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Sammandrag 

 

Ett tydligt samband mellan alfabetiseringsundervisning och deltagares verklighet utanför 

skolan är avgörande för alfabetiseringens framgång.   

 Syftet med följande uppsats är att belysa hur alfabetiseringslärare arbetar för att knyta 

ihop undervisningen med elevernas vardag utanför skolan. I undersökningen som här presen-

teras har observationer av alfabetiseringsundervisning och intervjuer med alfabetiseringslärare 

gjorts.   

 Resultatet visar bland annat att lärarna i undervisningen tar till vara autentiska texter, 

verkliga föremål, besök i samhället, vardagsnära ämnen och deltagarnas erfarenheter från den 

nya kulturen.  

 De slutsatserna som dras är att undervisningen knyts till vardagen på flera olika sätt, 

främst genom ett vardagsnära innehåll i vokabulär och texter. Dock finns endast få exempel 

på skriftspråkets vardagsnära funktioner i undervisningen. Steget till att använda de nya kun-

skaperna i det dagliga livet är därmed stort.  

 

Nyckelord: alfabetisering, läs- och skrivinlärning, svenska som andraspråk, vardag, 

konkretisering  
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1 Inledning  

Jag glömmer aldrig känslan när jag som barn genomskådat läskoden och det som stod skrivet 

på skyltar, förpackningar och böcker helt plötsligt krävde att bli läst. Jag kunde helt enkelt 

inte låta bli. Det var onekligen som att en ridå dragits bort, jag var invigd i de läsandes och 

skrivandes värld. Fram till dess hade skriftspråket varit en självklar del av min verklighet och 

långt innan jag själv kunde tyda bokstäverna var jag bekant med flera av dess funktioner, 

vilket ledde till att jag omedelbart satte igång att tillämpa de nya färdigheterna. 

En del av dem som tvingats lämna sina hemländer för att komma hit till Sverige har levt 

i kulturer där skriftspråket haft en mycket marginell roll. Att skriva och läsa har inte varit en 

del av deras vardag, och få i deras omgivning har varit skrivkunniga.  

Det nya landet är genomsyrat av skrivet språk. Varje individ förväntas kunna läsa 

skyltar, skriva under viktiga dokument, läsa brev från myndigheter och mycket, mycket mer. 

Det är en självklarhet att alla vuxna tar till sig skriftlig information och själva kan uttrycka sig 

genom att skriva.  

 Många analfabeter lyckas aldrig till fullo genomskåda skriftsystemet och dess funktion, 

trots att de får delta i alfabetiseringsundervisning. De ser ofta inte poängen med att lära sig 

detta nya och svåra, då de tidigare klarat sig utmärkt utan det. Att stava sig igenom ord i läro-

boken för att göra läraren glad är en sak, men att detta skulle kunna användas i vardagen är för 

många alltför främmande. För dem är det långt ifrån självklart att skriftspråket fyller en 

funktion även utanför skolans kontext.  

Litteraturen på området är entydig och menar att innehållet i alfabetiseringsundervis-

ningen måste ha ett nära samband med elevernas verklighet utanför klassrummet. Den måste 

kopplas ihop med det de redan vet och får inte bli en separat färdighet som man ägnar sig åt 

endast i skolan. Att visa vilken oerhörd nytta eleverna kan ha av skriftspråket i sina vardagliga 

liv och att göra dem nyfikna på vad som står skrivet runt omkring dem är således en stor och 

viktig uppgift för  undervisningen. Så hur förhåller det sig egentligen? Lyckas lärarna relatera 

läs- och skrivinlärningen till elevernas vardag och i så fall hur? Forskningsresultat om hur 

alfabetiseringsundervisningen går till är knappa och vi vet än mindre om hur lärare knyter den 

till verkligheten utanför skolan. Jag beslöt mig därför för att ta reda på hur denna 

sammankoppling kan se ut i två alfabetiseringsgrupper på två olika skolor. 
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1.1 Studiens syfte  

Studiens syfte är att belysa hur alfabetiseringslärare arbetar för att knyta ihop undervisningen 

med elevernas vardag utanför skolan.  

1.2 Disposition 

Uppsatsen är uppbygg av följande delar: Bakgrund, Metod och material, Resultat, Diskussion 

och Avslutning.  
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2 Bakgrund  

Då vuxna analfabeter ska lära sig att läsa och skriva är en koppling till deras vardag avgö-

rande för motivation, förståelse och viljan att använda sig av de nya kunskaperna utanför 

skolans kontext (Sachs 1986:63-64).  

 Nedan belyses olika aspekter av varför sambandet mellan alfabetiseringsundervisning 

och vardagen utanför skolan är av så stor betydelse och hur kopplingen mellan dessa världar 

kan göras.  

Bakgrundsavsnittet är uppdelat på följande sätt: Först definieras några centrala begrepp. 

Därefter presenteras skillnader mellan muntliga och skriftliga kulturer, följt av teorier och 

metoder vad gäller läs- och skrivinlärning med särskilt fokus på analfabeter. Ett stycke tar upp 

skriftspråkets funktion och sedan följer ett par avsnitt om identitet, erfarenheter och 

modersmål. Användingen av vardagliga föremål och bilder i undervisningen behandlas 

därefter och slutligen vikten av kännedom om inlärarnas vardag. 

 

2.1 Några begrepp och definitioner 

Analfabet betecknar en person som varken kan skriva eller läsa på sitt modersmål eller på sitt 

andraspråk (Lundgren 2005:37). 

 Alfabetiseringsundervisning används här för att beskriva läs- och skrivinlärningen i 

synnerhet men även de muntliga aktiviteter som kopplas till den. Att helt skilja läs- och 

skrivinlärningen från den övriga språkinlärningen när det gäller personer som inte kan språket 

i fråga är svårt. 

 Litteracitet är hämtat från engelskans literacy, vilket har en djupare betydelse än 

svenskans läs- och skrivkunnighet. En grundläggande kommunikativ skriftlig förmåga utifrån 

individens behov och de krav som det omgivande samhället ställer ingår också i begreppet 

(Franker 2002:11).  

2.2 Muntliga och skriftliga kulturer 

För att förstå vikten av att sammanlänka alfabetiseringsundervisning med vardagen utanför 

skolan bör en kort presentation av skriftspråkets roll i inlärarnas hemländer göras. 

 Qarin Franker (2002) skriver att en stor del av världens analfabeter lever sina liv i s. k. 

muntliga kulturer, där skriften har en mycket undanskymd roll. De skiljer sig mycket från 

västvärldens, i stora delar, skriftspråksbaserade kultur, där kraven på varje samhällsmed-
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borgares läs- och skrivförmåga är höga (Franker 2002:9). I muntliga kulturer finns visserligen 

människor som är mer eller mindre litterata, men skrivkunnigheten betraktas då som ett 

hantverk, likställt med andra. Synen på läs- och skrivfärdighet är distribuerad, förklarar 

Franker (2007:698), vilket innebär att det räcker med att en person i området läser och skriver, 

liksom att en person lagar bilar, en annan syr kläder och en tredje förlöser kvinnor. Synen på 

litteraciteten som en självklart individuell färdighet i västvärlden, utgör således en mycket stor 

kontrast (Franker 2007:698). Eija Kuyumcu (2002:136-153) menar att muntliga kulturer 

dessutom till stor del baseras på ett konkret och situationsberoende tänkande och att 

förståelsen för omvärlden ständigt utgår från personliga erfarenheter.  

 Walter J. Ong (1999:72,99) anser att skriften utvecklat tänkandet då den läs- och 

skrivkunnige lärt sig tänka abstrakt, göra avancerade analyser, distansera sig från det egna 

sammanhanget m.m.. Följaktligen ser han tänkandet hos människor i muntliga kulturer ur ett 

bristperspektiv. Sylvia Scribner och Michael Cole (1981:242-245) menar däremot att 

fostrandet i den formella skolans specifika kultur är det som orsakat skillnaderna i 

tankemönstren, inte läs- och skrivkunnandet i sig.  

 Då deltagare i alfabetiseringsundervisning saknar erfarenhet av skolans kultur, är ovana 

vid abstrakt tänkande och baserar sin kunskap på personliga erfarenheter, är det ytterst viktigt 

att på ett så konkret sätt som möjligt sammanlänka undervisningen med deltagarnas vardag 

(Kuyumcu 2002:162). 

2.3 Läs- och skrivinlärning 

Elevens verklighet och dennes talspråk bör utgöra en grund för läs- och skrivinlärningen, 

anser Kuyumcu (1994:145). ”Att förstå språket är en förutsättning för att man ska kunna 

förstå det lästa. […] I annat fall blir det som att försöka hänga kappan på en krok som inte 

finns – den faller obönhörligt ner på golvet” (Kuyumcu 1994:145).  

 Läsning är ingalunda en enbart mekanisk avkodningsprocess. Franker (1994:7) skriver 

att det läsaren ser, bokstäver, ordbilder, illustrationer etc., samverkar med förkunskaper om 

språket och innehållet. Detta innebär att läsprocessen underlättas mycket om innehållet i 

texterna är bekant och meningsfullt. 

 Läsutvecklingen har tre skeden; det logografiska, då orden ses som bilder, det 

alfabetiska, då inläraren ”knäcker läskoden” och förstår kopplingen mellan bokstav och ljud 

och det ortografiska, då avkodningen automatiserats. (Se t. ex. Franker 1994) I det tredje 

skedet har inläraren uppnått s. k. funktionell litteracitet, då läsningen flyter och kraften kan 
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läggas på att förstå och reflektera över innehållet i texten. Att ta sig från det alfabetiska till det 

ortografiska skedet tar oftast mycket längre tid för en vuxen än ett barn och vissa kommer 

aldrig dit. Avkodningen kräver nämligen en enorm ansträngning, ofta utan förståelse för 

innehållet eller anledningen att läsa överhuvudtaget. Inläraren undviker därför att läsa och 

skriva i sin vardag och återgår, i värsta fall, så småningom till analfabetism (Franker 1994:8-

9, 2007:680.) Att närma sig texten från ett helhetsperspektiv, trots att inläraren ännu inte kan 

ljuda ihop de enskilda orden, är därför gynnsamt, förutsatt att fokus läggs på ett innehåll som 

är kopplat till erfarenheter, intressen och behov (Larsson, Nauclér & Rudberg 1992:12-13, 

Franker 1994:13).   

 De läsinlärningsmetoder som finns förespråkar oftast antingen en analytisk eller en 

syntetisk metod. Larsson, Nauclér & Rudberg (1992) beskriver dessa i sin bok Läsning och 

läsinlärning. 

 De syntetiska metoderna, däribland den s.k. Wittingmetoden, skiljer förmågan att 

avkoda från att förstå. Dessa förmågor övas därför separat. Stor vikt läggs på de enskilda 

språkljuden och bokstäverna. Texterna består av redan bekanta stavelser och ord och det är 

viktigt att inläraren gör rätt från början.  

 De analytiska metoderna, däribland den s.k. LTG-metoden,  utgår från helheten. Basen 

är deltagarnas vardagliga talspråk och de ord och ämnen de har i sin begreppsvärld. Innehållet 

fokuseras mer än de enskilda bokstavsljuden och ord som intresserar en elev väljs inte bort för 

att de är för långa eller inte är ljudenligt stavade. Deltagarna får tidigt själva producera friare 

texter, trots att stavningen blir felaktig.  

 Larsson, Nauclér & Rudberg (1992:15) hävdar att oavsett om läsinlärningen sker genom 

en analytisk eller syntetisk metod är det av stor vikt att innehållet berör alfabetiseringsdelta-

garna och går att tillämpa i vardagen. Författarna menar också att en god balans mellan de två 

synsätten är idealiskt. 

2.4 Att förstå skriftspråkets kommunikativa funktion 

Enligt Marie Carlsson (2001:313) är det vanligt att deltagare i alfabetiseringsundervisning har 

svårt att förstå vad som försiggår i skolan. Att lära sig i skolan skiljer sig mycket från hur 

inlärning i hemlandet går till och det blir lätt så att det som lärs in i skolan används endast för 

det fortsatta skolarbetets skull. Att veta hur och varför de nya skriv- och läskunskaperna ska 

användas i vardagen är inte självklart.  
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 I den norska studien ”Alfa og Omega” visade det sig att de alfabetiseringsdeltagare som 

genom undervisningen lärde sig avkoda enklare skrift, ändå inte använde detta i sin vardag 

(Alver & Dregelid 2001:265). Läsa och skriva hörde för dem enbart hemma i skolans värld. 

Samma sak såg Lisbeth Sachs (1986) i sin studie av turkiska kvinnor som alfabetiseras på sitt 

modersmål. De flesta informanterna tyckte sig inte ha något behov av att läsa och skriva. Den 

kunskap de fått i skolan var för dem inte användbar i vardagen, och ett år efter det att alfabeti-

seringsundervisningen avslutats hade de glömt det mesta de lärt sig (Sachs 1986:50-61).  

 I undervisningssammanhang används skriftspråket sällan som det sociala och kommuni-

kativa verktyg det egentligen är. Franker (2007:700-701) förespråkar därför att alfabetisering 

bygger på konkreta, vardagliga och autentiskt kommunikativa situationer, där den egna nyttan 

med skriftspråket är tydlig. Litteraciteten kan då utgöra ett slags brygga mellan undevisningen 

och vardagen, förklarar hon. 

 Miljön i samhället utanför skolan inbjuder till autentiskt kommunikativa situationer i en 

naturlig kontext, anser Kuyumcu (1994:159). De skrivna budskapen fyller här en verklig 

funktion. (Franker 2007:704). Verkliga läs- och skrivbehov gör inlärning meningsfull (Wedin 

2010:15) och ökar avsevärt förutsättningarna för att deltagarna tidigt börjar läsa och skriva i 

sin vardag, vilket, enligt Kuyumcu (1994:159) är avgörande för huruvida de någonsin ska bli 

läs- och skrivkunniga, eller förbli analfabeter.  

2.6 Identitet, mål och erfarenheter 

Enligt Kuyumcu (1994:150) känner många analfabeter att de blivit inkompetenta i det skrift-

språkliga samhällets ögon och att vuxenidentiteten tagits ifrån dem. Det är därför viktigt att 

undervisningen inte infantiliserar, och att det material som används inte är tänkt för barn. Det 

omgivande samhället erbjuder en uppsjö av autentiska texter, såsom reklamblad, kvitton och 

tidningar, vilka lämpar sig bättre som undervisningsmaterial, då det knyter an till vuxnas 

behov, menar Franker (2007:704).  

 För vuxna inlärare utgör dessutom ett framtida arbete och andra uppgifter i livet en stor 

drivkraft för utveckling och lärande. Att arbeta med de områden och genrer som kan vara 

användbara för de specifika mål deltagarna har är därför mycket viktigt (Franker 2002:24).  

 Kuyumcu (1994:155) understryker att undervisningen skall beröra elevernas nuvarande 

livssituation och samtidigt förankras i den kultur de kommit från. Då självkänslan redan är 

utsatt betonar Kuyumcu värdet av att varje deltagares livserfarenheter och kunskaper 

uppmärksammas och tas tillvara.  
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 I inlärarnas livserfarenheter finns en enorm potential till samtal och texter som verkligen 

engagerar. När de delar med sig av dessa till varandra fyller språket sin kommunikativa 

funktion, menar Berit Lundgren (2005:170). Den brasilianska pedagogen Freire (1972) ansåg 

att alfabetisering skulle utgå från deltagarnas livserfarenheter och vad de spontant berättade. 

Utifrån deltagarnas engagerade samtal och de ämnen som var viktiga för dem byggdes sedan 

skriftspråket. Franker (2007:700) hävdar dock att lärare ofta fokuserar på deltagarnas brister 

och bortser från den enorma kunskapsresurs de besitter.  

 Åsa Wedin (2010) förklarar att många analfabeter har erfarenheter av vad läsning och 

skrivning är och hur det används, även om de själva inte kan skriva och läsa. De former av 

skriftspråk som används i skolan har förmodligen föga gemensamt med den skrift de mött i 

sitt hemland och i sin nuvarande vardag. I skolans värld läses artiklar och böcker, rätta svar 

fylls i de rätta luckorna, texter skrivs med ordbehandlingsprogram osv. Kanske deltagarna 

tidigare sett skrift användas i vissa specifika situationer, trots att de kommer från muntliga 

kulturer. De har kanske kommit i kontakt med reklam, sett listor bockas av eller lyssnat när 

någon läst upp ett brev (Wedin 2010:19). 

 Franker (2007:696) menar att de redan bekanta formerna av skrift har en självklar roll i 

alfabetiseringsundervisning. Risken är annars att deltagarna tror att den form av skrift de 

tidigare mött inte är värd något och att det försprång som dessa erfarenheter innebär inte tas 

tillvara.  

2.7 Modersmålet 

Det är viktigt att vi ”tar till vara elevens alla språkkunskaper och bygger läs- och skrivin-

lärningen inte bara på elevens, kanske mycket bristfälliga, svenskkunskaper utan även på 

elevens modersmål” säger Franker (1994:10)   

 Vissa alfabetiseringsgrupper har stöd av modersmålslärare eller språkstödjare i den 

vanliga undervisningen. De kan förklara studiesituationen på ett helt annat sätt än en lärare 

utan kunskaper i elevernas språk kan. Dessutom kan undervisning, med stöd av 

modersmålstalare i mycket högre grad baseras på deltagarnas erfarenheter, förmågor, 

intressen och behov (Mörling 2007:34). Det finns även exempel på skolor där deltagarna 

alfabetiseras på modersmålet, och många hävdar att det är det allra effektivaste sättet att lära 

sig läsa och skriva som vuxen (Lundgren 2005:22). Även utan modersmålslärare och tolk är 

modersmålet en viktig resurs i alfabetisering, hävdar  Margaretha Mörling (2007:34, 46). Att 

anknyta till det får deltagaren att koppla samman sin gamla bereppsvärld med den nya.  
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2.8 Vardagliga föremål och bilder 

På många håll i litteraturen betonas att alfabetiseringsundervisning bör vara så konkret som 

möjligt. Att använda sig av det som går att se och ta på här och nu blir därmed centralt för att 

göra innehållet begripligt och meningsfullt. Verkliga och vardagliga föremål förstärker 

förståelsen, inlärningen och kopplingen till vardagen utanför skolan. (Mörling 2007:31.)  

 Många begrepp går dock inte att visa genom fysiska ting. Visst kan då bilder användas 

för att konkretisera, anser Ulrika Leimar (1974:22, 38-39), men enligt Franker (2011:15) går 

det inte vara säker på att eleven ser samma sak i bilden som läraren avser. Bilder är nämligen, 

precis som allt annat, färgade av sin kulturella kontext och det kan vara mycket svårt att förstå 

andra kulturers bildkoder. Illustrationerna i läromedel för analfabeter är dessutom ofta så 

enkla att de liknar pekboksbilder, vilket kan leda till deltagarna känner sig behandlade som 

barn. Autentiska och engagerande bilder är här att föredra, menar Franker (2011:101-103).  

2.9 Kunskap om inlärarens vardag  

Slutligen bör tilläggas att en förutsättning för att sammanlänka alfabetisering med elevers 

vardag är kunskap om hur denna vardag ser ut. Att utgå från att inläraren vill och behöver 

skriva och läsa av samma anledningar som människor från skriftliga kulturer kan leda till att 

han eller hon inte använder de nya kunskaperna (Sachs 1986:36,69).  
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3 Metod och material 

Studiens syfte är att belysa hur alfabetiseringslärare arbetar för att knyta ihop undervisningen 

med elevernas vardag utanför skolan. Klassrumsobservationer, i kombination med intervjuer 

av lärare, valdes som lämpliga metoder.  

3.1 Om observationerna 

Jag genomförde studien som en känd men icke deltagande observatör. Då jag på förhand inte 

visste hur lärarna skulle arbeta och på vilka sätt de skulle referera till elevernas verklighet 

utanför klassrummet, valde jag att göra en s. k. ostrukturerad observation. Allt som på något 

sätt kopplades till vardagen antecknades, utan att sorteras under i förväg avgränsade 

kategorier (Patel & Davidsson 2003:89-95).  

Enligt Pål Repstads (2007:66) rekommendation användes två spalter, en där händelserna 

i klassrummen antecknades och en för kommentarer till det observerade. En 

inspelningsapparat spelade in ljudet under observationerna för att jag vid oklarheter skulle 

kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts.  

Observationerna skedde i två alfabetiseringsgrupper under fyra förmiddagar vardera.  

3.1.1 Informanterna 

Observationsgrupp 1 

Det första besöket gjordes i en alfabetiseringsgrupp i en mellansvensk stad. Deltagarna 

studerade sfi-kurs A och då alla deltagare var analfabeter arbetade gruppen med alfabetisering 

parallellt med den allmänna språkundervisningen. Undervisningen hölls varje förmiddag och 

observerades under fem dagar, dock användes den första dagen till att berätta om anledningen 

till besöket och att prova olika sätt att anteckna det som observerades.  

Gruppen bestod av sex elever, vilka hade börjat studera vid olika tillfällen, allt från 

någon månad till närmare ett år. Deltagarna befann sig på mycket skilda nivåer i sin läs- och 

skrivutveckling. De kom från Somalia och Irak och var mellan 19 och 64 år. Lisbeth, som 

arbetat med lågutbildade invandrare i 15-20 år, var lärare för gruppen.  

 

Observationsgrupp 2 

Den andra gruppen jag besökte var en alfabetiseringsgrupp i en annan stad i Mellansverige. 

Även här läste samtliga deltagare sfi-kurs A och varvade allmän språkinlärning med 

alfabetisering. Gruppen bestod av elva elever, från 39 till 54 år gamla. De hade tillhört 
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gruppen mellan 2 månader och 2 år och deras muntliga och skriftliga förmåga var mycket 

heterogen. 

Gruppen hade vissa dagar tillgång till två språkstödjare, vilka talade tre av de fem språk 

som fanns representerade i klassrummet. Deras lärare Lotta, som var speciallärare, hade 

arbetat med alfabetisering i två år och hade även tio års erfarenhet av läs- och skrivinlärning 

för barn. Hon träffade gruppen på förmiddagarna tisdagar till fredagar och en annan lärare 

skötte undervisningen på måndagar. Observationerna skedde under fyra dagar då Lotta 

undervisade gruppen.  

3.2 Om intervjuerna 

Efter det att observationsanteckningarna analyserats tillfrågades lärarna om att delta i en 

intervju. För att de skulle få möjlighet att fundera över vad de ville berätta fick de i förväg ta 

del av en intervjuguide.  

En intervjuguide är, enligt Jan Trost (2011:71-72), att föredra framför ett mer strikt 

frågeformulär när det gäller kvalitativa intervjuer. En sådan ger större möjligheter till 

flexibilitet och uppföljning av det som spontant kommer upp. Områdena behöver inte beröras 

i en bestämd ordning och det ena leder ofta naturligt till det andra. 

 Intervjuguiden bestod av följande områden:  
 

 Typ av vokabulär, fraser, dialoger 

 Hur relatera till skriftspråket i vardagen/samhället? 

 Hur relatera till elevernas verklighet i hemlandet? 

 Föremål i undervisningen som hör till vardagslivet  

 Elevers spontana frågor och liknande 

 Studiebesök och liknande 

 Andra aktiviteter och övningar 

 

Intervjuerna dokumenterades genom inspelningar och stödord. Att spela in vad som sades 

medförde att jag kunde lyssna mer aktivt, utan att antecknandet störde.  

3.3 Fokus i studien 

Vid sammanställandet av resultatet har jag enbart tittat på de exempel där jag anser att 

alfabetiseringsundervisningen kopplas till elevernas vardag utanför skolan. Alla andra 

exempel har sållats bort.  
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3.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2012) betonar att informanter har rätt att få veta vilken slags studie de deltar 

i och att denna skall ske med största konfidentialitet. Medverkan skall dessutom vara frivillig.  

 Lärare och elever informerades således om att studien enbart gällde undervisningen, och 

att inga personliga uppgifter skulle antecknas. Det mer exakta syftet med kopplingen till 

vardagen fick lärarna dock veta först inför intervjuerna. Inspelningsapparaten och datorn 

visades för eleverna innan ljudupptagningen och antecknandet påbörjades. Informanterna fick 

sedan ta ställning till huruvida de ville medverka, vilket samtliga ville göra. 

 Namn på informanter, skolor och platser är utbytta i texten. I de fall övrig information 

som kan identifiera informanterna förekommit, har denna tagits bort eller förändrats. 
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4 Resultat  

Nedan redovisas resultatet från de intervjuer och observationer som gjorts. Att koppla 

undervisningen till elevernas vardag tolkas här dels som att använda vardagsnära läs- och 

skrivhandlingar, dels som att använda ett vardagligt innehåll i ord, texter och övningar. 

 Resultatet har sammanställts under fyra rubriker: upplevelser och aktuella områden i 

elevernas vardag, erfarenheter från hemlandet, skriftspråket i samhället och vardagliga 

föremål. Under varje rubrik redovisas exempel från de olika observationerna och intervjuerna 

var för sig. 

4.1 Upplevelser och aktuella områden i elevernas vardag 

De båda lärarna vill att eleverna ska lära sig ett enkelt, konkret och vardagsnära språk. Orden 

de arbetar med har ofta en koppling till elevernas vardag, även om de flesta valts ut för att de 

innehåller bokstäver som de redan bekantat sig med. Kopplingen till elevernas verklighet 

förstärks genom samtal om ordens betydelse och sammanhang.  

Lärarna tar ofta tillvara de ämnen som är aktuella och intressanta för eleverna. Dessa 

fångas upp genom dagliga friare samtal och elevernas spontana initiativ. 

 

Observationer i Lisbeths grupp: 

De upplevelser och funderingar som eleverna delar med sig av mynnar ofta ut i enkla texter. 

Vissa elever kan läsa dem hjälpligt och tillgodogöra sig innehållet, medan de som inte kommit 

lika långt får andra typer av uppgifter, som att söka efter de bokstäver eller siffror de känner 

igen i texten. Elevernas funderingar rör bland annat de brev som deltagarna fått från myndig-

heter och liknande. Lisbeth går i helgrupp igenom hur den viktiga informationen, som tider 

och datum, kan urskiljas. Alla har varsitt almanacksblad där de, med stöd från Lisbeth, skriver 

in och diskuterar de tider de har att förhålla sig till.  

 En kallelse från Lernia leder till en lång diskussion om att fråga efter vägen. Dagen efter 

får alla följande text:   

  Ladan går till Lernia.  

  Ursäkta, kan du hjälpa mig? Var ligger Lernia?  

 

På pappret finns Lernias logotyp. Ladan tittar en stund, pekar på den, och förstår vad det 

handlar om. ”Hjälpe mig. Lernia?”, säger hon och skrattar för sig själv. Alla läser sedan texten 

tillsammans. De byter också ut ordet Lernia mot andra platser i staden och eleverna försöker 

förklara hur man hittar dit. Detta leder vidare till att beskriva vägen till elevernas bostäder.   
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Intervju med Lisbeth: 

Lisbeths elever arbetar efter ett läromedel där bokstäverna lärs in i en viss ordning, med 

tillhörande ordlistor och övningar. De ord som eleverna förstår och har en relation till, såsom 

te, ris och arm går mycket lättare att läsa och skriva, berättar Lisbeth. Förutom dessa färdiga 

uppgifter tar hon gärna tillvara det som rör eleverna i nuet.  

 En morgon, när en av eleverna haft problem med sitt busskort, var hela klassen 

engagerad i att på Internet ta reda på när och var bussen skulle stanna och vad de skulle säga 

till busschauffören för att få veta vad som hänt. Lisbeth följde sedan med eleven och de kunde 

tillsammans reda ut problemet.  

 Vid ett annat tillfälle hade en av eleverna i gruppen tagit prover på sjukhuset. Orden 

urinprov, blodprov, spruta och liknande blev då relevanta för läs- och skrivinlärningen. ”Hon 

var jättemotiverad, för det var helt aktuellt för henne då”, säger Lisbeth.  

 

Observationer i Lottas grupp: 

Lotta relaterar ofta de aktuella orden arbetar till elevernas vardag. De pratar om att koka 

potatis och diskuterar tomatpriset i samband med att eleverna sätter ihop orden tomat och 

koka av stora bokstäver på sina bänkar. 

 De elever som kommit långt i läs- och skrivinlärningen får med hjälp av datorer, skriva 

texter om den egna familjen. En elev skriver: ”Min 4 bon 3 flkor aok an båikar” (jag har fyra 

barn, tre flickor och en pojke, min tolkning). Lotta uppmuntrar henne då att fortsätta med att 

skriva: ”Min man heter …”, utan att påpeka felstavningen.  

 

Intervju med Lotta: 

Lotta tar gärna tillvara elevernas entusiasm inför de ämnen de själva tar upp. ”Jag vet att nu 

tar jag det här tillfället […] Det kanske inte kommer i morgon, för det kan jag inte dra igång 

på ett så här bra sätt som de gör” säger hon och ger exemplet då en annons för billig lax ledde 

till ett engagerat samtal om var och hur eleverna handlar. 

 Lotta säger att hon försöker ha ett relevant innehåll i de texter eleverna läser och skriver. 

I samband med ett stort jubileum fick eleverna skriva enkla texter om sin stad, vilka sedan 

hängdes upp för allmänheten. 
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4.2 Livserfarenheter 

Gruppen pratar inte så mycket om elevernas tidigare erfarenheter, men då och då görs jämför-

elser och spontana associationer till situationen i hemländerna. Vilken kontakt eleverna haft 

med skriftspråket före flytten till Sverige, säger sig lärarna veta mycket lite om.  

 

Observationer i Lisbeths grupp 

Kopplingen till erfarenheter i hemlandet är knapp under observationsdagarna, men ett 

exempel finns, då gruppen i samband med att de skriver och pratar om sina personnummer, 

diskuterar skillnaden i synen på ålder i elevernas hemländer i jämförelse med Sverige. 

 

Intervju med Lisbeth 

Lisbeth säger att vissa studiebesök har väckt gamla minnen till liv. Många elever har haft 

getter i sina hemländer och blev mycket upprymda då de besökte en getfarm i våras. En 

liknande upplevelse var när gruppen gick till museet, där de kände igen gamla jordbruks-

redskap.  

 Vid sådana här tillfällen tar de med sig en kamera för att i efterhand, med stöd av 

bilderna, kunna prata, skriva och läsa om upplevelserna.  

 Vad det gäller tidigare kontakt med skriftspråket har Lisbeth märkt att några lärt sig 

bokstävernas namn på modersmålet, vilket försvårat läsinlärningen mycket då de uttalar hela 

bokstavens namn när de ljudar.  

 

Observationer i Lottas grupp 

Inga kopplingar till tidigare erfarenheter har observerats i Lottas undervisning. Dock görs 

referenser till elevernas modersmål någon gång. 

 

Intervju med Lotta 

Vissa frågor som kommer upp i undervisningen kan vara känsliga, säger Lotta. ”Har du 

barn?” och ”Är du gift?” är vanliga frågor som kan riva upp svåra minnen från hemlandet.   

 En lustig koppling till barndomen i hemlandet gjordes när eleverna under en promenad 

hittade en hage ritad på asfalten. Helt plötsligt började de stora kvinnorna i femtioårsåldern att 

hoppa hage på gatan. ”Jag trodde inte mina ögon.” säger Lotta. Detta har Lotta sedan åter-

kopplat till när eleverna arbetat med bokstaven G. 
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4.3 Skriftspråket i samhället 

Flera typer av samhällets autentiska texter används i undervisningen. Några tas in i klassrum-

met och andra läses på plats i stadsmiljön.  

 

Observationer i Lisbeths grupp 

Ett exempel på de texter som används för lästräningen är kvitton. En av eleverna har några 

dagar tidigare skrivit av sitt eget matkvitto och försöker nu stava sig igenom listan med varor, 

men hon tycker inte att den stämmer. ”Nej köpa.. igår”, säger hon. Hon verkar ha glömt att 

hon själv skrivit av det gamla kvittot. Lisbeth försöker förklara, men eleven låter sig inte 

riktigt övertygas. Lisbeth visar sedan bilder på de olika livsmedlen och pratar med henne om 

vem i familjen som tycker om vilken av de frukter och grönsaker hon köpt. 

Några andra elever läser en lista där staden, stadsdelarna och hemländerna står skrivna. 

Under listan finns en blankett med stora rutor där de, med stöd från listan, skriver dagens 

datum, personuppgifter och underskrift.  

 

Intervju med Lisbeth 

Varje fredag tar gruppen en promenad för att leta reda på skriftspråket i närområdet, berättar 

Lisbeth. De har också varit på torget och i ett köpcentrum där de övat sig på att läsa skyltar 

och jämföra priser.  

 

Observationer i Lottas grupp 

Den typ av samhällets texter som observeras i Lottas klassrum är de brev från myndigheter 

som eleverna tar med sig och får hjälp att tyda. 

 

Intervju med Lotta 

Lotta säger att hon ibland flyttar undervisningen ut från klassrummet. I ett bostadsområde där 

flera av eleverna bor har hon och eleverna tillsammans listat ut vad gatorna heter och vad 

skyltarna betyder. I samband med att de arbetade med temat Sjukdomar och sjukvård, 

besöktes Apoteket, där de läste sig fram till de olika avdelningarna.  

Lotta berättar också att hon brukar ta med sig reklamblad från affärerna. I klassrummet 

tittar de på bilderna, jämför priserna och läser vad de olika varorna heter.  

4.4 Vardagliga föremål och bilder 

Vardagliga föremål förekommer sparsamt i undervisningen. Bilder är däremot mycket 

vanliga.  
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Observationer i Lisbeths grupp 

De mer konkreta föremål som används i Lisbeths grupp är övningsklockor, då de pratar om 

tider för föräldramöten och liknande, och leksakspengar, när man övar räkning. De pratar i 

samband med detta om vad eleverna betalar i hyra, hur mycket ett busskort kostar och priset 

på t. ex. ett paket cigaretter. 

 

Intervju med Lisbeth 

Lisbeth brukar inte ta med sig saker från vardagslivet in i klassrummet, hon föredrar att 

använda fina fotografiska bilder.  

 

Observationer i Lottas grupp 

En dag har Lotta med sig en korg med grönsaker och örter från sin trädgård. Hon plockar upp 

en i taget, tejpar upp den i blasten på tavlan och eleverna får gå fram och skriva vad den heter. 

Eleverna berättar vad de ätit i hemlandet och smakar gräslök och persilja. När alla ord står 

uppskrivna på tavlan bredvid respektive grönsak, gör de olika övningar för att höra och se ljud 

och bokstäver i orden.  

 

Intervju med Lotta 

Lotta använder diverse konkreta föremål i undervisningen. Deltagarna har t. ex. dukat i 

personalrummet och samtidigt använt de olika föremålens namn. Före och efter dessa 

tillfällen har eleverna i klassrummet både muntligt och skriftligt arbetat med orden för 

sakerna. 

4.5 Framtida mål 

I materialet finns inga exempel på att undervisningen knyter an till arbetslivet och andra mål 

eleverna har för framtiden.  
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5 Sammanfattande diskussion 

Att ta in vardagen i undervisningen är nödvändigt för att göra den begriplig för någon som 

aldrig tidigare gått i skolan och levt i en kultur där skriftspråket inte behövts. Kopplingen 

mellan skolan, elevens verklighetsbild och det nya samhället måste därför vara oerhört tydlig 

(Kuyumcu 2002:162).  

 Nedan diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och bakgrund.  

5.1 Läs- och skrivinlärning 

Elevens verklighet och dennes talspråk bör utgöra en grund för läs- och skrivinlärningen, 

anser Kuyumcu (1994). Att uppfylla detta är dock en utmaning, då deltagarnas talspråk är 

mycket begränsat. För att skapa en talspråklig grund att bygga läs- och skrivinlärningen på 

diskuterar man de erfarenheter och tankar eleverna spontant delar med sig av. Samtalen 

utvecklas sedan till texter och övningar och ett naturligt intresse tillvaratas således. Detta är 

helt i linje med Franker (1994:7), som betonar vikten av att innehållet är bekant och 

meningsfullt.  

 Precis som Larsson, Nauclér & Rudberg (1992:15) rekommenderar finns i de studerade 

grupperna en balans mellan ett analytiskt och ett syntetiskt arbetssätt.  

 Lärarna arbetar dels efter syntetisk metod, bokstav för bokstav. De flesta ord de 

använder är valda för att de är korta och innehåller de bokstäver eleverna redan lärt sig att 

forma och ljuda. Flera av orden är också vardagsnära och bekanta, såsom te, arm, och koka.  

 I många avseenden används även ett analytiskt arbetssätt. Det som skrivs och läses är 

ofta korta texter och övningar som först kommit till genom samtal. Eleverna får även skriva 

om sina familjer och läsa autentiska texter. Vokabulär väljs till viss del utefter det som 

eleverna själva intresserar sig för och efterfrågar. Då kan ord som urinprov och persilja vara 

mer användbara än korta, för eleverna, betydelselösa ord som vis och mas. 

 Kopplingen till den verklighet eleverna lever i kan dock göras starkare med ett än mer 

analytiskt arbetssätt. Lärarna prioriterar nu ord innehållande de bekanta bokstäverna, vilket 

leder till att helhet, vardagsnära innehåll och autenticitet inte får lika stor plats. Risken med 

detta är att deltagarna inte kommer vidare från det alfabetiska skedet, då de inte förstår vad 

det ska ha de nya kunskaperna till.        
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5.2 Att koppla alfabetisering till vardagen 

Att ta in vardagen i undervisningen kan tolkas på flera sätt. Jag har i materialet använt två 

olika slags tolkningar. Den första innebär att använda läsning och skrivning på de sätt som 

används i vardagen, den andra att i ord, texter och övningar ha ett vardagsnära innehåll. 

Huvudparten av de exempel jag sett är av det senare slaget. Gränsen mellan dessa två är dock 

inte helt tydlig.  

5.2.1 Vardagliga läs- och skrivhandlingar  

De läs- och skriftpraktiker som används enligt den första tolkningen, vardagliga läs- och 

skrivhandlingar, kommer deltagarna med största sannolikhet att tillämpa i sin vardag utanför 

skolan. Att så tidigt som möjligt förstå och börja utnyttja dem kan vara avgörande för 

huruvida eleverna ska minnas det de lärt sig och motiveras att fortsätta utvecklas, menar 

Kuyumcu (1994:159).  

 De aktiviteter i materialet som närmar sig denna definition är bland annat att förstå 

skyltar i butiker, tyda en busstidtabell på Internet och leta efter den viktiga informationen i 

brev. När det gäller elevernas skrivande, är det svårare att hitta exempel enligt den här 

tolkningen. Det exempel som är närmast en verklig kommunikativ situation är de övnings-

blanketter som eleverna fyller i, något de med säkerhet kommer att möta utanför skolan. 

Dessa aktiviteter fyller en funktion men alla baseras inte på autentisk kommunikation. Dock 

liknar samtliga kommunikativa läs- och skrivhandlingar i vardagen.  

5.2.2 Vardagligt innehåll 

Även om den form av skrift som används i undervisningen inte går att tillämpa utanför 

klassrummet, som övningar och lärobokstexter, kan ett vardagligt innehåll vara gynnsamt, 

förutsatt att det är intressant och relevant. Detta menar bl. a. Franker (1994:13).  

 De studerade eleverna i den här undersökningen skriver och läser om ämnen som har 

med deras vardag att göra, t. ex. kroppen, familjen, hemmet och staden de bor i. Många av 

texterna har dessutom uppkommit efter gemensamma upplevelser eller samtal gruppen haft, 

vilket innebär att alla har en relation och erfarenhet av innehållet.  

 Ofta är det endast ord, och inte hela texter, som används. Lisbeth berättar att de ord 

eleverna har en relation till, går betydligt lättare att skriva och läsa, vilket stämmer överens 

med Franker (1994:7), läsprocessen underlättas mycket då innehållet är bekant och 

meningsfullt.  
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 Ett gränsfall mellan de två typerna av verklighetsbaserad undervisning är exemplet då 

en elev skrivit av sitt eget kvitto och läser avskriften. Från början var detta en autentisk text 

med en verklig, kommunikativ funktion. Att ta in den i klassrummet är mycket positivt, då det 

skapar en länk till den konkreta situation då eleven var i matbutiken. Dock har kvittot delvis 

förlorat sin funktion i och med detta, särskilt då det är avskriften och inte själva kvittot som 

läses. Eleven i fråga har följdaktligen svårt att göra kopplingen till situationen i butiken när 

hon säger ”Nej köpa.. igår”. (Franker 2007:704) 

5.3 Skriftspråket i samhället  

Lärarna i studien flyttar ibland undervisningen ut i samhället, där de bl. a. jämför grönsaks-

priser, letar sig fram med hjälp av skyltarna på Apoteket och läser gatunamnen i det egna 

bostadsområdet. Innehållet i den här typen av undervisning förbereds och efterarbetas 

grundligt både muntligt och skriftligt, vilket gör kopplingen mellan skolan och verkligheten 

utanför starkare. Då analfabeter i stor utsträckning utgår från den egna erfarenheten för att 

förstå sin omvärld (Kuyumcu 2002:136-153), blir dessa gemensamma upplevelser mycket 

värdefulla för det fortsatta alfabetiseringsarbetet.  

 Autentiska texter är, enligt Franker (1994:13), lämpliga för vuxna elevers behov. I den 

studerade undervisningen tas några typer av samhällets texter, reklamblad, kvitton och buss-

tidtabeller, in i klassrummet, vilket skapar en koppling till verkligheten utanför.  

5.4 Livserfarenheter och mål för framtiden 

Lärarna ger visserligen några exempel på hur eleverna jämför kulturer och hur de känner igen 

sig när de t. ex. ser gamla jordbruksredskap, men i likhet med tidigare studier tillvaratas inte 

deltagarnas erfarenheter och kunskaper från hemlandet endast i liten utsträckning i 

undervisningen (Franker 2002:24, Alver & Dregelid 2001:267), vilket kan bero på rädslan att 

beröra känsliga minnen. Genom att bortse från de olika livserfarenheterna menar Lundgren 

(2005:170) dock att man går miste om många meningsfulla samtal och texter, vilka skulle öka 

motivationen och ge möjligheter att mötas som jämlikar, vuxna emellan.  

Tyvärr är lärarnas kunskap om deltagarnas eventuella möten med skriftspråket i hem-

landet mycket knapp. En koppling till dessa skulle nämligen underlätta elevernas förståelse 

för skriftspråkets funktion (Franker 2007:696). 
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I materialet finns inga exempel där lärarna relaterar undervisningen till arbetslivet och 

deltagarnas framtida mål, vilket är synd då de, enligt Franker (2002:24), utgör en viktig 

motivationskälla för studierna.  

5.5 Modersmålet 

Modersmålet är en självklar del av elevernas verklighet. Att på olika sätt knyta an till det i 

undervisningen är ett sätt att närma sig vardagen. I materialet har elevernas modersmål en 

förhållandevis liten roll, men en av grupperna har tillgång till två språkstödjare, vilka kan göra 

skolsituationen och undervisningens innehåll mer begripliga. Dessutom har lärarna, med deras 

hjälp, större möjligheter att anpassa undervisningen till elevernas erfarenheter, förmågor, 

intressen och behov (Mörling 2007:34). Dock visar inte det aktuella materialet huruvida detta 

verkligen sker. 

5.6 Vardagliga föremål och bilder 

Då analfabeter är vana vid ett mer situationsberoende tänkande, bör undervisningen vara så 

konkret som möjligt. Verkliga föremål är då användbara hjälpmedel, enligt Mörling 

(2007:12). Lotta är den av lärarna i studien som mest använder fysiska föremål som ett stöd i 

alfabetiseringsarbetet. Genom de välkända grönsaker och örter, som eleverna en dag får känna 

och smaka på, kopplas undervisningen till elevernas vardag både i hemlandet och i Sverige. 

Att lära sig säga och skriva orden för dessa blir därmed genast relevant (Mörling 2007:31). 

 Man kan i högre grad använda verkliga ting i undervisningen än vad som sker i den 

undervisning som här studerats. Många av de ord som representeras av bilder eller förkla-

ringar från läraren, såsom ris och tomat, skulle rent praktiskt kunna finnas i klassrummet. Bra 

bilder är visserligen ovärderliga i alfabetiseringsundervisningen, men man måste beakta att de 

lätt kan misstolkas, då den som ser bilden har med sig andra bildkoder från sin kultur 

(Franker, 2011:15). De enklare bilderna är kanske tydligast, men de tenderar också att 

infantilisera eleven (Kuyumcu 1994:150).  

5.7 Att kommunicera med skriftspråket 

Som vi sett i resultatet knyter lärarna undervisningen till elevernas vardag på många olika sätt. 

Det svåraste verkar vara att använda skriftspråket till verklig kommunikation i 

undervisningen, vilket är förståeligt då inte bara elevernas skriftspråk utan även talspråket är 

mycket bristfälligt.  
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6 Avslutning 

Undersökningen visar att lärarna för de två alfabetiseringsgrupperna knyter ihop undervis-

ningen med vardagen utanför skolan på många olika sätt. Grupperna förflyttar sig bland annat 

från klassrummet ut i samhället, där lärarna låter deltagarna läsa autentiska och vardagliga 

texttyper i sitt verkliga sammanhang. Elevernas spontana frågor och berättelser om erfaren-

heter i det nya landet blir till engagerade samtal, vilka texter och skrivövningar i efterhand 

baseras på. De ämnen deltagarna skriver och läser om berör ofta familjen och hemmet. I viss 

mån används verkliga föremål från vardagen i klassrummet.  

 Det är dock en stor utmaning att få deltagarna att förstå vilken nytta de kan ha av de nya 

kunskaperna i sitt liv utanför skolan. Den så viktiga kommunikativa funktionen av skrift-

språket är svår för lärarna att åstadkomma i undervisningen på den här nivån, särskilt när det 

gäller skrivandet. Utan den är risken stor att meningen med att lära sig läsa och skriva går 

eleverna förbi. 

 Behovet av ytterligare studier i ämnet är stort. Det skulle vara intressant att få veta mer 

om hur deltagarna själva ser på skriftspråket och sin studiesituation. För att kunna koppla 

undervisningen till deras vardag behövs dessutom mer kunskap om hur denna vardag kan se 

ut.  
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