också om att utgå från så få förutfattade meningar som 

möjligt om det område man är intresserad av att studera, vilket innebär att forskningsfrågorna 

bör vara formulerade på ett så öppet sätt som möjligt (Starrin 1996:106). Enligt grundad teori 

ska man inte exakt precisera vad som är forskningsproblemet innan man startar sitt projekt, 

vilket innebär att problempreciseringen snarare är slutprodukten än förutsättningen (Starrin 

1996:106).  

    Goda skäl för att utgår från grundad teori, och låta analysen bli en kontinuerlig aktivitet, 

när man använder intervju som metod är att forskaren blir mer medveten om vilka teman som 

dyker upp under intervjuerna och att man kan styra in informanterna på dessa teman i de 

intervjuer som återstår (Bryman 2002:311,312).   

    I och med att det finns olika och till viss del konkurerande beskrivningar av grundad teori 

är det inte lätt att slå fast exakt hur metoden ska tillämpas (Bryman 2002:382). Teorin 
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presenterar en inflytelserik generell strategi för en kvalitativ dataanalys, men i vilken utsträck-

ning man följer dess principer varierar från studie till studie (Bryman 2002:383).  

4.2 Urval  

Denna studie bygger på intervjuer av sex informanter. Fyra av informanterna är verksamma 

lärare som alla arbetar inom sfi med inriktning mot alfabetisering och två av informanterna är 

experter, eller så kallade eliter, i ämnet alfabetisering inom sfi. Med eliter menas att inform-

anterna är väl insatta och innehar viktiga roller i det forskningsområde som studeras (Kvale & 

Brinkman 2009:163, Stenelo 1984:29). De två elitintervjuerna genomfördes med Qarin 

Franker samt Margareta Mörling som båda nationellt sett är framstående inom ämnet alfabet-

isering för vuxna andraspråksinlärare och ofta figurerar i fortbildningssammanhang av alfa-

betiseringslärare.   

    De fyra verksamma lärarna som valdes ut arbetar alla på kommunala skolor och valdes ut 

från två olika sfi-skolor i två olika städer. De två skolorna är båda geografiskt placerade i 

stora städer i södra Sverige. Urvalet av informanter bestående av verksamma lärare var delvis 

ett kriterieurval. Detta innebär att man sätter upp vissa kriterier som respondenterna ska ha 

och efter att kriterierna är fastställda letas informanter upp som uppfyller dessa kriterier. 

Eftersom denna studies främsta syfte är att undersöka hur alfabetiseringsundervisningen för 

vuxna andraspråksinlärare kan effektiviseras var ett urvalskriterium att samtliga informanter 

skulle arbeta med alfabetisering inom sfi. Urvalet av informanter baserades även till viss del 

av ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga att det baserades på att informanterna för till-

fället fanns tillgängliga för intervjuer. Att använda sig av bekvämlighetsurval är inte det 

lämpligaste om man vill att studien ska tillskrivas hög validitet. Fokus i den kvalitativa 

forskningen ligger dock på att göra djupgående analyser vilket gör att kravet på 

representativitet inte är lika stort som i kvantitativa studier (Bryman 2002:39). Valet att 

tillämpa bekvämligheturval i denna studie baserades främst på att det var svårt att få tag på 

frivilliga informanter som ställde upp på att bli intervjuade.  

    Samtliga informanter i studien är kvinnor. Anledningen till denna genushomogenitet är att 

det endast var kvinnor som arbetade med alfabetisering på de båda skolorna där studiens in-

formanter söktes, samt att de två mest framstående eliterna nationellt sett båda är kvinnor. De 

fyra verksamma lärarna har fått fiktiva namn och heter i verkligheten något annat, experterna 

däremot figurerar med sina verkliga namn i studien. Nedan följer en kort presentation av in-

formanterna. Först följer en kort presentation av de två informanterna i elitintervjuerna varpå 

de fyra verksamma lärarna presenteras:  
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Q. Franker:  Franker är filosofie doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk 

och språkutveckling och har bland annat skrivit en doktorsavhandling i 

språkdidaktik under titeln Litteracitet och visuella texter- Studier om lärare 

och kortutbildade deltagare i sfi (2011). Franker figurerar även ofta i fort-

bildningssammanhang för lärare för analfabeter och kortutbildade deltagare 

i sfi.    

 

M. Mörling: Mörling har under en lång tid varit verksam lärare i svenska som andraspråk 

för analfabeter och medverkar ofta i fortbildningssammanhang i ämnen som 

rör kulturanpassning och alfabetisering. Hon har även författat boken Att 

undervisa analfabeter – från det konkreta till det abstrakta (2007), läro-

medlet Framåt A (2008) samt Färgresan – att anpassa sig till en främmande 

kultur, den yttre och inre resan (2004).  

Nedan följer en kort presentation av de fyra verksamma lärarnas bakgrund. Av hänsyn till in-

formanternas integritet och anonymitet ges ingen ingående beskrivning av lärarnas bakgrund 

utan de presenteras i grupp.   

    Tre av de intervjuade lärarna är utbildade grundskolelärare och alla har utbildning i, eller 

erfarenhet av, läs- och skrivinlärning för barn och den fjärde läraren har en gymnasielärar-

examen med inriktning mot sfi och samhällsvetenskap. Alla fyra lärarna har även läst Svenska 

som andraspråk (SVA) som en del av, eller komplement till, sin lärarinriktning. Samtliga 

lärarna har arbetat med alfabetisering på sfi mellan 3 till 12 år. Lärarna som intervjuats be-

nämns i denna studie med de fiktiva namnen Mona, Kerstin, Julia och Lina. 

4.3 Intervju som metod  

Metoden som används i denna studie är kvalitativ intervju. Öppna kvalitativa intervjuer gör 

det möjligt att undersöka och genom analys dra slutsatser om komplexa förhållanden (Lantz 

2007:34). Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de också kan ge en känslomässig förstå-

else för fenomen och en viktig del av den kvalitativa intervjun är att sträva efter att ta aktörens 

perspektiv (Ryen 2004:29, Lantz 2007:34). Intervjuer som genomförs med en kvalitativ ut-

gångspunkt kännetecknas därför bland annat av att ha som mål att upptäcka företeelser, 

egenskaper och innebörder som informanterna framhäver som viktiga i den kontext som 

studeras.  

    Denna studie bygger på semi-strukturerade intervjuer. Att använda sig av semi- struktur-
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erade intervjuer innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema, men där ordningsföljden kan variera (Bryman 2002:127). Frågorna i denna typ 

av intervjumetod formuleras så att intervjuaren även har ett visst utrymme för att ställa ytter-

ligare uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara viktiga svar. Bryman (2002:301) menar 

att intervjuguiden ska innehålla specifika teman som ska beröras, men att intervjupersonen 

bör ha stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. I denna studie utgick intervjuerna från två 

olika intervjuguider, där den ena användes vid de två elitintervjuerna och den andra vid de 

fyra intervjuerna av verksamma lärare (se bilaga 1 och 2). De två intervjuguiderna har båda 

samma huvudteman vilka är Att arbeta med vuxna analfabeter, Undervisningens didaktiska 

utformning samt Organisation och styrning. De intervjufrågor som finns med i guiden utgår 

samtliga från dessa tre teman. Eftersom denna studie bygger på grundad teori skedde även en 

viss korrigering av intervjufrågorna utifrån de redan genomförda intervjuerna eftersom teorin 

innebär en växelverkan mellan insamling av data och teori.   

    Två av intervjuerna i denna studie är som tidigare nämnts så kallade elitintervjuer. Elit-

intervjuer innebär att urvalskriteriet för intervjupersonerna baseras på att dessa tillhör en ”elit” 

inom området (Kvale & Brinkman 2009:163). Detta innebär att informanterna är väl insatta 

och innehar viktiga roller i det forskningsområde som studeras (Stenelo 1984:29). Elitinter-

vjuer har många fördelar, som till exempel att värdefull information kan erhållas, elit-

informanter kan dessutom ofta ge en helhetsbild, ett historiskt perspektiv samt har ofta 

kunskap om de strukturella förhållanden som råder inom det aktuella området. Ett problem 

med expertintervjuer kan vara att informanterna är vana vid att bli intervjuade och kan ha 

förberätt vissa ”samtalsspår” där de kan förmedla sina åsikter (Kvale & Brinkman 2009:163). 

Detta gör att det kräver stor skicklighet från intervjuaren att kunna parera och se till att man 

får svar på det man är ute efter i förhållande till studiens fokus (Kvale & Brinkman 2009:163). 

Valet att använda elitintervjuer som metod gjordes bland annat därför att det forskningsfält 

som studeras inte är särskilt väl utforskat och därför att denna studie är av explorativ art. Att 

intervjua personer med fördjupad kunskap om det specifika forskningsområdet blev på så sätt 

ett sätt att få svar på frågor inte besvaras genom litteraturstudien.    

    Denna studie har som tidigare nämnts en kvalitativ utgångspunkt, vilket innebär att tyngd-

punkten vid insamlandet av material är att framhäva och förstå intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt (Bryman 2002:300). Under intervjuerna riktades därför intresset 

mot den intervjuades uppfattningar och intervjutekniken som användes karaktäriserades av att 

låta den intervjuade röra sig i olika riktningar för att ge kunskap om vad hon uppfattar vara 

relevant och viktigt. Den kvalitativa utgångspunkten i denna studie innebär även att inter-
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vjuerna genomsyrades av en strävat efter att få fylliga och detaljerade svar vilket är något som 

Bryman (2002:300) menar att man bör eftersträva om man genomför kvalitativa intervjuer.  

4.4 Genomförande och dataanalys 

I utformandet av denna studie har det tagits hänsyn till de enligt Bryman (2002:43) viktigaste 

kriterierna för samhällsvetenskapliga undersökningar. Dessa är kravet på reliabilitet, replika-

tion samt validitet. Reabilitet är det samma som tillförlitlighet och rör frågan huruvida 

resultaten från studien blir de samma om undersökningen görs på nytt. Replikation innebär 

möjligheten att reproducera en undersökning och de resultat som andra forskare kommit fram 

till. Validitet handlar om en bedömning av om de slutsatser som genereras i studien hänger 

samman med genomförandet (Bryman 2002:43). En problematisering av studiens grad av 

reliabilitet, replikation samt validitet ges i metoddiskussionen nedan (se 4.5 Metod-

diskussion).   

    I denna studie innebar att utgå från grundad teori att forskningsområdet i studiens initiala 

skede endast preciserades med en öppen och relativt stor fråga som löd: Vad innebär det att 

arbeta med vuxna analfabeter inom sfi? Under tiden materialet samlades in växte det sakta 

fram mer specifika frågeställningar och eftersom litteraturen söktes och lästes fortlöpande 

under insamlingen av material så skedde på så vis en växelverkan mellan litteraturbearbet-

ning, analys av data och insamling av data.   

    Innan genomförandet av intervjuerna utfördes en pilotintervju med en rollspelande test-

person i vilken de båda intervjuguiderna testades. Under genomförandet av intervjuerna 

användes en diktafon för att spela in samtalet med informanterna. En fördel som Lantz 

(2007:106) tar upp gällande inspelning av intervjuer är att det bland annat underlättar data-

bearbetningen. Att spela in intervjun, istället för att fortlöpande göra anteckningar, ger också 

möjlighet att noggrant lyssna på respondentens svar och ställa relevanta följdfrågor, istället 

för att vara upptagen med att göra anteckningar (Bryman 2002:310). Andra fördelar med att 

använda inspelning som metod för datainsamling är att det blir lättare att göra en noggrann 

analys av innehållet. Har man efter intervjuerna enbart summariska anteckningar av det som 

sagts, saknas möjlighet att kritiskt bedöma principerna för den selektion som är gjord (Lantz 

2007:106). Bryman (2002:310,311) tar dock upp att det finns en del nackdelar med inspelning 

av intervjuer. En av dessa är att intervjupersonerna kan hämmas av inspelningsutrustningen 

och därmed avstå från att svara på frågor som kan vara viktiga för studien.   

    De fyra intervjuerna av verksamma lärare ägde rum i avskilda rum på de skolor respektive 

lärare arbetar på och de båda elitintervjuerna genomfördes över telefon. Intervjuernas längd 
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varierade mellan 25 minuter till 1 h och 24 minuter.  

    Alla respondenter fick innan intervjun information om studiens teman och frågeställning. 

När intervjuerna avslutades tackades respondenterna för deras frivilliga deltagande. De till-

frågades även om de hade något annat att tillägga som de ansåg viktigt i sammanhanget. Alla 

respondenter fick även möjlighet att åter ta kontakt vid ett senare tillfälle om de ville ställa 

frågor eller komplettera sina svar efter intervjun.   

    Intervjuerna analyserades fortlöpande genom upprepade genomläsningar av utskrifterna 

samt genomlyssningar av inspelningarna. Därefter skedde kodningen som gick ut på att namn-

ge det som kom fram i intervjuerna. Några av de kodningar som resultatet sorterades efter var: 

kulturella skillnader, tankemönster och kognition hos analfabeter, bemötande av deltagarna, 

arbetsmetoder, modersmålsbaserad undervisning, bildanvändning, styrdokument och mål 

samt praktiska inslag. Kodningsarbetet gav således upphov till idéer om hur saker och ting 

förhåller sig. Dessa idéer innebar viss komplettering samt revidering av intervjuguiden vilket 

påverkade de återstående intervjuerna. Allteftersom kodningen och jämförelserna ägde rum 

uppstod alltså nya idéer och nya teman som i sin tur påverkade den kommande datain-

samlingen. 

4.5  Etiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att inte bortse från de etiska ställningstaganden som ingår när man 

genomför en studie (Bryman 2004:440-441). Vid genomförandet av samtliga intervjuer togs 

därför hänsyn till de fyra grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning. 

Dessa fyra etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman 2004:440-443). Det förstnämnda kravet innebär att forskaren 

informerar berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. Innan varje intervju del-

gavs därför informanterna studiens syfte och vad deras svar skulle användas till. Samtyckes-

kravet kännetecknas av att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i under-

sökningen, därför informerades samtliga informanter även om att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt till att avbryta intervjun om de så önskade. Samtliga deltagare fick även 

chansen att läsa intervjuguiden innan intervjutillfället och på så sätt förbereda sig om de ville. 

De fyra verksamma lärarna som intervjuats delgavs även att de skulle komma att vara 

anonyma i studien. Vid de två expertintervjuerna efterfrågades däremot informanternas sam-

tycke om att deras verkliga namn får användas i studien.  
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4.6 Metoddiskussion   

I detta avsnitt kommer det lyftas en del kritik som riktats mot studiens metodiska utgångs-

punkt i grundad teori, därefter problematiseras intervju som metod varpå en problematisering 

av studiens kvalitativa ansats ges. Avslutningsvis diskuteras min roll som författare till detta 

arbete och vad det eventuellt kan ha för inverkan på studiens resultat.  

    Det har riktats en del kritik mot grundad teori för att den sägs leda fram till ytliga resultat 

och så kallade ”comon-sense” artade teoretiska resultat eftersom det finns en stark tendens att 

hålla fast vid aktörernas definition av en situation (Svensson & Starrin 1996:118). Detta kan i 

värsta fall leda till att man bortser från underliggande förhållanden som är de som i själva 

verket bestämmer aktörernas definition av situationen (Svensson & Starrin 1996:118). 

Svensson och Starrin (1996:119) menar att man inte bör följa grundad teori slaviskt utan att 

det snarare är andan i teorin som är livskraftig. De menar att teorin mister sin funktion om 

man använder den som en mekanisk regelbok och att det därför är viktigt att ambitionen inte 

är att föreskriva en metodologi, utan snarare att ge inspiration till att ge sig i kast med skap-

andet. Detta har varit ledande tankar i utformandet av denna kvalitativa studie.  

    En kritik man kan rikta mot att använda sig av semi-strukturerade intervjuer är att man inte 

ställer exakt samma frågor till respondenterna (Bryman 2002:132). Intervjuarens varierande 

formuleringar och sätt att ställa frågorna på kan således utgöra en potentiell felkälla. Enligt 

Bryman (2002:132) finns det empiriskt belägg för att variationen när frågorna ställs i 

semistrukturerade intervjuer sannolikt kan innebära en variation i svaren som inte speglar en 

sann variation. Detta kan göra att studiens reliabilitet och reliabilitet försvagas, men trots 

detta valdes att använda denna typ av intervjuer för att få fram så detaljerade och relevanta 

svar som möjligt.   

    Den kvalitativa ansats som använts i denna litteraturstudie har till följd att det skett ett till 

viss del subjektivt urval av såväl litteratur som av empiriskt material. Vidare har materialets 

innehåll tolkats, vilket betyder att resultatet i denna studie skulle kunna ifrågasättas, då texter 

och empiriskt material kan tolkas på flera sätt. Skulle en annan forskare göra en studie med 

exakt samma huvudfrågeställning skulle både urval och framställning med stor sannolikhet 

skilt sig från denna studie.  

    Jag är väl medveten om att min roll som författare till detta arbete också kan ha haft 

inverkan på urvalet av litteratur och empiri. När jag valde att skriva om alfabetiserings-

undervisning gjorde jag det bland annat därför att jag själv är av den uppfattningen att alfabet-

iseringsundervisningen är en del av sfi som på grund av sitt speciella uppdrag och stora krav 

på såväl lärare som elever borde ges mer resurser och en tydligare målbeskrivning. Ett 
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problem med denna utgångspunkt är att mitt sikte till viss del redan var inställt på att söka 

litteratur och empiriskt material som stödjer min ståndpunkt. Denna typ av studier kan således 

kritiseras eftersom forskare lätt blir så blinda av studiens fokus och frågeställningar att de 

därför endast ser det som stödjer deras egen tes och tolkar texter och empiri därefter. Jag har 

därför försökt att förhålla mig så objektiv som möjligt i analysprocessen och, i enighet med 

grundad teori (Starrin 1996:106), försökt att komma ifrån mina eventuella förutfattade 

meningar i ämnet.  

5. Resultat 

Resultatet är indelat i tre teman under rubrikerna Att arbeta med vuxna analfabeter, Undervis-

ningens didaktiska utformning samt Organisation och styrning. Dessa avsnitt syftar till att 

besvara studiens tre underordnade frågeställningar. Det första temat syftar till att presentera 

och ringa in vad det innebär att arbeta med vuxna analfabeter inom ramen för sfi. Det andra 

temat handlar om hur man bör utforma undervisningen rent didaktiskt för dessa elever och det 

sista temat fokuserar på vad man på lokal och central styrningsnivå kan göra för att effekt-

ivisera alfabetiseringsundervisningen inom sfi.  

5.1 Att arbeta med vuxna analfabeter 

Denna del av resultatredovisningen handlar om vad det innebär att arbeta med vuxna analfa-

beter inom sfi. Här beskrivs vilka problem och utmaningar som alfabetiseringslärare möter i 

det dagliga arbetet med analfabeter och på vilka sätt arbetet skiljer sig i jämförelse med övrig 

sfi-verksamhet.  

5.1.1 Så mycket mer än att lära sig läsa och skriva 

Något som framkom i samtliga intervjuer är att alfabetiseringsundervisning inom sfi ofta 

innefattar mer än själva läs- och skrivinlärningen. Alla informanter poängterade att det är 

mycket som är nytt för dessa elever i den svenska skolkontexten. Mörling uttrycker att ”det 

här med alfabetisering handlar inte bara om att lära sig läsa och skriva utan det är ju så 

mycket mer”. Läraren Mona säger i intervjun att ”det är svårt för folk som inte dagligen um-

gås med de här personerna att förstå vad det faktiskt innebär att vara analfabet”. Hon beskriv-

er att arbeta med vuxna analfabeter på följande sätt: 

Mona: Våra elever… har ingen vana med penna, med böcker, med papper… Det är 

sådant som är nytt för våra elever. Sjuåringar som kommer till skolan i första 

klass, de har gått på dagis och lekt med pennor och kritor i hela sitt liv och är 

vana vid hur en pennvässare fungerar och hur man suddar och sådana saker. Det 

är nya saker för våra elever. 
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Mona säger också att det är viktigt att man förstår att dessa elever inte har erfarenhet av ”den 

litterata världen” och att de har levt ett helt annat liv. Hon menar till exempel att deltagarna är 

totalt ovana vid hur man använder pärmar och plastfickor, och att de inte skulle komma på 

tanken att använda ett lexikon. Läraren Lina ger uttryck för att hennes elever inte bara är 

nybörjare när det gäller att läsa och skriva, utan att de även kan ha problem med att förstå hur 

man kan använda text och vad man kan lära av den.  

Lina: Det finns ju en ovana vid skolsituationen… alltså man är inte van vid att hantera 

text, så även om man förstår den så är det inte självklart hur man kan arbeta med 

den, eller hur man kan lära av den eller vad man kan lära sig av den. 

Lina menar också att man därför som lärare måste arbeta med deltagarnas studieteknik efter-

som detta också är något som är nytt för dem.   

    Mörling poängterar att det tar lång tid att komma till den nivån att man klarar av att både 

läsa en text och samtidigt fokusera på innehållet. Hon menar till exempel att alfabetisering 

också handlar om att se textens ”tysta koder”. Mörling säger att vana läsare ofta är omedvetna 

om dessa koder eftersom de alltid haft kontakt med skrift. En analfabet däremot måste lära sig 

att kunna använda skiljetecken, att kunna se skillnad på rubrik och övrig text, att kunna tyda 

olika strukturer på ett papper och förstå vad som är en instruktion och vad om är övrig text på 

ett övningsblad och så vidare. Mörling poängterar också att analfabeter generellt sett har svårt 

för abstrakt tänkande, att läsa mellan raderna och förståelse för grammatiska begrepp.  

Mörling: Om man jobbar med sfi-elever som har skolbakgrund då är det ju mycket att de 

har ju tillgodogjort sig alla de här tysta koderna, de kan tillgodogöra sig ett 

annat undervisningssätt än det konkreta som vi använder med analfabeterna. 

Man har lärt sig att läsa mellan raderna, som är oerhört svårt för analfabeter i 

början. Det kan till exempel stå såhär: Ali har en syster och en bror, och så 

kommer det i frågan, hur många syskon har Ali? Alltså att kunna läsa mellan 

raderna är också sådant som man tränas genom skolgång, men man har lärt sig 

studieteknik, man har lärt sig att kunna ta ansvar för sina studier som litterat, 

man kan till viss del se på språket med grammatiska glasögon. En analfabet har 

ju inga grammatiska ord ofta i sitt ordförråd på modermålet, man har inte sett 

på… sitt eget [språk] med grammatiska glasögon.   

Mörling framhäver alltså att det är mycket som skiljer illitterata andraspråkselever från de 

litterata. Hon säger också i intervjun att det som skiljer en analfabet från en litterat elev är att 

en litterat elev har en tränad bildtolkningsförmåga, har lättare för abstrakt tänkande, har större 

ordförråd, tillgång till fler språkregister och ofta har en större omvärldskunskap än en 

analfabetelev. 

    Informanterna ger sammantaget uttryck för att det finns mer som skiljer en analfabet-

deltagare från en litterat sfi- deltagare än just förmågan att avkoda text. Hela skolsituationen 
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är ny för analfabeterna vilket gör att de kan har svårt att förstå skolans kodsystem och hur de 

förväntas använda text och lösa skolrelaterade uppgifter.  

5.1.2 Kulturchock och identitet  

Något som flera informanter uppfattar som en utmaning när man arbetar med alfabetisering är 

den stora chock många elever drabbas av när de plötslig ska leva och integreras i en ny kultur 

i ett skriftbaserat samhälle. Mörling poängterar att ett problem man kan stöta på när man 

arbetar med analfabeter är att mycket av deras energi går åt till att ”landa” i det nya landet och 

att få sin familj att fungera i den nya situationen ”i ett samhälle som de ännu inte har nycklar-

na till”. Hon menar vidare att många elever också oroar sig för hur de ska klara av att gå i 

skolan i ett främmande land när de aldrig själva satt sin fot i en skolbyggnad, ens i sitt hem-

land. Mörling säger även att många av eleverna inom undervisningen har ”mycket med sig i 

bagaget” i form av svåra trauman och andra upplevelser som behöver bearbetas vilket tar 

”jättemycket” av elevernas kraft.   

    Julia som främst har somaliska deltagare i sin undervisningsgrupp poängterar flera gånger 

under intervjun att hennes elever har helt andra kulturella erfarenheter och referensramar än 

de västerländska, vilket gör att deras lärandesituation blir än mer komplex.  

Julia: Och jag kan ju tycka det... Somalia är ett samhälle som är väldigt, väldigt 

annorlunda mot det svenska, alltså jämfört med Iran och Irak. 

Intervjuare: Mm.  

Julia: Och Turkiet och Syrien. 

Intervjuare: Ja. 

Julia: Och Afghanistan kanske, också. Men att det kanske, man kan ifrågasätta om 

Sverige är ett bra land att komma till som somalier, eller inte, de kanske skulle 

ha det bättre någon annanstans. 

Intervjuare: Tänker du för att kulturchocken är så stor eller? 

Julia: Ja, jag tänker på att kulturchocken är så stor och att det är så kallt… [skrattar] 

Som ett exempel på hur olikt det somaliska samhället är i jämförelse med det svenska berättar 

Julia om ett tillfälle där hon bad eleverna måla hur de bodde i hemlandet.  

Julia: Vi höll på att teckna för det handlade om hur man bor i boken och då fick man 

måla hur de bor nu liksom… och hur de bodde förut.  

Intervjuare: Ja, vad intressant. 

Julia: Ja, jätteintressant! Och då, liksom i Margareta Mörlings exempel [i läroboken] 

så var det ju trevåningshus, villa, radhus, att välja på. 
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Intervjure: Ja. 

Julia: Så att det var ju då, det fungerade ju i Sverige för de flesta bor ju i 

trevåningshus. 

Julia: Mm. 

Julia: Eller höghus. Men sen, jaha, hur bodde du då i Somalia eller Irak då? Då kom 

jag ju på, som tur var, att jag plockade fram lite andra bilder på tält, på grotta, ja 

hydda, olika. Och då, ja då var det ju flera, så där det visade sig att de hade bott i 

en hydda… 

Julia berättar även att vissa deltagare har svårt att berätta i dåtid och att hon upplever att det är 

något kulturellt som främst förekommer hos deltagare från Somalia.  

Julia:  Och hon hade så himla svårt att, att förflytta sig bak i tiden. 

Intervjuare: Jaha? 

Julia: Hon… hon var här, för det var typ så att hon hade haft en bror men han var död 

nu… Och då ville ju jag att de skulle berätta när de var små, vad de lekt med, 

men han är ju död! 

På frågan om Julia tror att detta sätt att tänka har att göra med att hennes elever är analfabeter 

svarar hon dock att hon tror att det snarare är kulturellt än att det hänger samman med elevens 

vana vid skriftspråk.   

    Ett annat problem som kan uppstå när en analfabet plötsligt i vuxen ålder sätter sig i skol-

bänken är, enligt Mörling, att det kan skapa en identitetskris eftersom man kanske aldrig tidig-

are upplevt sin analfabetism som ett hinder.  

Mörling: Man kanske aldrig tidigare i livet upplevt sin analfabetism som ett handikapp 

förrän man sitter i skolbänken i Sverige. Därför att man varit en del av ett 

samhälle, man har haft sitt yrke, man har haft sin inkomst. De få gånger man har 

behövt läsa eller skriva något, då har man alltid haft läs- och skrivkunniga till 

sin hjälp. Så att liksom, att som tidigare yrkesarbetande människa reduceras i sin 

identitet till att bli en analfabetelev… alltså det är ett otroligt identitetsbyte!  

Franker poängterar att de illitterata deltagarna ”har en annan språklig socialisation än vad man 

själv har som lärare” vilket skiljer deltagarna i alfabetiseringsgrupperna från övriga deltagare 

på sfi. Franker menar att de ”vanliga sfi-eleverna” till stora delar har en gemensam skol-

erfarenhet, även om den kan se ut på lite olika sätt vilket gör att man vet vad skola är och vad 

som gäller i skolan.  

    I intervjuerna framkom alltså att de illitterata deltagarna som kommer från ett samhälle som 

till största delen baseras på muntlig kommunikation ofta drabbas av en sorts kulturchock 

vilken också kan innebära en identitetskris när de ska socialiseras in i det svenska skrift-

baserade samhället.  
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5.1.3 Bristfällig minneskapacitet 

Flera av informanterna upplever att det är problematiskt att deras elever har bristfällig min-

neskapacitet. Mona beskriver det på följande sätt: 

Mona: Man kommer inte ihåg saker. Eleverna kommer inte ihåg vad vi pratade om för 

en kvart sedan, eller vad vi pratade om igår. Man har redan glömt att ett ”s” är 

ett ”s” för man chansar på att det är ett ”r”.  

Mona tillägger också att elevernas minne inte behöver bero på att de är analfabeter utan att det 

också kan handla om svåra trauman som gör att de inte kan fokusera tillräckligt länge och att 

man börjar tänka på andra saker. Även Julia påpekar att eleverna har bristfällig minnes-

kapacitet och att man därför måste repetera saker många gånger.   

Julia: Arbetsminnet är kort hos många, eftersom de är vuxna, medelålders… man kan 

inte räkna med att man när man har gått igenom en sak en gång så ska de 

komma ihåg det, man kan inte säga så att det där sa jag igår, det liksom. Nej, 

man måste repetera mycket och det går långsamt. Ja, det är väl det allra 

viktigaste. 

Mörling säger i intervjun att en stor skillnad mellan att undervisa analfabetelever i jämförelse 

med andra elever på sfi är att en litterat elev kan använda läsandet och skrivandet i sitt lärande 

när de till exempel ska repetera ett inlärningsstoff, det kan inte en analfabet om hen inte har 

tillgång till tekniska hjälpmedel vill säga. 

Mörling: En litterat kan använda läsandet och skrivandet i sin inlärning, i repetitionen till 

exempel, medan en analfabet har ju bara det muntliga och minnet, förutom om 

man då också förser dem med tekniska hjälpmedel, någon CD som de ska lyssna 

till eller att man spelar in dagbokstexten i mp3 så att de kan lyssna och få det på 

det sättet. 

En stor skillnad med att arbeta med analfabeter är alltså att de har en annan minneskapacitet 

än litterata elever, vilket gör att de ofta måste höra ett inlärningsstoff många gånger. Detta kan 

utifrån informanternas utsagor både ha att göra med att de inte kan använda läsande och 

skrivande som ett stöd för minnet samt att många elever har psykiska trauman och en ålder 

som påverkar deras minneskapacitet negativt.  

5.1.4 Fortfarande analfabet - även när man knäckt läskoden 

Att gå från att vara analfabet till att bli litterat menar många av informanterna tar längre tid än 

man tror. Mörling berättar till exempel att hon upplever att man ofta missbedömer vad en 

analfabet kan så fort hen har knäckt läskoden. Hon menar att man ofta på grund av platsbrist i 

analfabetklasserna och genom ”påtryckningar” från rektorer och skolledning flyttar upp anal-

fabetelever för tidigt till andra grupper där de blandas med litterata elever. Även om de 

litterata eleverna bara har kort skolbakgrund så menar Mörling att det är stor skillnad mellan 
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de elever som hon kallar för ”totalanalfabeter” och de elever som kan läsa lite på sitt moders-

mål. Hon menar att det som händer när man sätter en analfabetelev som ”nyligen knäckt 

läskoden” i grupp med elever som är litterata på sitt modersmål är att analfabeteleven ofta tap-

par självförtroendet eftersom de i början av sin läsutveckling sällan fått ett sådant flyt och 

automatisering i sin läsning att de kan tillgodogöra sig innehållet i text eftersom all deras 

energi går åt till avkodning. 

Mörling: Jag har gjort det här experimentet ett antal gånger, att jag har tagit en elev som 

har knäckt läskoden, jag har tagit en enkel text, jag vet att eleven kan vartenda 

ord i texten, men jag har inte gett henne eller honom någon förförståelse för 

texten och så har jag bett honom eller henne att läs texten för mig, vänd på 

pappret, kan du berätta vad du läst? Och de vet inte vad de har läst! 

Mörling menar att all hjärnans energi hos analfabeter som nyligen knäckt läskoden, går åt till 

avkodning, vilket gör att de inte klarar av att koncentrera sig på innehållet samtidigt som de 

läser. Detta gör enligt Mörling att tidigare analfabeter som sätts i samma grupp som litterata 

lätt ”dumförklaras”. Kerstin formulerar sig på följande sätt då hon beskriver samma 

problematik som Mörling: 

Kerstin: De glömmer att man är analfabet, började man i kurs A, alfabetisering, man är 

ju analfabet, även när man kommer till kurs C och där tror jag både i det här 

huset och i de flesta hus och i regeringen, var man nu är, den kunskapen, den 

insikten finns inte.  

Utifrån intervjuerna framkom alltså att man fortfarande i viss mån bör betrakta alfabetiser-

ingsdeltagarna som analfabeter även om de rent tekniskt knäckt läskoden.  

5.1.5 Kognitiva funktionsnedsättningar hos analfabeter 

Något som flera informanter upplever som en stor utmaning är att det ofta finns många elever 

som har läs- och skrivsvårigheter eller andra kognitiva hinder i analfabetgrupperna. De ger 

även uttryck för att det är problematiskt att man inte har verktyg för att testa och diagnostisera 

dessa elever.   

    Mörling säger att ”det finns dyslektiker även bland analfabeterna och det finns elever med 

inlärningssvårigheter och svårigheten är att avgöra vad som är vad”. Kerstin poängterar i sin 

tur att viss statistik, och hennes egen erfarenhet, säger att det är extra många inom analfabet-

grupperna som har kognitiva svårigheter. Hon menar också att det är problematiskt att man 

inte heller har möjlighet att ställa några diagnoser, trots att man misstänker att elever har olika 

typer av specifika läs- och skrivsvårigheter, som till exempel dyslexi eller perceptionssvårig-

heter. Kerstin tillägger att det är svårt att sätta in adekvata hjälpmedel även om man lyckas 

ställa en diagnos eftersom att det i många kulturer är stigmatiserande att ha funktionshinder: 
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Kerstin: De flesta kan vi aldrig [diagnostisera]. Alltså hörselnedsättning kanske man kan 

demonstrera på ett tydligt sätt men, det vet ju du också, att där är det ju för 

många så väldigt… stigmatiserande att vara handikappad i många kulturer, så 

det är ju under piska de möjligtvis skulle erkänna att de har det handikappet.       

Av intervjuerna framkommer alltså att det finns många elever med läs- och skrivsvårigheter i 

alfabetiseringsgrupperna, men att det är svårt att tillsätta adekvata hjälpmedel bland annat 

därför att det är svårt att diagnostisera en analfabetelev och också för att en del personer av 

kulturella skäl inte vill erkänna att de har ett funktionshinder.   

5.2 Undervisningens didaktiska utformning  

Denna del av resultatet syftar till att sammanställa vad som karaktäriserar en alfabetiserings-

undervisning med avseende på undervisningens didaktiska utformning. Här presenteras inled-

ningsvis vad som framhävs som viktigt i det dagliga arbetet i klassrummet och hur man bör 

bemöta analfabetdeltagare i sfi-undervisningen. Därefter följer en del som behandlar olika 

arbetsmetoder i klassrummet, varpå ett avsnitt om visuell litteracitet följer.   

5.2.1 Att bemöta eleverna som kompetenta vuxna individer  

Samtliga informanter framhäver vikten av att bemöta analfabeteleverna som vuxna själv-

ständiga individer, trots att de saknar många av de kompetenser som vi i västvärlden förknipp-

ar med vuxenhet och vuxenidentitet. Nedan beskriver till exempel Julia vikten av att inte 

försöka uppfostra de vuxna analfabetdeltagarna. 

Julia: Man kan inte uppfostra liksom. Vi är inte här för att uppfostra. 

 Intervjuare: Nä, de är ju vuxna. 

Julia:  Det finns ju sådana lärare tycker jag, som man har mött, inte nu alltså, men 

genom åren, som försöker uppfostra liksom. 

 Intervjuare: Ja. 

 Julia: Ta av dig kepsen! 

 Intervjuare: Mm. 

Julia: Alltså det här är ju vuxna mäniskor. Det är ju jätteviktigt tycker jag.  

Intervjuare: Mm. 

Julia: Men det är svårt ibland.  

 

Kerstin poängterar i likhet med Julia att man måste påminna sig om att deltagarna är vuxna 

kompetenta individer trots att de i vår läs- och skrivbaserade kontext ofta inte uppfattas som 

kompetenta. Mörling säger i intervjun att hon tycker det är viktigt att undervisningsmaterialet 
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man använder i alfabetiseringsundervisningen bör vara anpassat för vuxna och att man därför 

i största möjliga mån bör undvika att använda läsinlärningsmaterial som är utformat för barn. 

Hon menar att även om det är viktigt att använda sig av enkla texter måste innehållet kunna 

beröra och tilltala elevernas vuxenidentitet så att deltagarna inte infantiliseras. Lina säger 

också i likhet med Mörling, att man bör undvika att använda material som är gjort för barn. 

Lina tillägger dock att hon själv ibland använder material för lågstadiets läsinlärning, men hon 

menar att om man trots allt använder ett barnsligt material så bör man vara noga med att tala 

om för deltagarna varför.  

Lina: Ja, jag brukar reagera på material som är uppenbart skrivet för barn. Jag 

använder ju själv det faktiskt [skrattar] gammalt material men alltså… för 

avkodning, rent tekniska övningar. Men då förklarar jag ofta noga i gruppen att 

det här är för, det här är en teknisk övning och du behöver inte förstå vad du 

läser… alltså jag skulle kanske lite gärna kunna tagit något som jag skrivit själv 

som ett blankt papper utan sådana där tecknade bilder eller vad det skulle kunna 

vara som ger ett barnsligt intryck. 

Franker menar i sin tur att en viktig utgångspunkt när man arbetar med vuxna analfabeter är 

att man har klart för sig att deltagarna är vuxna och har en annan kognitiv utveckling och 

förmåga än barn i sex-sju årsåldern, även om det på ytan kan se exakt likadant ut. Det vill 

säga att de inte kan hålla i en penna, att de inte kan forma bokstäver och inte knäckt den 

alfabetiska koden. Franker menar att det är oerhört viktigt att man ser de ”resurser” som den 

vuxne har med sig och ”möjligheter till lärande” som på många sätt skiljer sig från barns 

möjligheter.  

    Enligt Mörling innebär också att möta eleverna på en vuxen nivå att man ser till att under-

visningsinnehållet inte är för förenklat och barnsligt. Hon säger att det är viktigt att man så 

tidigt som möjligt måste kunna lyfta undervisningen en aning från den konkreta nivån för att 

kunna möta eleverna som vuxna individer. Mörling menar att man bör sträva efter att ta in 

livsfrågor i undervisingen och på så sätt få eleverna att känna att de inte bara rör sig på den 

enkla barnsliga nivån utan att de faktisk kan samtala som vuxna mäniskor. 

Mörling: Så att man känner att vi rör oss inte bara på den här enkla nivån utan vi kan 

också… prata som vuxna medmänniskor. Jag jobbar till exempel mycket med 

veckans fråga. Då har vi en veckans fråga som vi jobbar med på olika sätt som 

gör att de själva måste vara aktiva och söka ord för det, svenska ord för det de 

vill sätta, ja alltså det de vill sätta ord på.    

Trots att samtliga informanter är överens om att vuxenperspektivet är viktigt påpekar flera att 

det inte alltid är så lätt i praktiken. Julia erkänner att hon själv ibland glömmer bort att be-
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handla eleverna som kompetenta vuxna, men tillägger också att hon inte själv tycker om den 

sidan hos sig själv. 

Julia: Att bemöta en människa som inte kan läsa och skriva. Nej, jag tycker att det är 

jättelätt att man går in i det här att tycka, att de är… Att du är dum i huvudet, det 

kan jag erkänna att jag också gör alltså.   

Intervjuare: Ja. 

Julia: Att man står där och tjatar att, fattar du inte?! Liksom. Fattar du inte?! Läs! 

Nämen liksom… och klockan, den är halv! Jag har ju sagt det! Visaren ner är 

halv! Nämen liksom [skrattar].  

Intervjuare: Ja [skrattar]. 

Julia: Så att, jag gillar ju inte det hos mig själv. 

Lina berättar att hon upplever att den största utmaningen för henne i arbetet med alfabetiser-

ing är just vuxenperspektivet.   

Lina: Jag känner att det utmanar mig väldigt mycket att hitta de vägarna i under-

visningen, att det här är vuxna människor som har behov av att fungera i vuxen-

roller. Och om jag tänker själv på vilka vuxenroller som jag står i så är de ju, 

alltså det tas ju för givet att man ska kunna läsa och skriva. Om man inte kan 

det, så måste man ändå försöka bygga upp det… Hur kan man jobba utifrån det, 

att man är förälder eller man är jobbar kanske till och med någonstans. 

Lina poängterar att man måste vara medveten om att läsning och skrivning inte är en förutsätt-

ning för att fungera som vuxen. Hon tillägger också att man som lärare måste förstå att man 

har haft andra sätt att lära sig saker på än genom att läsa sig till det. 

Lina: Man har haft andra sätt att lära sig saker på och agera som vuxen, det är alltså 

inte en… man får tänka bort att läsning och skrivning är en förutsättning för att 

fungera som vuxen, för uppenbarligen har ju det gått bra ändå. 

Även om alla informanter verkar vara överens om att man måste bemöta eleverna som vuxna 

kompetenta individer så poängterar flera informanter att det inte är samma sak som att an-

vända samma didaktik för analfabeter som för litterata. Mörling säger till exempel att ”man 

bör ju undvika att använda samma pedagogik som man använder för litterata”.  

    Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet pekar på att samtliga informanter menar att en 

av de viktigaste aspekterna när man arbetar med vuxna analfabeter är att bemöta dem som 

vuxna individer och använda sig av ett undervisningsinnehåll som talar till elevernas vuxen-

identitet. Detta kan utifrån informanternas svar dock vara en stor utmaning.  

5.2.2 Att tillvarata deltagarnas resurser och erfarenheter 

Att möta deltagarna som vuxna individer och undvika att infantilisera dem hänger nära 

samman med att bemöta deltagarna med respekt och ta tillvara på deras tidigare kunskaper 
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och erfarenheter, vilket samtliga lärare poängterade som viktigt när man arbetar med denna 

elevkategori.    

Mörling:  Det är oerhört viktigt att man inte infantiliserar. Alltså detta med att kunna 

bemöta dem med ödmjukhet och respekt för deras erfarenheter och all den 

kunskap som de har, som de har lärt sig, men på ett annat sätt än vad jag har lärt 

mig mina kunskaper, de har ju lärt sig genom att iaktta, lyssna imitera, repetera 

och på så sätt har de ju lärt sig sitt yrke till exempel. 

Mona uttrycker också att det är viktigt att ta tillvara på elevernas erfarenheter och lyfta in dem 

i undervisningen. Hon poängterar att det är viktigt att utgå från elevernas erfarenheter på 

daglig basis och se till att man försöker koppla undervisningen till elevernas vardag och tidig-

are erfarenheter.  

Mona: Dra paralleller till elevernas egna liv, i deras hemländer, hur man lagar mat, eller 

hur man handlar, eller hur man gör med olika saker… Hur man gör med barn 

och skolor, uppfostran. 

Hon menar alltså att det är viktigt att man drar paralleller till elevernas egna liv både här i 

Sverige och i deras hemländer och att man med fördel kan ta upp ämnen i undervisningen 

som rör deltagarnas vardags- och familjeliv. Kerstin poängtera också att det är viktigt att se 

eleverna som resurser i undervisningen.  

Kerstin: Jag tror återigen då, att det här själva sammanahanget är viktigt, att man an-

lägger ett resursperspektiv på eleverna, att man möter eleverna med stor respekt, 

att man ser eleverna som vuxna, att man förstår att de haft ett liv innan de satte 

sig i vårt klassrum, där de har varit fullt kompetenta, och är fullt kompetenta i 

den kontexten, men i vår kontext… ses de inte som så kompetenta, just det här 

med läs- och skriv och att kunna ta till sig kunskap på det sätt som vi kräver av 

våra medborgare.  

Intervjuare: Mm. 

Kerstin: Så att jag tror att själva människosynen är oerhört viktigt för att det ska kunna 

gå att alfabetisera en människa.  

Kerstin menar att man bör möta eleverna med stor respekt och förståelse för att de har haft ett 

liv innan de satte sig i klassrummet och att de varit fullt kompetenta i den kontext där de 

tidigare levt.  

    Både Mörling och Franker är noga med att påpeka att man bör ta reda på vad eleven har för 

bakgrund och utnyttja det som de kan och det som intresserar dem. Franker poängterar att det 

är viktigt att komma ihåg att alla elever, även om de är illitterata, ofta har med sig olika 

fungerande strategier som de kan ta till i skriftspråkliga situationer. Hon säger vidare att man 

har mycket att vinna på att ta reda på vad eleverna har med sig för erfarenheter innan de sätter 

sig i skolbänken.  
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Franker:  Det allra viktigaste tror jag är att man tar reda på vad de här personerna har med 

sig för erfarenheter av litteracitet på olika sätt. Även om de då inte kan läsa och 

skriva i skolans bemärkelse, så att säga de har alltså inte knäckt läskoden, den 

tekniska delen, då har de erfarenheter av skrift, de kan vara vad jag brukar säga 

kulturellt litterata eller kritiskt litterata, men inte tekniskt litterata.   

Franker förordar starkt att man i sin undervisning bör utgå från och bygga vidare på de läs-, 

skriv- och kommunikationsstrategier som deltagarna har med sig. Hon framhäver vikten av att 

man som lärare anstränger sig för att ta reda på varje persons utgångsläge och poängterar att 

detta självklart måste ske med hjälp av tolk eller modersmålslärare. Hon menar också att det 

är viktigt att tänka på vilka frågor man ställer vid dessa samtal. Man kan till exempel inte bara 

fråga hur många år deltagarna har gått i skolan utan man måste ta reda på vad de kan och 

vilka strategier de utnyttjar i skriftspråkiga sammanhang. Mörling säger också, i likhet med 

Franker, att det är viktigt att man visar respekt för elevernas erfarenheter och kunskaper. 

Mörling hävdar också att det är viktigt att man för en dialog under undervisningens gång och 

att man efter två till tre veckor bokar in ett individuellt samtal med tillgång till tolk på 

modersmålet.  

Mörling: Att man kanske, när eleven har gått två till tre veckor så måste skolledningen ta 

in en tolk och ha ett individuellt introduktions-samtal med den enskilde 

individen så att man ska kunna lära känna individen. För att, särskilt för de som 

är analfabetlärare, för att vi bygger så mycket av vår undervisning på dem som 

individer så att för att kunna visa att man visar respekt för deras kunskaper så 

gäller det också att vi vet vilka de är, vad det är de har gjort förut och även ta det 

här samtalet, hur har du lärt dig det du kan idag? Och hur kan vi ta de 

inlärningsmetoderna och använda dem i klassrummet?  

Mörling uttrycker också att man borde satsa mer på lärlingsutbildningar för analfabeterna så 

att de på så sätt får komplettera sina yrken som de haft i sina hemländer i den mån det går och 

se om man kan hitta vägar att bygga på den yrkeserfarenhet och kompetens de har med sig.  

    Julia ger i intervjun uttryck för att, även om hon tycker att det är oerhört viktigt att bemöta 

eleverna som kompetenta vuxna människor och ta tillvara på deras bakgrund, så är det ofta 

svårt att efterleva i praktiken eftersom man inte alltid har tillgång till tolkar eller modersmåls-

lärare.  

Julia: Ja, det är jättesvårt faktiskt. Det är lätt att man behandlar våra elever som 

mindre vetande.  

Intervjuare: Mm. 

Julia: Tycker jag. Väldigt lätt. För jag menar att de har ju massa andra, så mycket 

kunskap de har i bagaget, det är ju svårt, eftersom vi inte har språket, det skulle 

ju också underlätta att ha modermålsbaserat.  

Intervjuare: Ja, just det. 
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Julia: Att vad har du gjort de här 40 åren innan du kom hit? Det vet man ju inte så 

mycket. 

Intervjuare: Näe. 

Julia: Egentligen.  

Intervjuare: Näe.  

Julia: Och det är ju egentligen jätteintressant! Vad har du jobbat med och hur bodde 

du och hur levde du? 

Intervjuare: Mm.  

Julia: Ja, och egentligen så vet jag väldigt lite om dem. Det är klart att de har massor 

med kunskaper, men eh... ja, det kanske man skulle jobba mer med, på något 

sätt jag vet inte riktigt hur. 

Denna dialog visar att det inte alltid är lätt att i praktiken ta tillvara på de erfarenheter elev-

erna har med sig eftersom man ofta inte har tillgång till tolk på elevernas modersmål. För att 

utforma en undervisning som tar tillvara på elevens erfarenheter och intressen är det enligt 

flera informanter viktigt med elevaktiva insatser. Mörling säger till exempel: 

Mörling:  [Det är] viktigt att man visar dem att du är viktig i undervisningen, att de känner 

att de kan påverka innehållet utifrån deras behov att de kan… kommer med sina 

brev som de har fått inför ett utvecklingssamtal eller något annat så att de ser 

liksom att, eller om de liksom sett något i tidningen Metro, som de säger vad är 

det här för något?  

Det framkom under intervjuerna att i stort sett alla informanter lyfter fram att man bör ta 

tillvara på elevernas tidigare erfarenheter och bemöda sig med att ta reda på vad eleverna kan 

och hade för sysselsättning i hemlandet. Resultatet visar dock på att ett hinder för detta är att 

man inte har tillgång till tolkar eller modersmålslärare i den utsträckning som man skulle 

behöva, vilket gör att lärare kanske inte har möjlighet att ta reda på elevernas erfarenheter och 

kompetenser.  

5.2.3 Att ha en tydlig struktur och varierande arbetsmetoder 

Samtidigt som man som alfabetiseringslärare måste vara flexibel och kunna lyfta in elevernas 

erfarenheter i klassrummet menar flera informanter att det är viktigt att ha en tydlig struktur 

och röd tråd i sin undervisning. Kerstin menar att det är viktigt med struktur i sin undervisning 

eftersom det annars är lätt att man tappar elevernas uppmärksamhet. 

Kerstin: När man har så lite muntligt framförallt, så räcker det med att jag jobbar med 

bokstaven ”e”, vänder mig och säger ”Oj det snöar!”, så har man tappat alla och 

så ska man fånga in alla igen. Och någon undrar: betydde det där, någonting 

med ”e”? … eller man måste jobba väldigt medvetet med röd tråd men också att 

man bygger sakta på, sakta, att man alltid bygger på det man gjorde innan så att 

säga.  

Lina poängterar också att läraren måste ha en tydlig struktur.  
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Lina: Jag tänker att man måste vara väldigt lyhörd och flexibel men samtidigt tydlig 

och kanske ja, kunna stötta med rutiner och strukturer som inte självklart finns 

då, eftersom det är ett nytt sammanhang. 

Även Mona poängterar att man bör ha en tydlig struktur i sin alfabetiseringsundervisning och 

lyfter fram att det är extra viktigt just vid skrivinlärningen. Mona säger ”för jag måste ju veta 

att den här eleven kan bara fem ljud, jag kan inte ge henne någonting som är svårare än de 

fem ljuden för då blir det väldigt svårt”. Mona tillägger även att det är viktigt att ta en god 

struktur så att man som lärare har möjlighet att se till att saker och ting blir befästa innan man 

går vidare.   

    Även om många informanter framhöll att det är viktigt att ha en tydlig struktur, menar de 

inte att man behöver hålla sig till en och samma undervisningsmetod. Något som i stort sett 

alla lärare framhöll som särskilt framgångsrikt när man arbetar med analfabeter är att variera 

sina arbetsmetoder och involvera flera sinnen i undervisningen.   

    Kerstin beskriver att hon tror att det effektivaste när man arbetar med alfabetisering är att 

varva undervisningsformerna så eleverna kan ta till sig stoffet på olika sätt. Hon säger att hon 

tror att det är bra att både ha lärarledda lektioner, elevaktiva övningar och övningar där man 

involverar flera sinnen.  

Kerstin: Så att varva, ja, lärarledd undervisning med elevaktiva övningar, så att man hela 

tiden varvar och att eleverna kan befästa… ta in kunskapen, ta in stoffet, just där 

den är. Sen alldeles jättekonkret så handlar det om tycker jag att inte… att det 

inte blir för skol-aktigt tror jag, att penna och papper inte är det viktigaste och 

inte det man ska hålla på mest med utan det, taktila material, att… bygga, om 

det nu är ipads eller bygga med bokstavslådor, eller bokstavskort, allt det, tror 

jag som talar till flera sinnen. 

Lina tror också att det är positivt att försöka involvera flera sinnen i sin språkundervisning för 

analfabeter och betonar vikten av att ha konkret material som eleverna kan ta och känna på. 

Lina: Det kan räcka med man har med sig något att känna på, kanske en dragkedja 

eller blixtlås. Vi hade en grupp nu och då var det en lärare som hade massa 

blixtlås som de kunde sitta och dra på, det kan räcka med något sådant enkelt så 

att man har något att hänga upp det på, något ytterligare. 

Intervjuare: Involvera fler sinnen menar du? 

Lina: Ja, absolut… också att ha med riktigt material och öva fraser, vad säger jag när 

jag lämnar den här presenten till dig, vilka ord är det jag behöver? Och att man 

ja, fler praktiska moment, men också det här enkla att ha konkret material… 

Mörling beskriver, i likhet med Kerstin och Lina, att hon tycker det är viktigt att eleverna får 

varierade undervisningsformer. Hon beskriver till exempel att hon tror att det bästa inte är att 

följa en metod slaviskt, utan att varva och kombinera olika slags läsinlärningsstrategier.  
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Mörling: Det är viktigt att kombinera olika läsinlärningsmetoder eftersom att forskningen 

visar att man ska kombinera olika läsinlärningsmetoder, eftersom vi lär oss på så 

många olika sätt. Att det är vad man kallar teknikläsning, att man ljudar sig till, 

man lär sig bokstavsljuden [bottom-up] men man lär sig också ordbilder, läsning 

på talets grund [LTG] och så vidare [top-down]. Och sen tror jag också att man 

använder ett material som är anpassat till den här elevkategorin. Att man inte, 

jag är inte så mycket för att man tar läsinlärningsmaterial som är utformat för 

barn till exempel för analfabeterna utan det ska vara vuxenanpassat. 

När det gäller läsinlärning menar Mörling alltså att det är bra att använda sig av både bottom-

up- och topdown-metoder eftersom alla lär sig på olika sätt.   

    Mörling framhäver också vikten av att man hela tiden utgår från föremål, alltså det man kan 

se, ta på och gemensamt definiera. Hon menar att det är viktigt att man utgår från ”här och 

nu” och det gemensamma, så att man kan gå från att träna muntligt med föremålen till att se 

föremålen på en bild i en indirekt bildtolkning för att sedan kunna gå från bilden till att skriva 

ordet. Mörling menar att det är viktigt att eleverna är medvetna om vad de tränar på och vad 

det är man skriver.  

    Mona ger också utryck för att hon tycker att det är viktigt att varva olika undervisnings-

metoder och berättar att hennes elever upplever det positivt när de får lägga undan penna och 

papper och arbeta lite med egna övningar på surfplattor.  

5.2.4 Medveten träning i bildtolkning 

Samtliga informanter menar att det är nästintill omöjligt att inte använda sig av bilder i 

undervisningen, men uttrycker alla att det inte är oproblematiskt med bildanvändning i under-

visningen. Mörling poängterar att vi ofta glömmer bort att vi i skriftspråkliga samhällen tränar 

en baby från att de är sex månader i bildtydning, genom att sitta och förklara och peka i bild-

böcker. Hon säger att man inte får glömma att man måste få med bildtydning i sin alfabetis-

eringsundervisning eftersom många av eleverna som kommer från muntliga kulturer inte är 

vana bildtolkarare. Lina säger att hon aktivt arbetar med bildtolkning på så sätt att de alltid 

gemensamt talar om och ”kommer överens” om vad en bild föreställer.  

Lina: Man får komma överens om vad det är, alltså prata om bilderna, vad är det? 

Varför är den här? Och vad står den för? Och sen så, jag vet ju inte, vi jobbade 

nyss med frukter och grönsaker och… de berättade vad de odlade i olika länder 

och vad man saknar här. 

Intervjuare:  Jaha, okej? 

Lina: Så… då gick jag in och skulle hitta bilder på olika [frukter och grönsaker]. Ett 

apelsinträd är ju alltid ett apelsinträd kan man tycka, men det finns ju väldigt 

mycket att välja mellan. Och man kan ju vara van vid att bananerna är jättelånga 

eller de kan vara korta och små och man kan skörda dem när de är gröna eller 



43 
 

gula eller att man kan ha så väldigt många olika bilder. Men då får man ändå ta 

en och så får man komma överens om att det här är det. 

Intervjuare: Där är det ju också att man använder mycket talet till bildtolkningen? 

Lina: Ja, det får man ju göra. Mm.  

Mörling poängterar även att mycket av vår bildtolkningsförmåga är starkt förknippat med 

kulturella överenskommelser och att många symboler är kulturbundna, vilket hon exemplifier-

ar nedan: 

Mörling: I Egypten så på många ställen så ser man ju handavtryck som är, alltså en hand, 

man kan doppa handen i blod och sätta den på väggen på ett nybyggt hus som 

skydd mot onda ögat. Och… så kommer man till Tekniska muséet i Stockholm 

till exempel och där har de en bild av en hand som är överkryssad. Och så har 

jag lärt mina elever att ett kryss det betyder ”inte” och så ser de handen, och hur 

ska man tolka det då? Jo, det finns inget skydd mot det onda, de vill inte ha 

skydd mot det onda ögat här eller? [skrattar] 

Mörling menar att ett sätt att arbeta med bildtydning i klassrummet är att man går från före-

mål till bild i sin undervisning och också att man använder sig av bilder som är ”renodlade” 

och inte innehåller så många onödiga detaljer. Mörling poängterar också att det är viktigt att 

vara medveten om att bildserier kan vara svårt för analfabeter att tyda och att de på ett 

medvetet sätt måste tränas i att förstå hur bilderna hänger samman. Kerstin säger att hon mest 

använder sig av bilder som är ”rätt så slutna” som till exempel kan föreställa ett substantiv 

därför att hon upplever att komplexa bilder kan göra att man inte förmedlar det man tror till 

eleverna eftersom att de alla kan tolka bilden olika. Kerstin tycker att det bästa är att använda 

fotografier eftersom att de känns vuxnare och mer autentiska.   

    Samtliga informanter ger en bild av att även om det är positivt och i vissa fall nästan 

oundvikligt att använda sig av bilder i undervisningen så kan det också vara problematiskt på 

grund av deltagarnas olika referensramar och kulturbundna sätt att tolka bilder på. 

Informanterna är överens om att det är av stor vikt att man som lärare är medveten om denna 

problematik och att man på olika sätt tränar elevernas bildtolkningsförmåga, eller så kallade 

visuella litteracitet, så att de kan tyda bilder både i den svenska skolkontexten och i det 

svenska samhället.   

5.3. Organisation och styrning 

Denna del av resultatet syftar till att belysa vad man på styrningsnivå och rent organisatoriskt 

kan göra för att effektivisera alfabetiseringsundervisningen. De teman som belyses i denna del 

är modersmålsbaserad alfabetisering, praktiska moment i språkundervisningen, styrdokument-
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ens mål, lärarnas kompetensnivå och fortbildning samt att det ofta finns en bristande för-

ståelse för analfabeter på instanser utanför sfi och på styrningsnivå inom sfi.   

5.3.1 Modersmålsbaserad alfabetisering – snabbaste vägen   

Av intervjuerna framkom att modersmålsbaserad alfabetisering ansågs vara den absolut mest 

effektiva och kortaste vägen till läs- och skrivkunnighet. Kerstin som själv, genom ett mindre 

projekt på skolan, har erfarenhet av att arbeta med modersmålsbaserad alfabetisering på 

arabiska, beskriver metoden som ”outstanding” och menar att det är den absolut mest 

effektiva när man arbetar med analfabeter. Även Julia utrycker en önskan om att man skulle 

ha mer modersmålsbaserad läsinlärning och tycker att det borde vara en självklarhet att 

deltagarna får lära sig läsa och skriva på sitt eget språk parallellt med att de alfabetiseras på 

svenska. Julia berättar att de nyligen påbörjat ett projekt på skolan där en speciallärare till-

sammans med skolans somalisk- och arabisktalande lärarassistent Fadumo
1
 har fått pengar för 

att genomföra ett litet experiment med alfabetisering på modersmålet. Hon säger att många 

deltagare upplever det som ”jättepositivt” att kunna läsa på sitt eget språk. Julia poängterar 

dock att det är ett problem att Fadumo inte är utbildad lärare, eftersom det enligt henne är 

viktigt att ha en utbildad modersmålslärare som också behärskar svenskan fullt ut. På frågan 

om Julia tror att det är svårt att få tag i utbildade modermållärare svarar hon att det antagligen 

bara handlar om pengar, trots att man vet att det med stor sannolikhet är billigare på sikt med 

modersmålsundervisning eftersom eleverna kommer att lära sig läsa mycket fortare.  

    Både Mörling och Franker återkommer flera gånger under intervjun till att modersmåls-

baserad alfabetisering är den kortaste vägen till läs- och skrivkunnighet. Franker säger att 

eftersom alfabetisering måste ha ett muntligt språk att bygga på så det allra bästa är att få 

bygga det på sitt modersmål. Hon menar dock att även om man enligt styrdokumenten har rätt 

att lära sig grundläggande läs- och skrivkunskaper på sitt modersmål parallellt med svenskan, 

så följs det inte i praktiken, med undantag för ett fåtal ställen.  

 Franker: Så rent formellt så finns det, men i praktiken efterlevs det inte. 

 Intervjuare: Nä, ligger man lite efter där kanske? 

Franker: Mycket efter. Mm, för det har man ju vetat, detta vet man ju så här, att det går 

mycket lättare och är en snabbare väg och ändå så… så snålar man ofta in just 

på modersmålsresursen.  

Franker förstärker också Julias bild av att man sällan letar tillräckligt väl eller anstränger sig 

tillräckligt för att hitta kompetenta modersmålslärare. På frågan vad denna ovillighet beror på 

                                                           
1
 Fadumo heter i verkligheten något annat.  
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svarar Franker att den snarare beror på Sveriges enspråkighetsnorm än okunskap eller 

ekonomiska resurser. 

Franker:  Jag tror att det är samma bekymmer som vi har allmänt sett för andraspråks-

undervisning i skolan. Alltså vi har [i Sverige] någon slags enspråkighetsnorm 

som är väldigt stark här. Att det viktiga är att man ska kunna svenska… och så 

har man väldigt svårt att ta till sig att vägen till svenska kanske går via att man 

får stärka sitt modersmål som det har visat sig vara… men man litar inte på 

forskningen där.     

Franker säger alltså att man på styrningsnivå har svårt att förstå att det snabbaste och mest 

effektiva sättet att alfabetiseras på svenska går via att man får stärka sitt modersmål, trots att 

forskningen har visat att så är fallet.  

    I intervjuerna framkom att det enligt informanterna inte råder någon tvekan om att 

modersmålsbaserad alfabetisering parallellt med alfabetisering på svenska är det mest effek-

tiva. Av resultatet framkom även att informanterna inte tror att det är okunskap som gör att 

modersmålsbaserad undervisning inte fått större utrymme i undervisningen utan snarare att 

det handlar om kortsiktiga besparingar och en svensk enspråkighetsnorm.   

5.3.2 Mer praktiska moment i språkutbildningen 

Flera informanter lyfter fram att analfabeterna borde få mer praktiska inslag i sin språkutbild-

ning. Monas och Kerstins elever har praktisk språkundervisning i skolans kök en lektions-

timme varje vecka och detta är något som båda lärarna upplever som mycket bra för deltag-

arna. Mona menar att detta praktiska moment inte bara blir en konkret och utvecklande språk-

aktivitet, utan att det även kan fungera som ett sätt att stärka elevernas självförtroende på och 

en chans för dem att visa att de är kompetenta vuxna individer, även om de inte kan läsa och 

skriva. Så här säger Mona om den praktiska språkutbildningen i köket:   

Mona: Det är ju jättebra alltså. Och dessutom kommer ju eleverna fram också att de, att 

alltså de är duktigare på köket än vad jag är, och det är ju jätteroligt att de kan få 

tala om för en klåpare till lärare… att man inte kan hacka löken tillräckligt fint 

som de kan. Och då får de jättegärna vara jätteduktiga på det och jag kan vara 

lite sopig på det. Och det gör ju inget, det är ju jätteviktigt tror jag, att liksom 

stärka att de får vara de som kan och alltså förstår en massa saker för de kan och 

förstår massor med saker som vi inte direkt bryr oss om, på något sätt. 

Även Kerstin tror på att man bör ha mer praktiska moment i undervisningen för dessa elever.  

Kerstin: Åh, mycket praktiska inslag, tror jag, som vi har kök… Ännu mera hantverk, det 

tror jag vore väldigt bra, inte minst för kvinnor. 

Intervjuare: Så att de får visa att de kan kanske? 

Kerstin: Ja, de känner sig trygga i det och får vara duktiga. Glänsa! 
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Intervjuare: Ja precis. 

Kerstin: Och få visa den där vuxna kompetenta människan som inte alltid kommer fram 

bland alla pennor och papper.  

Julia säger också att hon tror att det vore bra med mer praktiska inslag i språkundervisningen 

som inte behöver vara ”ren skola”. Hon föreslår att man skulle kunna ha inslag som gym-

nastik, syjuntor och diskussionsgrupper för att effektivisera svenskundervisningen för analfa-

beter.  

Julia: Vi skulle ha mer verksamhet här, det tycker jag […]. Jag kan tänka mig … 

gymnastik! 

Intervjuare: Ja. 

Julia: Man kan göra sådana saker också, samhällsinformation. 

Intervjuare: Ja… 

Julia: Diskutera barnuppfostran med varandra, alltså ja, det behöver inte vara ren skola 

utan… 

Intervjuare: Näe. 

Julia: Sy kanske, ha symaskiner. Sy saker. 

Intervjuare: Mm. 

Julia: Mm. Sy och prata svenska. Prat. Ja, kommunikation det skulle man ju också ha, 

något form av pratgrupper, kanske bjuda in studenter från alltså, tänker jag, 

gymnasieelever, kanske man kunde göra grupper ihop med bara och prata. 

Även Lina poängterar att det vore bra med en mer praktisk språkutbildning för deltagarna och 

menar att man bör koppla den till deras tidigare yrke och praktiska kunskap.  

Lina: Jag skulle önska att de fick känna att de var, att den kunskap som de har som 

inte är utbildning att den togs tillvara, att man på lite smidigare vägar också 

kunde validera praktisk kunskap. För de har ju många med sig. 

Intervjuare: Ja, absolut. 

Lina: Och integrera det med undervisning då. 

Intervjuare: Ja, tänker du också att man har språkutbildning med mer praktiska moment, 

 eller hur tänker du? 

Lina: Ja, till exempel. Ja. Eller att man… har som en anställning och så i den så är 

undervisningen en del i det […] Och i det här sammanhanget [ett praktiskt yrke] 

så krävs det läs och skrivkunskaper och då kan vi stötta med det, men i ett 

fungerande sammanhang. 



47 
 

Lina menar att de praktiska momenten borde vara det centrala och fungera som en brygga 

mellan sfi och arbetslivet och att alfabetiseringsundervisningen borde integreras i en yrkes-

praktisk kontext.  

    Samtliga verksamma lärare som intervjuats tror alltså att man skulle kunna effektivisera 

undervisningen för vuxna analfabeter genom att föra in fler praktiska moment av olika slag i 

språkundervisningen. De fördelar som informanterna nämner med praktiska moment är bland 

annat att de kan få eleverna att få visa sig kompetenta, att det fungerar språkutvecklande och 

att det kan fungera som en brygga mellan sfi och arbetslivet.  

5.3.3 För högt ställda mål 

De flesta av informanterna anser att målen på analfabeter inom sfi efter A-kursen är för högt 

ställda. Det är inte främst målen i sig som anses omöjliga att nå utan snarare tiden deltagarna 

får på sig att nå målen. Mona säger att det är en utopi att hennes deltagare skulle kunna kom-

ma ut i arbetslivet inom två år.  

Mona: Alltså det är ju jättehöga mål, som jag tänker att de kommer inte att kunna nå 

dit. 

Intervjuare: Näe. 

Mona: Och när jag säger de [min kursivering], menar jag naturligtvis inte alla, men 

väldigt många ändå, kommer inte att komma ut i arbete på två år, det är ju en 

utopi som känns totalt främmande för mig och för mina elever. Det får man ju 

inte säga egentligen för då är man ju så negativ och inte tror på att folk jobbar 

och lärare jobbar och att alla gör vad de ska, men på något sätt […] jag försöker 

vara realist.  

Även Julia ger uttryck för att målen är för högt ställda eftersom det är så få som klarar de 

nationella proven i B-kursen. 

Julia: Nej, jag tycker det är så få som klarar provet [Nationella provet för kurs B], i 

min grupp var det kanske två på en grupp på 16 stycken, och det är inget 

ovanligt… Då kan man ju undra om målen är för högt satta faktiskt… de kanske 

skulle behöva fler timmar om dagen eller fler terminer. 

Lina menar att även om deltagarna klarar målen för A-kursen så har de inte tillräckliga 

kunskaper för att klara vidare studier på sfi.   

Intervjuare: Hur ser du på de mål som ställs på analfabeter inom sfi? 

Lina: Ja… jag tycker att det krockar. 

Intervjuare: På vilket sätt? 
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Lina: I det här, de läs- och skrivkunskaper som krävs på sfi på Steg 1
2
 till exempel, det 

är ganska begränsat vad man ska kunna, men i realiteten, om man ska kunna 

klara nästa kurs så behöver man ganska mycket med sig. Man behöver den här 

kunskapen som man får genom många års skolgång, den här osynliga 

kunskapen, till exempel vad ska man göra med det här pappret? Eller vad är det 

där för någonting? Skolvanan. Det är väldigt mycket som förutsätts som inte 

finns.  

Även Kerstin poängterar att eleverna stöter på problem efter A-kursen och att analfabetelever-

na borde få längre tid på sig eftersom de inte bör betraktas som litterata bara för att de har lärt 

sig avkoda bokstäverna.  

Kerstin: Alltså målen för kurs A tycker jag är helt rimliga, det tycker jag. Det som inte är 

rimligt är att eleverna som når längre än A får så lite tid på sig att klara B. Och i 

de fall det förekommer… C. Då har de ju inte en chans… själva målen kanske 

är okej, men inte under den tidsrymden som är. Och det är ju viktigt att man… 

måste ha längre test-tid, längre tid att skriva test och sådana saker och då är ju 

faran just att, du säger vad som möjliggör från ledningen och så… att de 

glömmer att man är analfabet.  

Intervjuare: Ja. 

Kerstin: Började man i kurs A, alfabetisering, man är ju analfabet, även när man kommer 

till kurs C och där tror jag både i det här huset och i de flesta hur och i 

regeringen, var man nu är, den kunskapen, den insikten finns inte.  

Frankers uppfattning är att målen för A- och B-kursen fungerar rätt bra, men tillägger att ”det 

får man ju säga att B-kursen tar ju oftast mycket längre tid”. Mörling säger att eftersom hon 

inte själv har arbetat på sfi under så många år har hon svårt att uttala sig om målen, men hon 

tillägger ändå i likhet med övriga informanter att analfabeterna får för lite tid på sig för att nå 

kursmålen.  

Mörling: Men om jag läser inledningen till styrdokumenten… då ser jag ju där att de mål 

som beskrivs där för analfabeterna där ger man inte tillräcklig med tid för att 

man ska kunna nå. Det är min spontana reaktion.  

Informanterna ger alltså en enhetlig bild av att målen för A-kursen oftast fungerar, men att 

analfabeterna ofta får stora problem när de ska klara vidare studier eftersom de sällan får 

tillräckligt med tid på sig. Det är alltså inte målen i sig som i första hand kritiseras, utan 

snarare tidsramen för att nå målen och att analfabeteleverna får samma förutsättningar som 

litterata sfi-deltagare.   

5.3.4 Kompetenta lärare och mer fortbildning 

Flera av informanterna påpekar att det krävs kompetenta och välutbildade lärare för att arbeta 

med analfabeter inom sfi på grund av den komplexa lärandesituation deltagarna befinner sig i. 

Några av informanterna påpekar även att de upplever att det finns ett behov av fortbildning 

                                                           
2
 Den studieingång analfabeter och deltagare med kort skolbakgrund tillhör inom sfi. 
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och kompetensutveckling inom lärarkåren. Franker som själv arbetar med fortbildning för 

alfabetiseringslärare säger att deras kurser ofta är ”översökta”.  

Franker: Och det säger ju väldigt många lärare runt om i landet att, det är alltså ett stort 

behov… det finns mycket engagerade lärare, men de är i stort behov av 

kompetensutveckling alltså. Det märker vi ju på våra kurser här också, alltså 

alfabetiseringskurser, som vi har, att de är väldigt översökta... 

Intervjuare:  Mm.   

Franker: Så att det behövs mycket kunskap, alltså det räcker inte att man kommer med 

liksom läs- och skrivinlärning för barn. 

Intervjuare: Nej. 

Franker: För svenska barn. Man måste ha något mer med sig. Och att man måste veta vad 

det är som gäller för den här, väldigt specifika inlärningssituationen.  

Även läraren Kerstin poängterar att man måste vara kunnig och påläst för att bli en god 

alfabetiseringslärare. 

Kerstin: Ja, alltså kunnig. Man måste vara kunnig på det här specifika området, man 

måste veta vad en analfabet är, vad alfabetisering innebär, man måste vara 

kunnig och villig att testa många olika inlärningsvägar och metoder… Man 

måste vara påläst också. Verkligen. Och hela tiden uppdatera sig. Vilket själv-

klart gäller alla pedagoger men…   

Intervjuare: Kanske är det extra viktigt på den här nivån..? 

Kerstin: … Ja, jag tror det. För att, att som vi pratade om här förut, att man måste nog 

vara en ganska skicklig lärare eller att bli det i alla fall så småningom så, om 

man ska nå resultat. Jag tror det.  

Julia påpekar också, i likhet med Kerstin, att man måste vara en påläst och skicklig lärare för 

att nå resultat. Hon säger att hon tycker att hon och hennes kollegor har tillräcklig med 

kompetens, men att den borde fyllas på genom fortbildning. Julia påpekar att det annars är lätt 

att glömma hur man bör göra, eftersom man bara kör på och då det sällan finns tid att 

reflektera.   

Julia: Alltså jag tycker att vi har tillräcklig kompetens, fast jag tycker att den kan 

behövas fyllas på […].  

Intervjuare: Ja. 

Julia: Nu skulle jag ju vilja ha en liten kurs igen. Alltså det skulle man behöva ha vart 

tredje år, tycker jag för att… man glömmer och man, alltså jag tar ju inte fram 

böckerna och läser på. 

Intervjuare: Näe. 
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Julia: Utan man skulle ju behöva en påfyllnad… Att man fyller på, amen så är det ju 

man kör ju bara på. 

Julia tillägger även lite senare i intervjun att ”så är det ju, den här tiden, de här 40 timmarna 

som man jobbar de går ju åt till planering och undervisning, jag sitter ju inte och funderar”. 

    Informanterna ger alltså en bild av att det krävs kunniga och kompetenta lärare för att man 

ska kunna ge deltagarna en effektiv alfabetiseringsundervisning. Flera informanter menar 

också att det krävs mer fortbildning och kompetensutveckling av lärarna för att nå det målet.  

5.3.5 Krav på ökad förståelse för analfabeter på alla nivåer 

Samtliga informanter ger bilden av en bristande förståelse för analfabeter både på instanser 

utanför sfi samt i vissa fall på styrningsnivå inom sfi. Detta kan enligt flera informanter för-

svåra en effektiv alfabetiseringsundervisning. Så här säger Mona om andra instanser som 

eleverna går till för att få full sysselsättning:  

Mona: Näe, det viktigaste just nu är att AF [Arbetsförmedlingen] inte kan förstå sig på 

våra elever vi har, som ska gå till olika andra lärarinstanser, till Eductus och 

Learnia [privata utbildningsföretag].  

Intervjuare: Hur tror du det påverkar eleverna? 

Mona: Negativt. För de kommer ju hit med jättekonstiga papper som jag ser att de ska 

skriva i, när de inte kan skriva och de har de ju fått från Learnia och Eductus, 

eller Learnia mest då, de har liksom ingen koll på hur de ska göra, för de är ju 

inte lärare och de är absolut inte alfabetiseringskunniga, eller hur man ska 

uttrycka sig. Så våra elever kommer ju och är lite, ja de sitter ju och sover där, 

det vet inte vad de ska göra med sina papper som de får… De personer som 

sköter det, de har inte den kompetensen och det kan man bli vansinnig på! 

Mona beskriver alltså att deltagarna inte verkar få något ut av att gå till andra instanser än sfi 

och menar att det endast handlar om att det ska stå på pappret att eleverna har aktiviteter åtta 

timmar om dagen. Hon ger en bild av att Arbetsförmedlingen inte kan förstå att de här person-

erna existerar. Mona menar vidare att det allra bästa vore att låta deltagarna få mer tid på sfi 

eller åtminstone få gå till några andra mer lämpade aktiviteter som till exempel diskussions-

grupper på Rödakorset eller bibliotekets anordnade träffar där man får prata svenska. Även 

Julia ger uttryck för att det är kontraproduktivt att låta eleverna gå på externa instanser som 

till exempel Eductus. Hon tillägger att lärarna på hennes skola har sett till att eleverna får en 

samlad skoldag genom att de får gå läs- och skrivkurser eller gå på läxhjälp på skolan och att 

det är en bättre lösning för hennes elever.   

    Franker poängterar också att en bristande förståelse för den speciella elevkategori som 

analfabeter tillhör kan försvåra en effektiv undervisningssituation. Hon menar att det krävs en 

högre medvetenhet hos alla inblandade och framförallt bland rektorer och skolchefer. Franker 
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menar att om man ser till hur det ser ut i kommunerna så är det ofta den här undervisningen 

som har det minsta framskrivet om sig vad gäller till exempel utarbetade mål. Mörling 

utrycker också att det krävs en större medvetenhet om den speciella målgrupp som analfabeter 

inom sfi utgör, men hon ser ändå positivt på framtiden och menar att det finns en betydligt 

större medvetenhet idag än det gjorde tidigare. Hon ger dock bilden av att rektorer, politiker 

och andra professioner som har kontakt med vuxna analfabeter inte har tillräcklig förståelse 

för vad alfabetiseringsundervisning innebär.  

Mörling: Sen har man sett tidigare att, ja men till alfabetiseringslärare kan man väl sätta 

vem som helst. Och det kan man ju få tag på utifrån eller vad som helst 

[skrattar]. 

Intervjuare: Ja, det är inte så noga [skrattar] 

Mörling: Men det tror jag håller också på att ändras… Men ärligt sagt känner jag ibland 

när jag föreläser om att undervisa analfabeter, att här sitter lärare som är 

motiverade och som till stor del kan det här med alfabetiseringsundervisning 

och så vidare, och jag samtalar, jag pratar om vad det kan innebära att vara 

analfabet och så vidare och jag känner starkt i de sammanhangen, att här borde 

rektorerna sitta. Här borde politikerna sitta! Här borde arbetsförmedlingen, 

jobbcoacher… här borde de sitta! 

Mörling säger i intervjun att för att föra en människa mot ett bestämt mål måste man först 

förstå sig på i vilken situation personen befinner sig. Hon säger skämtsamt att för att förstå 

vad det innebär att vara analfabet borde de som har med analfabeter att göra an-alfabetiseras, 

det vill säga lära sig vad det innebär att vara analfabet på samma sätt som analfabeterna ska 

lära sig vad det innebär att vara litterat.  

Mörling: Jag var in på nätet på en sådan sida och där stod det att de hade en kurs i 

analfabetisering och då tänkte jag direkt en kurs i analfabetisering! Den borde 

jag anmäla mig till [skrattar]. 

Intervjuare: Jaha, i an-alfabetisering [min kursivering]! [skrattar]. 

Mörling: Ja, den borde jag anmäla mig till [skrattar]. Därför att jag anser att vi som lärare, 

politiker, skolledningen med flera vi måste analfabetiseras. Därför att jag vill 

föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är. 

Men… de har ju skrivit fel i kursutbudet, det ska ju stå al-fabetisering [min 

kursivering]. 

Intervjuare: Ja det är klart! 

Mörling: Så att analfabeter ska alfabetiseras men vi som har med analfabetera att göra, vi 

måste analfabetiseras.  
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Resultatet visar att informanterna upplever att det ofta finns en bristfällig förståelse för den 

speciella elevkategori som vuxna analfabeter tillhör och att man bör arbeta för en större för-

ståelse framförallt på central och lokal styrningsnivå.  

6. Diskussion   

I denna del diskuteras och kommenteras studiens centrala resultat i relation till relevant littera-

tur. Först följer en sammanfattande diskussion, varpå det ges förslag på fortsatt forskning 

inom området.     

 

6.1 Sammanfattade diskussion   

Under denna rubrik sammanfattas och diskuteras studiens resultat i relation till relevant lit-

teratur som presenterades i litteraturgenomgången. Den sammanfattande diskussionen är in-

delad i tre delar. Inledningsvis diskuteras vad det innebär att arbeta med vuxna analfabeter in-

om sfi, där det bland annat konstateras att arbetet innebär en komplex lärandesituation. 

Därefter följer ett avsnitt om vad man ur ett didaktiskt perspektiv bör tänka på när man 

utformar undervisningen, där ett bemötandet och förståelse för deltagarnas utgångspunkt 

framförallt diskuteras och problematiseras. Den sista delen handlar om vad man på styrnings-

nivå kan göra för att utforma en effektiv alfabetiseringsundervisning. I den avslutande delen 

diskuteras skolans svenska enspråkighetsnorm i förhållande till modersmålsbaserd undervis-

ning samt vikten av att integrera språkutbildningen i en konkret praktisk kontext.  

 

6.1.1 En komplex lärandesituation   

Samtliga informanter ger bilden av att det dagliga arbetet med alfabetisering karaktäriseras av 

en mångfacetterad och komplex lärandesituation som ställer höga krav på lärarens kompetens 

och organisation av undervisningen.     

    Studiens resultat pekar på att alfabetiseringsundervisning på sfi innebär mer än bara läs- 

och skrivinlärning. Hela skolkontexten är ny för deltagarna och den skriftspråkiga världen 

innehåller en rad tysta koder som deltagarna måste lära sig. Resultatet pekar också på att 

lärandesituationen blir än mer komplex av att deltagarna ofta kommer från kulturer som på 

många sätt skiljer sig avsevärt från den svenska, inte minst när det gäller tankemönster och 

bruket av abstrakta sätt att se på konkreta företeelser. Det är ofta en övervägande majoritet av 

deltagare med icke västerländskt ursprung i alfabetiseringsgrupperna, vilket gör att deltagarna 

har helt andra referensramar än de svenska. Läraren Julia poängterar till exempel att hennes 

deltagare från Somalia har andra tankemönster och erfarenheter än de svenska, vilket bland 
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annat exemplifieras då hon berättar att vissa av hennes deltagare hade bott i en hydda i 

hemlandet. Ett annat exempel på att analfabeter kan ha ett annat tankemönster är också när 

Julia nämner att en av hennes deltagare hade problem att förflytta sig tillbaka i tiden, eftersom 

deltagaren ständigt återkom till nutid. Även om Julia inte trodde att detta nutidsorienterade 

sätt att tänka är typiskt för analfabeter, utan snarare är kulturellt, så finns det stöd i litteraturen 

för att tillgången till skriftspråk kan påverka tankemönster på sätt som liknar de Julia 

beskriver. Både Ong (1996), Mörling (2007:8) och Sachs (1986:30) skriver att tänkandet hos 

analfabeter ofta är situationsbundet. Ong (1996:60) skriver även att det som karaktäriserar 

analfabeters tänkande är att de lever mer i ”nuet” och ofta lägger undan minnen som inte 

längre är aktuella och relevanta. Detta stämmer väl in på de tankemönster Julia beskriver om 

hennes somaliska analfabetdeltagare.  

    Med utgångspunkt i ovanstående resonemang om att deltagarnas tankemönster och refer-

ensramar ofta skiljer sig från de svenska, kan man dra slutsatsen att mycket av deltagarnas tid 

och energi går åt till att förstå sig på den nya kulturen och integreras i det svenska skriftbaser-

ade samhället. Det är alltså inte enbart skriftspråket i sig som är nytt, utan även sätt att tänka 

och organisera sin verklighet på. Många av deltagarna på alfabetiseringskurserna är dessutom 

flyktingar och har med sig olika typer av trauman från krig och uppbrottet i hemlandet, vilket 

gör att det kan vara svårt att koncentrera sig på skolarbetet och minnas det som de lär sig 

(Hyltenstam & Lindberg 2004:19).   

    Både litteraturgenomgången och informanternas utsagor visar på att det kan vara svårt för 

många deltagare att finna en identitet i det nya landet, och samtidigt som vuxen individ 

reduceras till någon som inte anses ha de mest basala allmänkunskaper som krävs i det 

svenska samhället, (Franker 2004:698, Kuyumcu 2004:129,130, Sachs 1986:66). Det är lätt 

att deltagarna hamnar i det som Franker kallar för en ”identitetskris” eftersom de kanske ald-

rig tidigare upplevt sin analfabetism som ett hinder och plötsligt befinner sig i en situation där 

man känner sig totalt inkompetent. Det som också gör undervisningssituationen än mer 

komplex är att informanternas utsagor i denna studie vittnar om att det ofta finns många 

deltagare med läs- och skrivsvårigheter i alfabetiseringsgrupperna på sfi, men att man på 

grund av deltagarnas knappa muntliga kunskaper i svenska och kulturella skillnader i 

inställning till funktionshinder, inte har möjlighet att diagnostisera dem och tillsätta adekvata 

hjälpmedel.       

    Informanterna poängterar att det är mer som skiljer en analfabetelev från en litterat elev än 

endast förmågan att avkoda text. En viktig poäng som framkom i intervjuerna är att många 

felaktigt bedömer att en analfabet är jämlik en litterat elev i skolkunskaper så fort hen knäckt 
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läskoden. Min informant Mörling poängterar till exempel att det är problematiskt att analfa-

betdeltagarna ofta flyttas upp till grupper med litterata sfi-deltagare alltför snabbt, eftersom 

det kan ha som följd att de tidigare analfabetdeltagarna tappar självförtroendet. Resultatet 

pekar därför på att man i många bemärkelser fortfarande bör betrakta analfabetdeltagare som 

analfabeter, även när de lärt sig avkoda grafem. Ett problem med dagens alfabetiseringsunder-

visning på sfi verkar även med denna utgångspunkt vara att man inte ger analfabetdeltagarna 

tillräckligt med tid för att ha en chans att tillägna sig den litteracitet som krävs i det svenska 

samhället. Även om de i bästa fall kan tillägna sig en baslitteracitet så når de inte målet att bli 

funktionellt litterata i det svenska samhället, eftersom det ställer mycket höga krav på del-

tagarnas förmåga till läsförståelse.   

    De verksamma lärarna som intervjuats i studien ger alla bilden av att det snarare ses som 

undantag om deras elever tillägnar sig en sådan läs- och skrivfärdighet att de skulle kunna få 

ett lönearbete i det svenska samhället. Detta stärker också tesen att man inte bör betrakta 

deltagarna som litterata så fort de har knäckt läskoden. I litteraturen finns också stöd för 

denna tes eftersom flera författare poängterar att analfabeter inte är vana vid det litterata sättet 

att relatera konkreta föremål och företeelser till abstrakta begrepp (Kuyumcu 2004:127, 

Mörling 2007, Sachs 1986:30). Resultatet pekar alltså på att det är mer i den litterata världen 

och i skolkontexten som deltagarna ännu inte hunnit bekanta sig med, även om de har lärt sig 

avkoda text. Att som lärare ha medvetenhet om vad det innebär att vara analfabet i ett nytt 

samhälle där man har helt andra referensramar en de som den svenska skolkontexten 

förutsätter är därför en viktig utgångspunkt när man arbetar med analfabetisering. 

 

6.1.2 Ett respektfullt bemötande och förståelse för deltagarnas utgångspunkt 

Studiens resultat pekar på att en av de viktigaste komponenterna för en effektiv alfabetis-

eringsundervisning är bemötandet av deltagarna och att man som lärare har förståelse för del-

garnas utgångpunkt och tar reda på vad de har med sig för erfarenheter in i undervisnings-

situationen.   

    Deltagarna i alfabetiseringsgrupperna har som ovan nämnts ofta levt ett helt liv utan att ha 

sett sin läs- och skrivokunnighet som ett hinder. De har tidigare i livet med stor sannolikhet 

setts som kompetenta individer och arbetstagare, och många har kanske även haft en hög 

socialklass och status i sina hemländer (Kuyumcu 2004:129-130). När analfabeterna sätts i 

skolbänken i Sverige och plötsligt ska lära sig att läsa och skriva upplever många deltagare att 

deras tidigare kunskaper inte räknas längre och att de dessutom reduceras till inkompetenta 
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vuxna, eftersom de saknar många av de kompetenser som i det svenska samhället förknippas 

med vuxenhet. Informanternas svar i studien går i linje med Kuyumcus (2004:129) resone-

mang då hon menar att det är viktigt att påminna sig om att analfabeter inte är underlägsna i 

sin kapacitet som intellektuella tänkande människor. Franker poängterar, både i intervjun och 

i sin avhandling (Franker 2004:702), att det är viktigt att man som lärare ser deltagarna som 

resurser och tillvaratar deras tidigare erfarenheter, vilket är en beskrivning av det som flera av 

informanterna i denna studie också ger uttryck för.   

    Flera av informanterna beskriver dock att det inte alltid är det lättaste att bemöta deltagarna 

med den respekt som de förtjänar, även om så är viljan. Det kan finnas flera förklaringar till 

denna svårighet, men den kanske viktigaste orsaken kan vara att man inte har tillgång till ett 

gemensamt språk. I detta avseende skulle en modersmålslärare eller tolk vara en stor resurs, 

vilket flera av informanterna också poängterar. Att inte ha tillgång till någon som talar 

deltagarnas modersmål kan därför vara ett hinder för att ta tillvara på elevernas erfarenheter 

och kunna bemöta dem som vuxna individer på en jämlik nivå. Detta är även något som den 

norska forskaren Hyveneskild (1996:311) påpekar då han menar att lärarna vet för lite om 

deltagarna om de inte får möjlighet till samtal med tolk. För att kunna bedriva en undervis-

ning som i ett så tidigt skede som möjligt utgår från deltagarnas tidigare erfarenheter, och till-

varatar deltagarnas kompetenser, måste läraren ha möjlighet att ta reda på vad varje deltagares 

utgångspunkt är, vilket i stort sett är omöjligt utan att ha tillgång till samtal på modersmålet. 

    Även om ett respektfullt bemötande och möjlighet till samtal på modersmålet, ses som den 

kanske absolut viktigaste förutsättningen för en effektiv alfabetiseringsundervisning, så visade 

resultatet även att det finns andra didaktiska utgångspunkter som är viktiga i det dagliga arbet-

et med analfabeter. Dessa utgångspunkter är bland annat struktur, varierande arbetsmetoder 

samt medveten träning i bildtolkning. I struktur ingår både att som lärare ha struktur och en 

röd tråd i sin undervisning, men även att se till att deltagarna kan få hjälp med struktur i sina 

självständiga studier. Både resultatet i denna studie och aktuell litteratur, visar att eftersom 

skolsituationen är helt ny för de flesta analfabeterna behöver de ofta hjälp med studieteknik 

och hjälp med att se texters tysta koder och förstå skolkontextens normer (Mörling 2007, 

Sachs 1986:26, Wedin 2010:56). Med varierande arbetsmetoder menas bland annat att involv-

era flera sinnen i undervisningen och låta eleverna ta del av undervisningsstoffet på olika sätt. 

Något som informanterna framhäver som särskilt framgångsrikt är att låta eleverna få använda 

sitt taktila sinne på olika sätt. Lina säger till exempel att det kan räcka med att ha med sig 

blixtlås som deltagarna kan sitta och dra med, så att de får något konkret och taktilt att hänga 

upp språket på och Kerstin säger att allt som talar till flera sinnen är positivt i alfabetiserings-
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undervisningen. Med medveten träning i bildtolkning menas att träna upp elevernas visuella 

litteracitet ur en västerländsk synvinkel. Många av deltagarna kan självklart ha en förfinad 

förmåga till bildtolkning i den kontext de är uppvuxna i, men eftersom att bildtolknings-

förmågan till stor del är kulturbunden är det viktigt att ge eleverna verktyg till att förstå de 

visuella budskap de möts av i det svenska samhället. Detta kan till exempel innebära att man 

som lärare medvetandegör visuella koder i bilder och tillsammans med deltagarna definierar 

och diskuterar vad man ser på olika bilder. Att det krävs en explicit bildtolkningsundervisning 

är också något som stöds av Frankers (2004), Sachs (1986:2) och Mörling (2007:20-26).

       

6.1.3 Att bryta skolans enspråkighetsnorm och integrera språkutbildningen i en 

konkret praktisk kontext  

Informanternas svar indikerar att det finns flera saker man på styrningsnivå skulle kunna göra 

för att effektivisera alfabetiseringsundervisningen på sfi. Det som framkom i studien var bland 

annat att man skulle vinna på att bryta skolans enspråkighetnorm genom att införa mer 

modersmålsbaserad undervisning, samt att man på ett tydligare sätt borde integrera språkut-

bildningen i en konkret praktiskt kontext.   

    Resultatet pekar tydligt på att modersmålsbaserad undervisning parallellt med alfabetiser-

ing på svenska är den mest effektiva metoden, vilket det även finns stöd för i aktuell forskning 

(Hyvenskilde 1996:311, Mörnerud 2010, Wedin 2010:52). En av de mest centrala förutsätt-

ningarna för en effektiv alfabetiseringsundervisning är därför tillgång till kompetenta moders-

målslärare. Att ha tillgång till modersmålslärare innebär att man som lärare har möjlighet att 

tala med eleverna på en vuxen nivå och att ta reda på vad de har med sig för erfarenheter och 

kompetenser. Om man inte har möjlighet att ta reda på deltagarnas utgångspunkter är det svårt 

att bemöta eleverna på en vuxen nivå och det blir svårt att använda de resurser de har med sig. 

Att ha tillgång till modersmålslärare innebär också att deltagarna får möjlighet att lära sig läsa 

och skriva på sitt modersmål, vilket har visat sig vara den snabbaste vägen till att tillägna sig 

en funktionell litteracitet även på svenska (Hvenskilde 1996:311, Hyltenstam 1979:246, 

Mörnerud 2010, Wedin 2010:52). Informanterna ger bilden av att medvetenheten om att detta 

är den snabbaste vägen till läs- och skrivkunnighet på svenska finns, men att det ändå snålas 

in på modersmålsundervisningen. Kanske har detta att göra med Sveriges enspråkighetsnorm 

som min respondent Franker talar om. Hon poängterar att man på styrningsnivå inte verkar 

förstå att vägen till att lära sig svenska kanske går via att man får stärka sitt modersmål. Även 

om det saknas tillräcklig med forskning kring alfabetisering av vuxna i en andraspråkskontext, 
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är det uppseendeväckande att man inte tar tillvara på den forskning som finns och organiserar 

undervisningen därefter.  

    Både litteraturgenomgången och informanternas svar pekar på att analfabeter inte är vana 

vid den typ av abstrakt tänkande som skolkontexten ofta förutsätter (Ong 1996, Mörling 2007, 

Sachs 1986:30, Wedin 2010:56, Kuyumcu 2004:127). Med utgångspunkt i detta är det därför 

extra viktigt att man kopplar undervisningen till något konkret som deltagarna kan relatera till 

och på så sätt göra så att lärandet sker i autentisk kommunikation. För att möjliggöra en 

språkutbildning som tar tillvara på deltagarnas kompetenser, erfarenheter och sätt att lära på, 

krävs att man inför mer praktiska moment i undervisningen. Det finns en fara med att alfabet-

iseringsundervisningen blir en slags isolerad ö på sfi som inte har kontakt med övriga 

samhället eller en tydlig koppling till arbetslivet. Flera informanter ger uttryck för att prakt-

iska moment i språkutbildningen som till exempel matlagning, hantverk och liknande 

aktiviteter borde användas i större utsträckning. Alfabetiseringsundervisningen skulle kanske 

därför även kunna effektiviseras om man såg till att deltagarna fick mer praktiska inslag i sin 

språkutbildning och tydligare kopplade läs- och skrivinlärningen till arbetslivet och samhället 

utanför skolan.   

    Med UNESCO:s (2001:11) definition på funktionell litteracitet så är förmåga att använda 

läsning och skrivning i praktiska situationer beroende av det samhället man befinner sig i. 

Med den definitionen på termen litteracitet kan man alltså uppfattas som en fullt kompetent 

läsare i en kontext, men inte i en annan. Detta gör att det borde vara av stor vikt att på ett 

tydligt sätt koppla deltagarnas läs- och skrivinlärning till en yrkeskontext utanför skolan. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv på språk måste tillägnandet av det skrivna språket ses i relation 

till den sociokulturella miljö i viken det används (Säljö 2000:15). Säljö menar att betydelsen 

av det skrivna inte enbart finns i själva texten, utan är beroende av en bakgrundskunskap och 

kännedom om det sammanhang i vilket budskapet producerats. Om man på ett tydligare sätt 

kopplade skolundervisningen till yrkespraktiska moment, så skulle sfi- undervisningen, precis 

som min informant Lina säger, kunna fungera som en brygga mellan skola och arbetsliv. 

Något som i sin tur skulle göra att sfi-deltagarna inte bara utvecklade en funktionell litteracitet 

i skolans kontext, utan även blir funktionellt litterata i det samhälle där de ska leva och, i bästa 

fall, arbeta i. Att ha mer praktiska moment kan även göra att deltagarnas självförtroende 

stärks eftersom de får visa att de är kompetenta i andra områden än när det gäller att läsa och 

skriva i skolans kontext. Kerstin poängterar till exempel att det är positivt att deltagarna 

genom praktiska moment får möjlighet att ”få visa den där kompetenta människan som inte 

alltid kommer fram bland pennor och papper”.   
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    Trots de höga kraven på lärarnas kompetens och skicklighet som den komplexa lärande-

situationen innebär så verkar det sällan vara lärarnas bristande kompetens eller engagemang 

som är hindret för en effektiv alfabetiseringsundervisning. Det största problemet för en 

effektiv alfabetiseringsundervisning verkar vara att det finns en bristande förståelse för anal-

fabeter på instanser utanför sfi och på styrningsnivå inom sfi. Informanternas svar förstärker 

Carlssons (2004) bild av sfi som en institution som tvingas interagera med en rad institutioner 

som delvis har skilda uppdrag som ibland krockar och försvårar en fungerande undervisning. 

Framförallt ger resultatet i denna studie bilden av att det inte satsas tillräckligt med resurser på 

modersmålslärare, att de privata utbildningsföretagen ofta inte har tillräcklig kompetens för 

att undervisa analfabeter och att arbetsförmedlingen inte förstår sig på vad det innebär att vara 

analfabet i en andraspråkskontext. Franker och Mörling poängterar båda att det krävs en högre 

medvetenhet hos alla inblandade framförallt hos rektorer och skolchefer.   

    Den komplexa lärandesituationen som alfabetiseringsundervisning innebär borde vara ett 

starkt argument för att lärare som arbetar med dessa individer borde ha höga krav på 

utbildningsnivå och kompetens. Trots detta är de formella kraven på de lärare som arbetar 

med denna utbildning låga, vilket kan tyckas underligt med tanke på vad det faktiskt innebär 

att alfabetisera i en andraspråkskontext. Att på styrningsnivå ställa höga utbildningskrav och 

ge mer fortbildning till alfabetiseringslärarna borde därför vara en självklarhet. En dåligt 

fungerande alfabetiseringsundervisning kostar samhället mer i det långa loppet. Ser man inte 

till att deltagarna får en möjlighet att tillägna sig en sådan litteracitet som krävs för att komma 

ut i det svenska arbetslivet kommer det bli dyrt för staten. Franker (2004:702) har en viktig 

poäng i att synen på analfabetdeltagarna måste präglas av ett resursperspektiv. Vi måste se på 

deltagarna i alfabetiseringsundervisningen som resurser som har kompetenser som vi kan 

utnyttja i samhället. Vi måste därför se till att deltagarna i alfabetiseringsundervisningen 

tillägnar sig en sådan litteracitet så att de kan fungera som tillgångar i samhället. En viktig 

utgångspunkt i undervisningen är därför i enighet med Jeppson Wiggs (2011:183) resone-

mang, att vi har ett ansvar att lära av deltagarna inte i första hand att lära om deltagarna.  

    Det finns en intressant poäng i det som Sachs (1986:7) skriver om att det i vår 

västerländska tanke om ”intellektuell modernisering”, som alfabetiseringsundervisningen är 

en del av, också finns en inbyggd antydan om att en sådan utveckling är positiv. Visserligen 

är det viktigt att vara litterat för att klara sig i det svenska samhället, men det finns också en 

antydan om att vårt västerländska sätt att tänka och konstruera världen på är det enda rätta. Att 

ha andra tankemönster, erfarenheter och problemlösningsförmågor än de som värderas i den 

litterata världen, behöver inte på något sätt vara sämre än de förmågor som de illitterata 
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deltagarna innehar. Kanske är det så, som Mörling skämtsamt kommenterar, att vi i det 

svenska samhället behöver an-alfabetiseras i lika stor utsträckning som analfabeterna behöver 

alfabetiseras. Trots Mörlings skämtsamma ton när hon utrycker detta, så finns det en djupare 

undermening i det som hon säger, som i mina ögon bottnar i vår människosyn. Deltagarna i 

alfabetiseringsundervisningen är inte inkompeta på något sätt, utan de har bara andra erfaren-

heter och andra tankemönster än de vi är vana vid.      

6.2 Förslag på fortsatt forskning     

Det råder inga tvivel om att det saknas forskning på en rad områden vad gäller alfabetisering 

för vuxna i en andraspråkskontext. Denna studie är av explorativ art vilket gör att det upp-

kommit en rad intressanta outforskade teman som vore intressant att forska vidare på och för-

djupa sig i. I denna studie har samtliga informanter lärarperspektivet på alfabetisering, vilket 

gör att deltagarnas åsikter och syn på undervisningen inte kommer fram. Det vore därför spän-

nande att göra en liknande studie där man intervjuar alfabetiseringsdeltagare på sfi och på så 

sätt lyfter fram deltagarnas egna reflektioner och tankar kring undervisningens innehåll och 

utformning. Ett annat förslag på vidare forskning inom ämnet är att undersöka varför man på 

styrningsnivå inte tar till sig och litar på den forskning som finns. Eftersom resultatet i denna 

studie indikerar att dagens organisering och fördelning av resurser på sfi inte verkar grundas 

på de aktuella forskningsresultat som finns, vore det intressant att intervjua beslutsfattare på 

styrningsnivå i denna fråga och ta reda på vad detta beror på. Med tanke på att resultatet i 

denna studie pekar på att modersmålsbaserad undervisningen är det effektivaste när det 

kommer till alfabetiseringsundervisning för vuxna andraspråksinlärare vore det spännande att 

undersöka i vilken utsträckning detta ger bättre resultat. Det vore därför intressant att göra en 

omfattande jämförande studie mellan deltagare som får alfabetisering på svenska parallellt 

med modersmålet och deltagare som endast får undervisning på svenska.  

7. Slutsats  

De slutsatser som kan dras av studien är att alfabetisering på sfi är en komplex och mång-

facetterad verksamhet. En av de viktigaste utgångspunkterna när man arbetar med analfabeter 

är, utifrån resultatet i denna studie, att bemöta deltagarna som vuxna kompetenta individer, ta 

tillvara på deras tidigare erfarenheter och att koppla undervisningen till en konkret praktisk 

kontext. Det är också viktigt att bryta skolans enspråkighetsnorm och förstå att vägen till att 

lära sig läsa och skriva på svenska kan gå via att man utvecklar sitt modersmål. På styrnings-

nivå krävs att man tillsätter resurser för att finna modersmålslärare i största möjliga mån och 
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satsar på kompetenta och utbildade lärare. Även om det kan innebära en merkostnad i initial-

skedet så innebär det sannolikt i längden en vinst för hela samhället eftersom det kan göra att 

fler analfabeter lär sig läsa och skriva på svenska på en kortare tid och därmed också kommer 

ut snabbare i arbetslivet.  

    Sammanfattningsvis kan sägas att förutsättningarna för en fungerande alfabetiseringsunder-

visning kräver att man är medveten om komplexiteten i deltagarnas lärandesituation, att man 

bemöter varje deltagare med respekt och tar till vara på dennes erfarenheter och kompetenser, 

att man bryter skolans enspråkighetsnorm samt att man integrerar språkutbildningen i en kon-

kret praktisk kontext.        
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Bilaga 1 

Intervjuguide för verksamma lärare 

 

Bakgrundinformation  

 

- Hur länge har du arbetat med alfabetisering för vuxna 

andraspråkinlärare? Hur kommer det sig att du arbetar med 

det? 

 

- Vad har du för utbildning?  

 

- Hur ser din arbetslivserfarenhet ut? 

Att arbeta med vuxna analfabeter 

- Hur arbetar man med alfabetisering och vilka problem kan 

man eventuellt stöta på? Vad är enligt dig den största 

utmaningen när man arbetar med analfabeter eller sfi-

deltagare med mycket kort skolbakgrund?  

- Vad är den största skillnaden mellan att arbeta med svenska 

som andraspråk för analfabeter i jämförelse med andra sfi-

deltagare? 
 

Undervisningens didaktiska utformning 

- Vad bör man som lärare tänka på när man utformar 

undervisningen för dessa elever?  

 

- Vilka arbetsmetoder upplever du som de mest effektiva vid 

analfabetiseringsundervisning? Finns det metoder som du 

medvetet undviker och i så fall varför? 
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- Hur använder du bilder i din undervisning? Vilka fördelar 

respektive nackdelar upplever du att det finns med bildval? 

 

- Hur tolkar du begreppet ”litteracitet” och vilka kompetenser 

anser du att dina deltagare måste ha tillägnat sig innan man 

kan säga att de blivit litterata? 

 

- Vad karaktäriserar en god alfabetiseringslärare? Har du några 

exempel på adjektiv som beskriver en god 

alfabetiseringslärare? 

Organisation och styrning 
 

- Hur visar man på styrningsnivå att man har förståelse för 

alfabetiseringsundervisning?  

 

- Hur ser du på målen som ställs på vuxna analfabeter inom sfi 

undervisningen? 

 

- Om du fick obegränsade resurser för att utforma en så 

effektiv alfabetiseringsundervisning som möjligt, vad skulle 

du då förändra?  

 

- Anser du att du och dina kollegor har tillräckligt med 

kompetens för att arbeta med alfabetisering? Hur har du/ni 

utvecklat den kompetens ni har? Vilken utbildningsbakgrund 

tycker du att en alfabetiseringslärare bör ha?  

 

- Är det något du vill tillägga? 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  
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Bilaga 2 

Intervjuguide för expertintervju  

 

Bakgrundinformation  

 

- Hur kommer det sig att du började forska kring alfabetisering 

för vuxna andraspråkinlärare?  

Att arbeta med vuxna analfabeter 

- Vad innebär det att arbeta med alfabetisering och vilka 

problem kan man stöta på? Vad är enligt dig den största 

utmaningen när man arbetar med analfabeter eller sfi-

deltagare med mycket kort skolbakgrund?  

- Vad är den största skillnaden mellan att arbeta med svenska 

som andraspråk för analfabeter i jämförelse med andra sfi-

deltagare? 
 

Undervisningens didaktiska utformning 

- Vad bör man tänka på när man utformar undervisningen för 

dessa sfi-deltagare?  

 

- Vilka arbetsmetoder upplever du som de mest effektiva vid 

analfabetiseringsundervisning? Finns det metoder som man 

bör undvika och i så fall varför? 

 

- Vad bör man tänka på om man använder bilder i sin 

undervisning? Vilka fördelar respektive nackdelar upplever 

du att det finns med bildval? 
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- Hur tolkar du begreppet ”litteracitet” och vilka kompetenser 

anser du att deltagarna måste ha tillägnat sig innan man kan 

säga att de blivit litterata? 

 

- Vad karaktäriserar en god alfabetiseringslärare? Har du några 

exempel på adjektiv som beskriver en god 

alfabetiseringslärare? 

Organisation och styrning 
 

- Hur visar man på styrningsnivå att man har förståelse för 

alfabetiseringsundervisning?  

 

- Hur ser du på målen som ställs på vuxna analfabeter inom sfi 

undervisningen? 

 

- Om du fick obegränsade resurser för att utforma en så 

effektiv alfabetiseringsundervisning som möjligt, vad skulle 

du då förändra?  

 

- Vilken utbildningsbakgrund tycker du att en 

alfabetiseringslärare bör ha? Tror du att de lärare som 

arbetar med alfabetisering har de kompetenser som krävs? 

Varför?/Varför inte? 

 

- Är det något du vill tillägga? 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 


