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Sammanfattning 

Föreliggande studie bygger på fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer av 

alfabetiseringslärare som syftar till att utifrån sociokulturell teori undersöka hur lärare i 

alfabetiseringsundervisning resonerar om alfabetiseringsundervisning i relation till 

modersmålsbaserad undervisning.  

Frågeställningarna är ”vilken inställning har alfabetiseringslärare till alfabetiseringsundervisning 

och vilka svårigheter ser de?” och ”vilken roll spelar modersmålet för undervisningen enligt 

alfabetiseringsläraren?” Materialet som ligger till grund för analysen är de fyra lärarnas 

resonemang om alfabetiseringsundervisning som har analyserats utifrån en grundad teori.  

Den teoretiska utgångspunkten och utifrån vilket resultatet har analyserats, är sociokulturellt 

perspektiv, där samtal och interaktion anses ha stor betydelse vid all inlärning och som också ger 

grund för människors olika socialisation.    

Resultatet som bland annat framkommit bekräftar forskningen, som tydligt pekar på att 

modersmålet är av stor betydelse för inlärningen av ett andraspråk. Detta upplever också lärarna 

vara fallet i deras undervisning av analfabeter. De har sett att det finns stora fördelar med att ha 

hjälp av en modersmålspedagog när det gäller elevers språkinlärning och läs- och skrivinlärning. 

Dessutom fungerar modersmålspedagogerna som brobyggare om missförstånd skulle uppstå 

mellan eleverna och lärarna.  

 

Nyckelord: Didaktik, alfabetiseringsundervisning, intervju, lärarperspektiv 
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Inledning 

I Sverige och många andra länder är läs- och skrivförmågan av stor betydelse för vilka 

möjligheter en person har för att kunna integrera sig i samhället och för att komma in på 

arbetsmarknaden. Det är i få sammanhang och inom få yrken i Sverige idag där du kan klara dig 

självständigt utan att åtminstone kunna läsa och skriva lite grann och dessutom kan vardagen bli 

en stor utmaning (Franker 2011 s. 684).  

Sverige är ett multikulturellt land, dit det kommer många människor från många olika kulturer, 

vilka alla skiljer sig åt när det gäller utbildning, erfarenheter och livssituation från hemlandet. I 

Sverige är kanske de icke läs- och skrivkunniga, analfabeterna, extra utsatta när de möter kraven 

från det svenska samhället, då de har levt och verkat i en icke skriftspråklig miljö. Att ha en väl 

strukturerad och fungerande alfabetiseringsundervisning borde därför vara högt prioriterat, både 

för den enskilda individen och för samhället. Mycket forskning, bland annat från UNESCO, 

pekar på att om barn och vuxna analfabeter börjar sin utbildning på modersmålet, presterar de 

bättre och får en bättre start i lärandet. Mörling (2007 s. 34) menar här att tillgången till 

modersmålslärare är ovärderlig, då denna kan hjälpa till att lyfta fram elevens tidigare erfarenhet, 

intressen och förmågor och dessutom hjälpa till med studieteknik, förklara abstrakta ord och 

jämföra modersmålet med svenskan. En exempelskola som har tagit fasta på vad forskningen 

talar om modersmålets betydelse vid inlärningen av ett andraspråk och fått mycket 

uppmärksamhet för att ta hjälp av modersmålslärare i undervisningen är Hyllie Park folkhögskola 

i Malmö, där man sett positiva resultat av detta (Mörnerud 2010). Det finns dock många 

kommuner som inte har resurser eller förutsättningar eller säger sig inte ha det för att arbeta på 

detta sätt. Enligt Mörling (2007 s. 34) får inte alla elever tillräckligt med tid med en 

modersmålslärare, vilket gör att det är viktigt att läraren arbetar och använder modersmålet som 

en resurs i undervisningen. Mitt i allt står alfabetiseringsläraren som får rätta sig efter sin kommun 

eller sin skolas syn på saken. Därför kan det vara värdefullt att fånga upp dessa erfarenheter för 

att få inspiration till hur man kan arbeta med alfabetisering utifrån olika förutsättningar, med eller 

utan stöd av modersmålslärare och att återigen uppmärksamma modersmålets betydelse vid 

läsinlärningen. Hur upplever lärarna att undervisningen fungerar och vilka erfarenheter bär de 

med sig av alfabetiseringsundervisningen? Hur ser man på modersmålets roll i undervisningen 

och hur använder man sig av det?  
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1. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrund till analfabeter och deras situation. Det kommer även att 

redogöras för SFI:ns uppbyggnad och alfabetiseringsundervisning i praktiken.  

 

1.1 Analfabeter och deras situation  

Enligt Franker (2000 s. 64) är en analfabet en person som inte har automatiserat 

avkodningstekniken och som inte förstår det han eller hon läser. Ordet analfabet kan vara 

stigmatiserande i många sammanhang, då det ofta förknippas med fattigdom, sjukdom, misär och 

mindre intelligens (Wedin 2010 s. 49-50). Att vara analfabet beror dock inte på en brist hos den 

enskilde individen utan på ekonomiska och/eller sociala omständigheter och vilken tillgång till 

utbildning som finns i omgivningen. I västvärlden anses läskunnighet tillhöra varje enskild person 

medan den i många länder tillhör en grupp. I samhällen där det ställs höga krav på läs- och 

skrivkunnighet uppstår därför en snäv maktfördelning där skriften prioriteras och anses som 

viktigast och där muntligheten räknas som något sekundärt (Franker 2011 s. 15). I många länder 

lever dock analfabeter och läskunniga sida vid sida och kompletterar varandra i det dagliga 

arbetet. Den som kan laga bilar gör det och den som kan läsa sköter ärenden som har med det att 

göra. När Mörling (2007 s. 7) beskriver sin tid som yrkesverksam i Egypten berättar hon om 

analfabeter som innehar yrken som i Sverige hade krävt en teoretisk utbildning, såsom 

tapetserare, målare och kock. I Egypten krävdes inte teoretisk utbildning på samma sätt och för 

en analfabet gick det att bli mycket yrkeskunnig utan att kunna läsa och skriva. Indelningen 

mellan analfabet och läskunnig kan därför skapa en missvisande och förenklad bild av 

verkligheten, då många människor kan ha haft en väl fungerande roll i sitt forna sammanhang 

utan att vara läs- och skrivkunniga. Dock menar OECD i sina studier från år 2000 att för att 

samhällen ska få en ”effektiv” arbetsmarknad, social stabilitet och ekonomisk utveckling är läs-, 

skriv- och räknekunskaper av stor betydelse och en förutsättning för att detta ska ske. Även för 

den enskilda individen och för enskilda länder kan det skapa problem eftersom både familj, 

arbetsgivare och samhälle påverkas. Resultaten borde uppmuntra länder till att utveckla 

alfabetiseringsutbildningen i varje land (Franker 2011 s. 685).  

Ibland räknar man personer som har mindre än 4 års skolgång som analfabeter, vilket kan vara 

problematiskt. Det är svårt att veta hur skolgången har sett ut för den enskilda individen och att 

ens de mest grundläggande läs- och skrivfärdigheterna har uppnåtts. Personer som flytt från 

förtryck i hemlandet har ofta utsatts för detta även i skolmiljö vilket kan ha hämmat läs- och 

skrivutvecklingen för dessa personer. I andra fall har en person inte gått i skolan men lärt sig att 

läsa och skriva från en släkting (Wedin 2010 s. 50).  
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Att lära sig läsa och skriva som analfabet i vuxen ålder innebär också att lära sig andra saker 

som man lätt tar för givet som litterat. Att hålla i en penna och forma bokstäver och att förstå hur 

en luckövning ska fyllas i kan vara en stor utmaning och saknar man helt skolvana kan för många 

självklara regler i klassrummet, som att det är läraren som talar och eleverna som sitter stilla och 

lyssnar, vara svåra att förstå. Den undervisning som ges till vuxna invandrare som av olika 

anledningar inte har fått lära sig att läsa och skriva kallas alfabetisering (Franker 2000 s. 64).  

Då man tolkar omgivningen utifrån allt man sett, hört, läst och upplevt blir alla människors 

referensramar mycket olika. Som analfabet saknar man dessutom aspekten av att ha läst något, 

vilket gör att tolkningen av omgivningen enbart utgår utifrån de egna erfarenheterna. Även 

ordförrådet är mindre eftersom man genom läsning breddar sitt språkregister och får fler 

uttryckssätt (Mörling 2007 s 8 f.f.).  

1.2 SFI:s uppbyggnad 

   SFI står för ”Utbildning i svenska för invandrare”, vilket alla kommuner är skyldiga att erbjuda 

de personer som saknar kunskaper i det svenska språket. Dock kan kommunen överlåta 

anordnandet till ett utbildningsföretag, en folkhögskola eller ett studieförbund.  Kursen syftar till 

att varje elev ska få utveckla ett funktionellt andraspråk som gör att vederbörande kan bli en aktiv 

del av det svenska samhället både i vardagen och i arbetslivet. Med andraspråk menas det språk 

tillägnas efter det att förstaspråket, alltså modersmålet, börjat grundfästas. Ibland blir 

andraspråket starkare än förstaspråket, särskilt för barn som växer upp i ett land där ett annat 

språk talas än i hemmet (Abrahamsson 2009 s. 13).  

     SFI består av tre olika studievägar. Studieväg 1 riktar sig till personer med kort eller ingen 

skolbakgrund alls. Studieväg 2 är för de som har lite mer skolerfarenhet och studieväg 3 vänder 

sig till de som är vana vid att studera. Alla studievägar ska ha möjlighet att nå upp till kurs D, 

även om man kan avsluta utbildningen efter varje avslutad kurs. De som inte har lärt sig läsa och 

skriva ska få denna möjlighet inom ramen för SFI och detta kan antingen läras in fristående eller 

som en del av någon av kurserna. Detta innebär att denna process kan fortgå under hela elevens 

SFI-undervisning.  Man anser att undervisningen får bedrivas på elevens modersmål eller på 

något annat språk men bör då parallellt kombineras med undervisning i svenska (SKOLFS 

2012:13). Ofta underskattas tiden för att tillägna sig funktionella läs- och skrivfärdigheter 

(Franker 2007 s. 3). I kursplanen betonas detta dock, då man skriver ”Att bli litterat i 

grundläggande bemärkelse kan ta lång tid” och ”det är alltså en process som kan pågå under hela 

SFI-tiden, för att färdigheterna skall hinna automatiseras” (SKOLFS 2012:13). 
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1.3. SFI-undervisning   

   SFI-undervisningen karakteriseras av en stor heterogenitet med elever med stor spridning 

gällande kultur, tidigare levnadsförhållande, skolbakgrund, språkkunskaper, modersmål, ålder och 

anledning till varför man befinner sig i Sverige. Det är stor skillnad på att vara flykting där många 

har gått igenom mycket trauma och på att ha kommit hit frivilligt när det gäller motivation att lära 

sig svenska och i vilket tillstånd ens fysiska och psykiska hälsa är i. För vissa ter sig utsikten att få 

ett jobb efter SFI:n också avlägset och många har få eller inga kontakter med svenskar. När man 

pratar om SFI-undervisningen måste man också se till alla faktorer som ligger utanför 

undervisningens kontroll. Majoritetssamhällets bemötande av och attityder till 

andraspråkseleverna hörs sällan i debatten och ofta beskylls flyktingarna och invandrarna själva 

för bristerna i och effekten av undervisningen. Man förbiser ofta majoritetssamhällets roll att vilja 

umgås och kommunicera med flyktingarna och invandrarna, vilket skulle underlätta och motivera 

inlärningen av svenska (Hyltenstam & Lindberg 2004 s. 18-19). 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån sociokulturell teori undersöka hur lärare i 

alfabetiseringsundervisning resonerar om alfabetiseringsundervisning i relation till 

modersmålsbaserad undervisning.  

 

2.1.2 Frågeställningar 

 

1. Vilken inställning har alfabetiseringslärare till alfabetiseringsundervisning och vilka svårigheter 

ser de? 

2. Vilken roll spelar modersmålet för undervisningen enligt alfabetiseringsläraren?  

 

2.2 Avgränsningar  

Studien fokuserar på alfabetiseringslärare som undervisar eller har undervisat vuxna invandrare 

som har ett annat modersmål än svenska och som av olika anledningar inte tillgodogjort sig läs- 

och skrivkunskaper i hemlandet. Det handlar således inte om människor som gått ut grundskolan 

i Sverige utan att ha tillägnat sig läs- och skrivkunskaper.  

2.3 Disposition  

Uppsatsen består av sju kapitel. I kapitel 1 ges en bakgrund till analfabeter och deras situation, 

SFI:ns uppbyggnad och alfabetiseringsundervisning i praktiken 

   I kapitel 2 finns syfte, frågeställning och disposition.  

 I kapitel 3 redogörs det först för andraspråksforskning i allmänhet och begreppet litteracitet 

reds ut. Sedan kommer en redogörelse för problem som kan uppstå vid läsinlärning som också 

gäller för analfabeter Därefter presenteras Thomas och Colliers (1997) empiriska studie över 

elevers skolframgång kopplat till modersmålsundervisning, vilket också stärker uppfattningen om 

att modersmålet är betydelsefullt vid inlärningen av ett andraspråk. Sedan följer forskning som 

har gjorts av modersmålsintegrerad alfabetiseringsundervisning, vilket ger ytterligare underlag för 

diskussion. Slutligen i detta kapitel, presenteras det sociokulturella perspektivet, vilket har varit 

det teoretiska ramverket för studien.  
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I kapitel 4 kommer först studiens metod och material att presenteras, därefter kommer en kort 

redogörelse över vilka informanterna i studien varit och vilka etiska aspekter som tagits hänsyn 

till vid genomförandet av intervjuerna. Till sist diskuteras studiens reliabilitet och validitet.  

I kapitel 5 presenteras och analyseras resultaten direkt i relation till uppsatsens frågeställningar: 

”Vilken inställning har alfabetiseringslärare till alfabetiseringsundervisning och vilka svårigheter 

ser de?” och ”Vilken roll spelar modersmålet för undervisningen enligt alfabetiseringsläraren?”. I 

kapitel 6 diskuteras resultatet utifrån aktuell forskning som togs upp i kapitel 3. Till sist diskuteras 

valet av metod för studien samt ges förslag till vidare forskning.  

Därefter följer en litteraturförteckning och två bilagor, där den ena är intervjuguiden som 

använts och den andra är delar ur de transkriberade intervjuerna.  
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3. Litteraturöversikt 

I föreliggande avsnitt kommer det göras en översikt över andraspråksforskning som riktat in 

sig på modersmålsforskning. Först kommer det kort att redogöras för andraspråksforskning i 

allmänhet och begreppet litteracitet kommer att redas ut. Därefter kommer en redogörelse för 

problem som kan uppstå vid läsinlärning som också gäller för analfabeter. Därefter presenteras 

Thomas och Colliers (1997) empiriska studier över elevers skolframgång kopplat till 

modersmålsundervisning, vilket också stärker uppfattningen om att modersmålet är betydelsefullt 

vid inlärningen av ett andraspråk. Sedan följer forskning som har gjorts av modersmålsintegrerad 

alfabetiseringsundervisning, vilket ger ytterligare underlag för diskussion. Slutligen i detta kapitel, 

presenteras det sociokulturella perspektivet, vilket har varit det teoretiska ramverket för studien.  

3.1 Andraspråksinlärning 

Forskningen talar om att det är stor skillnad på att lära sig ett förstaspråk och ett andraspråk 

och i synnerhet om man är vuxen (Lindberg & Sandwall 2012 s. 369). Abrahamsson  (2004 s. 11) 

menar att det är ett ytterst komplext och mångfacetterat fenomen att tillägna sig ett andraspråk.  

Enligt Lindwall och Sandwall (2012 s. 369) blir det för vuxna, utöver språkstudierna, också en 

socialisation in i ett nytt samhälle. Ett förstaspråk når de flesta människor full kompetens i utan 

att den sociala omgivningen eller personliga och individuella egenskaper spelar någon större roll. 

Förstaspråksinlärningen följer också den kognitiva utvecklingen, vilket gör att det ställs högre 

krav på vuxnas språkkunskaper och inlärningshastighet än barn. Abrahamsson (2004 s. 25) menar 

att inlärningshastigheten och den slutliga språknivån varierar kraftigt för vuxna 

andraspråksinlärare beroende på individuella förutsättningar och omständigheter på samhällsnivå, 

gruppnivå och individnivå. Även psykologiska orsaker såsom motivation och språkbegåvning kan 

påverka.   
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3.2 Litteracitet  

Det är en stor fördel att ha utvecklat läs- och skrivfärdigheter på ett eller flera språk, när man 

ska  tillägna sig det på andraspråket. Franker (2011 s. 678) reder ut begreppet ”litteracitet”, som 

innefattar förmågan att kunna läsa och skriva men också en viss färdighet i det muntliga språket, 

basala matematikkunskaper och att praktiskt kunna använda dessa färdigheter. Att läsa består helt 

enkelt av en visuell avkodning av skriften och därefter en tolkning av dess betydelse och 

innebörd. Även läsarens förkunskaper och informationen i en text interagerar med varandra, då 

läsandet går ut på att koppla samman förkunskaperna med det vi läser. Även om vi kan avkoda 

spanska är detta oanvändbart om vi inte förstår ordens betydelse. Att ha kunskaper om språket vi 

läser är av fundamental betydelse (Franker 2011s. 678).  

 Den som lär sig läsa måste handskas med en rad olika problem. Det första problemet handlar 

om att det talade språket inte motsvarar det skrivna: 

Exempel: 

Eleven säger: Ja hitta han inte  

Eleven måste skriva: Jag hittade honom inte.  

 

Nästa problem handlar om uttalet (det fonologiska):  

Exempel: 

Eleven uttalar ordet rund som ron, så det rimmar på hon, men i texten står det rund.   

 

Det tredje problemet handlar om att svenskan och många andra skriftspråk inte håller sig 

till principen att ett fonem = ett bokstavstecken. 

Exempel: 

Eleven uttalar boll och håll på samma sätt trots att de skrivs med olika bokstäver. 

(Exemplen hämtade ur Hyltenstam 1979 s. 247-248) 

 

Dessa problem har i princip alla som lär sig att läsa och skriva på svenska, även 

modersmålstalare. Det blir dock extra problematiskt för analfabeter, vars läsinlärning sker på ett 

annat modersmål än deras eget och när de inte har förkunskaperna. Uppgiften består inte endast 

av att lära sig svenska, läskoden måste också knäckas (Hyltenstam 1979 s. 248).  

Enligt UNESCO finns det även olika slags litteracitet. Dessa kallas bas-, funktionell-, kulturell-

, och kritisk litteracitet. Baslitteracitet är när man kan läsa och skriva enkla texter vars budskap 

redan är bekant för en. Funktionell litteracitet innebär att man kan använda läs- och 

skrivkunskaperna praktiskt i samhället. Kulturell litteracitet är att man har kunskaper om de 

kulturellt underförstådda budskapen, såsom t.ex. valaffischer. Kritisk litteracitet är när man 

kritiskt kan granska språket och innehållet i texter för att där finna olika slags budskap (Franker 

2011 s. 678-681). 
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3.3  Andraspråksinlärning: modersmålets betydelse  

Modersmålet har länge varit fokus för forskningen när det gäller dess påverkan av inlärningen 

av ett andraspråk. Olika strömningar har funnits och fram till 1960-talet hade man en negativ bild 

av modersmålet att det endast orsakade problem vid inlärnings av andraspråket. Under 1970-talet 

och framåt utvecklades däremot en annan syn på modersmålet som innebar att man ansåg att det 

hade en försumbar inverkan på inlärningen av andraspråket (Abrahamsson 2009 s 236 ).  

När det gäller läsinlärning menade Hyltenstam (1979 s. 246) redan 1979 att det bästa är att den 

får ske på modersmålet, då principen är att man ska förstå att det finns en motsvarighet för det 

talade språket i det skriftliga. Det tycks vara lättare att lära sig läsprinciperna om ens talade språk 

till stor grad motsvarar det skrivna.  

En av de mest omfattande undersökningarna som har gjorts när det gäller betydelsen av 

modersmålet för tvåspråkiga elevers skolframgång är den av Thomas och Collier (1997). De 

följde mellan 1982 och 1996 över 40 000 elever i fem olika distrikt i USA med ett annat 

modersmål än engelska. De delade in alla elever efter bakgrundsfaktorer som socioekonomisk 

status och förstaspråk, där alla sedan fick delta i sex olika språkprogram. Vissa fick exempelvis all 

undervisning på andraspråket medan andra fick hälften av sin undervisning på modersmålet och 

hälften av den på andraspråket. Därefter följdes deras skolresultat i vissa ämnen upp så länge de 

deltog i undersökningen.  I studien framkom det att de elever som fick undervisning i minst sex 

år på både sitt modersmål och sitt andraspråk lyckades avsevärt bättre än de som bara fått 

undervisning på sitt andraspråk. Ett annat resultat var att det visade sig att det tar upp till 4-7 år 

att komma upp i samma språknivå som de enspråkiga, och då om de undervisas parallellt på 

andraspråket och modersmålet. De elever som fick all sin undervisning på andraspråket nådde i 

bästa fall infödd språknivå efter 7-10 år i alla ämnen och då bara om de fick modersmålsstöd 

hemifrån. Problemet för andraspråkselever är att de hela tiden måste försöka följa med sina 

enspråkiga klasskamrater som får all undervisning på sitt modersmål i både kunskaps- och 

språkinlärning. Man såg det abstrakta tänkandet blev lidande för eleverna om de inte samtidigt 

fick modersmålsundervisning. Det visade sig också att andraspråkselever fick bättre resultat om 

skolan stöttande och värdesatte elevernas tidigare kunskap och modersmål. Det var alltså olika 

saker som alla hade med modersmålsintegrerad undervisning att göra, som samverkade till de 

goda resultaten: att få utveckla kunskaper på både sitt modersmål och sitt andraspråk, få vara 

tillsammans med sina klasskamrater och undervisas på ”lika villkor”, vilken uppskattning och 

vilket erkännande ens modersmål fick i undervisningen och hur mycket tid som gavs till en sådan 

här integrerad språkundervisning. Thomas och Collier menar att man kan applicera de positiva 

effekterna av modersmålsundervisning på alla slags elevgrupper (Axelsson 2004 s. 512-518). 

Dock måste tilläggas är studien gjord på litterata deltagare och inte på analfabeter. Franker (2011 

s.26) ifrågasätter giltigheten och relevansen att tolka in för mycket i sådana studier. Dock kan 

man se modersmålets positiva inverkan på andraspråksinlärningen, vilket också andra (Wedin 
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2010 s. 52 mfl.) pekar på. De menar att läs- och skrivinlärning på modersmålet är det mest 

optimala, då de tidigare kunskaperna och erfarenheterna man har får utgöra en grund till det nya 

som ska läras in. En vuxen analfabet behöver fyra år av heltidsstudier för att utveckla en 

funktionell litteracitet och detta gäller om det sker på modersmålet (Mörling 2007 s. 83).  

3.4  Modersmålsbaserad undervisning  

Även om mycket forskning pekar på att modersmålsbaserad undervisning är bra för elevers 

läs- och skrivinlärning, är det mer regel än undantag att den sker helt på svenska. Lärarna som 

befinner sig i alfabetiseringsundervisningen måste göra det bästa av situationen och försöka 

kommunicera på annat sätt. Eftersom vi lär oss talet först och sedan skriften, gynnas 

utvecklingen av läs- och skrivkunskaper av att talet finns som stöd. Detta är särskilt viktigt för 

den som lär sig att skriva och läsa för första gången. Man ska alltid försöka utgå från den kunskap 

inlärarna redan har. Om inlärarna ska lära sig att skriva på svenska bör de först kunna behärska 

en del svenska muntligt (Wedin 2010 s.51).  

Något som visat sig vara viktigt för en effektiv och framgångsrik inlärning för analfabeter är 

när man lyckas koppla deltagarens vardag till det som sker i undervisningen. Det ska vara så 

mycket autentisk kommunikation som det går och man ska helst börja med det primära, såsom 

att kunna skriva sitt namn. Detta gör att deltagarna till exempel kan skriva på viktiga papper från 

myndigheter, vilket skapar en större självständighet än tidigare (Wedin 2010 s. 52). Även 

Hyltenstam & Lindberg (2004 s. 21) talar om detta. De menar att för att skapa en så social 

relevant andraspråksundervisning som möjligt måste man utforma undervisningen så att den 

utgår från elevernas behov och verklighet och att den kopplar språkfärdigheter till aktiv handling 

så att individuella mål och planer kan förverkligas. Som tidigare nämnt visade det sig på Hyllie 

Park folkhögskola i Malmö, där man låtit eleverna ha hjälp av modersmålslärare i undervisningen, 

ha gett goda resultat och stärkt eleverna i sitt lärande. Elever som man intervjuade kände sig mer 

sedda och trygga då de kunde uttrycka sig och ställa frågor på sitt modersmål till en person som 

kände till deras bakgrund. De kände sig också mer motiverade att lära sig svenska (Mörnerud 

2010).   

3.5 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket kommer att utgå från sociokulturell teori, vilken behandlar 

interaktionens och samtalets roll vid språkinlärningen. Den ursprungliga teorin kommer från 

Vygotskij men flera teoretiker, bland annat Roger Säljö, vars tankar detta avsnitt huvudsakligen 

kommer bygga på, har utvecklat teorin framåt. Den sociokulturella teorin vilar på grundvalen att 

människan är en biologisk varelse som fogar över en uppsättning fysiska och mentala resurser 

som är oss av naturen givna. Vi använder oss av dessa redskap och resurser, mentala såsom 

fysiska, och för sedan kunskapen vidare i generationer (Säljö 2000 s. 18).  Medan Noam Chomsky 
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och universalgrammatikerna menar att alla människor har en inneboende universal grammatik 

(Abrahamsson & Bylund 2012 s. 190) där språket är förprogrammerat, menar alltså de som har 

en sociokulturell utgångspunkt att språkinlärning och socialisation sker vid social interaktion när 

två individer interagerar. Ofta när man talar om sociokulturell teori refererar man till Vygotskijs 

studie om barns tillägnande av språk och teorin om den proximala utvecklingszonen. Enligt 

teorin har barnet/eleven en zon för vad det klarar av på egen hand. När barnet/eleven sedan får 

hjälp att klara nästa sak inom den närmaste utvecklingszonen sker ett lärande och så småningom 

klarar barnet/eleven av att utföra handlingen på egen hand (Abrahamsson & Bylund 2012 s. 190-

191). Ett begrepp som också ofta används i samband med den sociokulturella teorin är 

scaffolding – stöttning. I undervisningen är det läraren som stöttar eleven, vilket innebär att 

läraren ger ett temporärt stöd till eleven för att han eller hon ska kunna utveckla nya färdigheter 

och begrepp. För att en viss sorts stöd ska kunna karakteriseras som stöttning måste man kunna 

visa att eleven har lyckats lösa uppgiften med hjälp av läraren men även att eleven ska ha uppnått 

en högre grad av självständig kompetens (Lindberg 2004 s. 473).  

Också kulturen, idéer, kunskaper, värderingar och andra resurser, enligt sociokulturell teori, 

förvärvas genom interaktion med andra människor. Våra olika sätt att bete oss, hur vi tänker och 

kommunicerar är formade av denna interaktion (Säljö 2000 s. 35). Språket fungerar som ett sätt 

att lagra kunskaper, insikter och förståelse för personer eller grupper. Med hjälp av språket kan vi 

jämföra och lära oss av tidigare erfarenheter och också de fysiska redskap vi använder oss av i 

olika kulturer visar hur människor tänkt och agerat (Säljö 2000 s. 34). Socialisationen skiljer sig åt 

för barn som växer upp på olika platser under olika materiella och sociala förutsättningar. Det 

som betyder något i en kultur kan betyda något annat i en annan när det gäller kommunikation, 

tänkande och omvärldsuppfattning. Detta, menar Säljö, är därför de kommunikativa processerna 

blir helt centrala när man talar om mänskligt lärande i det sociokulturella perspektivet. Det är 

genom denna som människan får del av kunskaper och färdigheter (Säljö 2000 s. 36-37). När det 

gäller den senare socialisationen, i skola och andra samhälleliga institutioner, skiljer sig 

premisserna åt från den första socialisationen. I hemmet är lärandet mer knutet till det konkreta, 

vad som sker här och nu. I skolan är lärandet mer dekontextualiserat och det abstrakta tänkandet 

börjar utvecklas (Säljö 2000 s. 40).   
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4. Metod 

4.1 Intervjustudie  

 Då syftet har varit att få fram den subjektiva synen av alfabetiseringslärarnas tankar och 

åsikter i fråga om alfabetiseringsundervisning, har en semistrukturerad kvalitativ intervju lämpat 

sig bra. Detta har inneburit att en intervjuguide har utformats med en lista över färdiga ämnen 

och frågor men där ordningsföljden under själva intervjun har varit flexibel och att den 

intervjuade har haft frihet att utveckla sina tankar och idéer utanför ramarna av intervjun. Svaren 

har fått förbli öppna och betoningen har legat på den intervjuade och dennes synpunkter 

(Denscombe 2009 s. 234-235). Att välja intervju som metod har både sina för- och nackdelar. 

Fördelarna är många: det kan enligt Esaiasson mfl. (2007:283) fånga upp svar som är oväntade, 

som hade varit svårt att formulera i en enkätundersökning och man har dessutom som intervjuare 

chans att fråga om man inte är säker på att man uppfattat saken korrekt. I en mer kvantitativ 

undersökning får man inte samma djup som i en kvalitativ intervjuundersökning, där man kan 

tränga djupare in i ett fenomen. Dock måste man som forskare vara uppmärksam vid 

genomförandet av intervju och vid analysen. Man måste vara medveten om ens egen roll och 

begränsningar och alltid ha i åtanke att det man tolkar in kan vara högst subjektiv. Därför har 

vissa saker under intervjun upprepats och intervjupersonen har fått bekräfta att saken har 

uppfattats rätt.  

Det finns också en risk att intervjun påverkas av olika faktorer, såsom att respondenten 

uppfattar platsen för mötet som stressande, om frågorna är av sådant slag att respondenten svarar 

så som den tror att intervjuaren vill att den ska svara, eller att man inte ger respondenten 

tillräckligt med tid så att svaren inte blir utvecklade.  Vid intervjun togs detta till hänsyn då 

platsen för intervjun alltid skedde på informanternas arbetsplatser och att författaren inte lade 

fram förutfattade meningar om temat i fråga så att informanterna skulle känna att de var tvungna 

att svara på ett visst sätt. Författaren gav även respondenten mycket tid att svara och avslutade 

varje intervju med att fråga om det var något de hade att tillägga.  

4.2 Analys 

Vid analysen av data har det utgåtts från en ”grundad teori”. Kort sagt kan man beskriva 

denna teori att vikten av empiriskt fältarbete och behovet av att koppla det som sker i ”det 

verkliga livets” praktiska situationer med varje förklaring betonas (Denscombe 2009 s.126). Detta 

passar när man genomför en kvalitativ uppsats såsom en intervjustudie. 

 Först av allt transkriberades alla intervjuer och lästes noga igenom. Därefter började själva 

analysen där intervjudatan kategoriserades. Detta gjordes genom att de delar som var relevanta  
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för studiens frågeställningar sorterades in efter de två kategorier som frågeställningarna utgör. 

Allteftersom sorteringsarbetet fortskred kunde vissa utsagor från lärarna tolkas som mer 

avgörande och viktiga att lyfta fram i analysen. Detta att rikta in analysen på att identifiera 

nyckelkomponenter kallas ”axiell kodning” och ingår i en grundad teori (Denscombe 2009 s. 

137). 

4.3 Material  

Materialet som ligger till grund till uppsatsen består av fyra kvalitativa djupintervjuer som 

genomfördes under november/december 2014. Intervjuerna tog mellan 1-1 ½ timme vardera. 

Först strukturerades intervjun upp i olika teman och underteman i en intervjuguide. Teman och 

underteman valdes för att säkerhetsställa att syftet och frågeställningarna besvarades. Nedan ser 

vi ett exempel från intervjuguiden där jag utgått från frågeställningen och därefter utformat 

huvudtema och undertema och frågor.   

 

Frågeställning: Vilken inställning har alfabetiseringslärare till alfabetiseringsundervisning och 

vilka svårigheter ser de? 

TEMA: SFI- undervisning 

Undertema 2: Erfarenheter av SFI-undervisning och alfabetiseringsundervisning 

- Skillnad på att bedriva alfabetiseringsundervisning och annan SFI-undervisning 

- Synen på analfabeter, deras progressionsmöjligheter, deras samhällsroll, möjligheter på 

arbetsmarknad/i samhället  

- Lärarens syn på funktionell litteracitet. Hur uppnås detta? Om det inte uppnås, vad kan det 

bero på?  

 

 

Därefter kontaktades informanterna utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att tre av 

informanterna hittades genom kontakter och en tillfrågades genom att jag kände till skolan men 

inte läraren. Dock har författaren ingen personlig koppling till någon av lärarna och känner dem 

inte sedan tidigare. Kriterierna som ställdes var att de skulle arbeta med alfabetisering av vuxna 

invandrare eller ha tidigare erfarenheter av det och vara utbildade SFI-lärare. Intervjuerna 

spelades in och inga anteckningar fördes just under intervjusituationen för att koncentrationen på 

informanten skulle vara maximal och relevanta följdfrågor skulle kunna ställas. Intervjuguiden 

och en transkriberad intervjudel från varje lärare  återfinns i slutet av uppsatsen som ett appendix.  

4.3.2 Urval 

Informanterna består av 4 kvinnliga alfabetiseringslärare där en är runt 35 och de andra tre 

runt 60 år. Alla lärarna är verksamma i olika städer i södra och mellersta Sverige. Två av dem, 
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Sara och Gunilla, jobbar på skolor som inte har modersmålslärare i undervisningen, Sara har 

dock stöttning emellanåt av en assistent som talar somaliska och arabiska som går runt i alla 

klasser och hjälper till. Kerstin och Anna arbetar tillsammans med en modersmålslärare och i 

intervjun med Kerstin var modersmålsläraren med, så en kommentar i analysen kommer från 

honom och där kallas han Husein. Anna arbetar på en skola som har ett väl utvecklat samarbete 

med modersmålslärare och där många elever alfabetiseras, om de vill, först på modersmålet. Alla 

fyra är mycket engagerade alfabetiseringslärare och tre av dem tycker det är allra roligast och 

givande att arbeta med studieväg 1 än med andra studievägar. Då man kan tänka att de lärare som 

ställer upp på intervju är speciellt intresserade av alfabetisering och intervjuunderlaget består av 

fyra lärare, kan man ha i åtanke att det kan se annorlunda ut på andra skolor och hur lärare 

resonerar där. Dock har förutsättningarna på de skolor jag besökt skiljt sig åt på ett väsentligt 

plan, men åsikterna varit relativt samstämmiga lärarna emellan, vilket pekar på att man ändå kan 

göra vissa generaliseringar. 

 4.4 Etiska aspekter   

Vid intervjun utgicks det från fyra grundläggande etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, då alla passar in när man gör en 

intervjuundersökning. För att uppnå informationskravet, informerades deltagarna om studiens 

syfte och hur undersökningen skulle genomföras, att det var frivillig medverkan och att de när 

som helst hade rätt att avbryta sin medverkan eller undvika att svara på vissa frågor. De fick även 

reda på att undersökningen görs vid Uppsala universitet och skall ingå i en lärarexamen. Därefter 

förvissade jag mig om deltagarnas samtycke i fråga, vilket kallas informationskravet, och då de är 

lärare och myndiga behövdes ingen särskild skriftlig försäkran. För att bevara deltagarnas 

anonymitet och uppfylla konfidentialitetskravet blev deras namn och orten de kommer från 

anonymiserade i undersökningen och intervjun anonymiserades och förvarades sedan på ett 

säkert ställe utom räckhåll för obehöriga. Intervjun och de senare anteckningarna som fördes 

kommer sedan i framtiden inte att användas till annat än denna undersökning och uppsats, vilket 

uppfyller det sista av de etiska kraven: nyttjandekravet (Bryman 2008 s.131–132).  

 

4.4.2 Studiens reliabilitet och validitet  

För att öka studiens reliabilitet, det vill säga, studiens tillförlitlighet i fråga om genomförande, 

genomfördes alla intervjuer på informanternas arbetsplatser och intervjuguiden följdes, om än 

inte i ordning, men inom samma teman. Många av frågorna ställdes på samma sätt. Vid 

transkribering lyssnades intervjuerna noggrant genom och i princip allt antecknades ned. Saker 

som inte hörde till ämnet eller SFI-undervisning överlag valdes att inte transkriberas, då det 

saknade relevans för studien. Därefter lästes intervjuerna och lyssnades igenom än en gång för att 

se att allt hade kommit med. 
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Studiens validitet handlar om huruvida det material som samlats in besvarar de frågeställningar 

som ställts och slutligen om de gör så att syftet med studien uppnås. I utformandet av 

intervjufrågor valdes dessa både utifrån sociokulturell teori och utifrån frågeställningarna så att 

detta skulle säkerställas. I den semistrukturerade intervjuundersökningen behandlades alla ämnen 

och frågor på något vis vilket också ökar validiteten (Trost 2010 s. 131-133).  
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5. Resultat och analys  

Då forskningen redan talar starkt för att modersmålet är viktigt för elevers inlärning av ett 

andraspråk ska lärarnas resonemang och perspektiv om alfabetiseringsundervisning och 

modersmålets roll analyseras. Detta kommer ske utifrån sociokulturell teori som behandlades i 

kapitel 4. Resultaten kommer att presenteras och analyseras direkt i relation till uppsatsens 

frågeställningar: ”Vilken inställning har alfabetiseringslärare till alfabetiseringsundervisning och 

vilka svårigheter ser de?” och ”Vilken roll spelar modersmålet för undervisningen enligt 

alfabetiseringsläraren?”. Den första frågeställningen kommer att behandlas under rubriken 

”Inställning till alfabetiseringsundervisning och svårigheter i samband med denna” och den andra 

frågeställningen under rubriken ”Modersmålets roll i undervisningen”. Dessa kommer sedan att 

brytas upp i mindre rubriker, vars teman framkommit och blivit mer relevanta för syftet i 

analysen. För att tydliggöra citaten från alfabetiseringslärarna har dessa kursiverats. I analysen 

togs alla relevanta citat med och sorterades in i olika kategorier; de kategorier som presenteras i 

resultat- och analysredovisningen. Dock har inte alla citat tagits med i redovisningen av resultatet 

utan har sammanfattats för att göra det lättöverskådligt för läsaren. Vissa citat har blivit 

förkortade, då det ibland har kommit saker emellan som varit irrelevanta för analysen. De citat 

som är med i texten exemplifierar lärarnas tankegångar och visar på att det är just dem som 

analysen är byggd på.   

5.1 Inställning till alfabetiseringsundervisning och svårigheter i samband 

med denna 

5.1.1 Inställning till alfabetiseringsundervisning 

Alla informanter är överlag positivt inställda till alfabetiseringsundervisning och att arbeta med 

analfabeter även om en av informanterna hellre arbetar med icke-analfabeter. Jämfört med att 

arbeta med litterata med skolbakgrund finns det många utmaningar enligt informanterna: 

 

De kommer ju från krisområden då de bär ju med sig mer eller mindre trauman allihopa. […] Alltså de har ju 

kommit olika långt, någon har haft tv och har en förmåga att tolka bilder, och så är det någon man träffar som 

kommer från någon bergsby i Afghanistan som aldrig har hållit en penna och som inte kan tolka en bild. [..] 

Jobbar man i studieväg två, då är det ju människor som har skolbakgrund och som vet vad grammatik är, de är 

ju ofta grammatikintresserade på något sätt, här kan man inte jobba med grammatik på det sättet utan här får 

man ju, här handlar det ju om att få eleverna att förstå att de här krumelurerna hör ihop med ett ljud. Det är som 

en egen nisch, en egen bransch (Gunilla). 
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Att arbeta med analfabeter innebär alltså ofta, enligt lärarna, att möta elever med en bakgrund 

som på många sätt skiljer sig åt från lärarens egen. Enligt sociokulturell teori förvärvas kulturen 

genom interaktion med andra i den miljön man befinner sig i och där idéer, kunskaper, 

värderingar och andra resurser formas. Man kan alltså konstatera att lärarna märker att deras 

kommunikation, tänkande och omvärldsuppfattning kan skilja sig åt väsentligt från elevernas, 

eftersom de haft olika förutsättningar och redskap, både fysiska och mentala, vilket gett dem olika 

slags socialisation (Säljö 2000 s. 34 ff.). Analfabeterna i klassrummet har av olika anledningar inte 

haft möjlighet eller kunnat lära sig läsa och skriva och möter sedan en lärare som är van vid ett 

skriftspråksdominerat samhälle. Här har lärarna sett att relationen till eleverna är viktig:   

 

Jobbar man med människor som inte har så mycket språk då måste man skaffa relationer, då kommunicerar 

man på ett annat sätt, då kommunicerar man via hjärtat och via ögonen på något sätt. (Gunilla). 

 

Eleverna kan också ha upplevt trauma från tidigare och många är äldre och skadade fysiskt på 

olika sätt vilket, bland annat att de inte ser eller hör ordentligt eller att de har svårt att röra sig 

längre sträckor, vilket gör undervisningen utmanande för lärare.  

När de får resonera om samhällets inställning till analfabeter upplever alla att den är mer 

negativ än positiv. Anna och Gunilla upplever att samhället och politiker inte har förståelse för 

den dubbla uppgift en analfabet har i att lära sig läsa och skriva och lära sig svenska och att dessa 

ofta kan ifrågasätta den tid som vissa analfabeter behöver för att slutföra sin SFI-utbildning. Sara 

önskar ett bättre samarbete med kommunen för att göra det lättare för eleverna att komma ut i 

praktik. Gunilla upplever det vara svårt för analfabeter att få arbete, då det är få som vågar 

anställa en person de inte vet kan läsa eller skriva.  

5.1.2 Socialisation  

Eleverna som dessa lärare möter saknar mer eller mindre skolbakgrund, vilket gör att lärarna 

måste undervisa på ett annat sätt än vad de gör när de undervisar elever med skolbakgrund. De 

menar att det krävs att man ger eleverna mycket mer förförståelse och att uppgifterna inte kan 

vara för abstrakta eftersom de inte har utvecklat ett sådant tänkande än.   

 

Skola.. ja de lär sig att gå till skolan. Men det är inte alls kopplat till en afghansk skola. För de ser så olika ut. 

Så det är ju väldigt mycket såna här fallgropar man kan falla in i. Jo, de vet vad skolan är men..[…] ja bilder är 

ju jättebra och visa på hur en skola ser ut men också: vad heter skola på dari? Aha är det samma liksom fast det 

ser så olika ut? Och det där är ett mysterium. Och det där tror jag är många som jobbar med alfabetisering inte 

fattar att det är så himmelens svårt med alfabetiseringsprocessen att kunna tänka abstrakt. Att det existerar 

något någon annanstans (Gunilla)  
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Enligt den sociokulturella teorin är litteracitet sociokulturella aktiviteter där man använder sig 

av olika praktiska och intellektuella tekniker. Denna kognitiva utveckling svarar skolan för till stor 

del (Säljö 2000 s. 205). Att förstå hur en bokstav fungerar ihop med andra eller hur man ska 

producera en text är något som tas för självklart i Sverige då vi redan från tidigt stadium fått lära 

oss detta och under många år blivit inskolade i denna miljö (Säljö 2000 s. 186).  

 

I Sverige måste man ju kunna läsa och skriva. Det är en jättelång process som måste följa genom hela SFI-

utbildningen. Men i början handlar det om att lära sig att gå i skolan. [..] Det är en utmaning att lära sig det 

också, hur gör vi i skolan, vad förväntas av mig? (Sara) 

 

Som lärare, kognitivt socialiserade i en skolmiljö, gäller det att förstå att elever som inte är 

detta måste ha mycket mer konkret undervisning och material till att börja med, för att sedan mer 

och mer arbeta med abstrakta ting. Gunilla pratar om att om man inte har kunskap om hur 

analfabeter fungerar eller tänker är det lätt att man dömer ut dem som dumma, när de inte vet 

hur man exempelvis ska fylla i uppgifter på ett prov. Detta skulle för en litterat med skolbakgrund 

inte vålla några bekymmer medan det för analfabeterna kan bli det som fäller en på ett test. 

Gunilla berättade om en elev som kunde bra svenska och som hon uppfattade hade börjat greppa 

det abstrakta tänkandet, men när hon skrev prov hade hon inte förstått själva uppgiften, eftersom 

den var annorlunda utformad än vad den brukade vara. Hon var inte van vid att läsa instruktioner 

eller hade inga erfarenheter av just den typ av uppgift som efterfrågades på provet. Här förstod 

Gunilla att det i fortsättningen gällde att ge den stöttning i undervisningen när det kommer till 

skolsocialisation för att eleverna ska kunna utveckla nya färdigheter och begrepp eftersom de inte 

kommer automatiskt (Lindberg 2004 s. 473). 

 

5.1.3 Arbeta med vardagsnära exempel  

Något som också skiljer sig åt från undervisning av litterata, menar lärarna, är att det måste 

vara mycket större fokus på det sociokulturella, att stötta och förklara hur det svenska samhället 

fungerar:  

 

Ja.. På kurs A måste vi också jobba lite mer med det här grundläggande sociokulturella som man behöver ha, vad 

behöver jag kunna.. hur behöver jag agera när jag kommer hem och det ligger post på hallmattan, vad ska jag göra 

med det? ska jag vänta tills mina barn kommer hem så de får sitta och bläddra igenom och läsa igenom allt eller 

kan jag själv sortera? Vad kan jag göra om det sitter ett papper i trappan i en lägenhet, är det något jag ska bry 

mig om eller kan jag ta ett foto med mobilen och visa det för någon? (Anna) 

 

Enligt sociokulturell teori återskapas vissa kollektiva kunskaper i ett samhälle (Säljö 2000 s. 18) 

och att de sätt på vilka kunskaper och färdigheter återskapas skiljer sig åt mellan olika kulturer
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och samhällen. Olika teknologier utvecklas och den sociala organisationen ser olika ut. Detta gör 

att det finns olika behov av kunskaper och färdigheter i ett samhälle, vilket gör att lärandet skiljer 

sig åt. Många länder i västvärlden har liknande skolsystem som Sverige och deras rent 

organisatoriska syn skiljer sig inte heller åt nämnvärt. Det torde på så sätt inte vara ett lika stort 

steg att överföra sina kunskaper till att förstå det svenska samhället och förstå hur skolan 

fungerar. Alla informanter i studien har uttryckt att många av eleverna är ovana vid det läs- och 

skrivfokuserade samhälle som Sverige är. Informanterna menar att det är av stor vikt i Sverige att 

kunna läsa och skriva för att kunna klara sig självständigt i kontakt med myndigheter och dylikt 

eftersom det skiljer sig åt från hemlandet. Därför lägger de stor vikt vid att arbeta med 

funktionalitet i vardagen.  

 

Men läsa och skriva är A och O för att klara sig här i Sverige. Och att bli läs-. Och skrivkunnig så att man 

klarar sig i samhället så att man förstår de brev som man får i brevlådan. I kontakt med olika myndigheter eller 

vad det nu är. Det är A och O för allt bygger på det i Sverige och i det västerländska samhället (Sara). 

5.1.4 Funktionell litteracitet  

När det gäller synen på om eleverna uppnår funktionell litteracitet finns det olika 

uppfattningar. Kerstin anser att analfabeterna ofta inte uppnår detta, men att det räcker så att de 

kan klara sig hyfsat bra i samhället och klara av de mest basala uppgifterna:  

 

Man kan nog inte ha förväntningar att det ska bli ett flytande språk om man är lite äldre. Då får man kanske 

nöja sig med om man förstår vissa ord som man kan klara sig i samhället, man kan möta vissa myndigheter, man 

kan tala om vad man heter, var man bor och vilket personnummer och att man kanske kan ringa själv efter polis, 

brandkår, fastighetsskötare, att kylen är sönder (Kerstin) 

 

Hon bekymrar sig över att barnen får ta mycket ansvar för föräldrarnas knappa läs- och 

skrivkunskaper. I ett fall med en kvinna som inte deltog i vuxenutbildningen skaffade de en 

modersmållärare som kunde lära ut det mest grundläggande så att en viss funktionell litteracitet 

kunde uppnås. Alla lärarna har även sett positiva exempel på hur analfabeter blivit integrerade 

och fått jobb och där självkänslan har blivit stärkt. De talar alla om att det finns en nyfikenhet 

hos många elever på att lära sig att läsa och skriva och en vilja till att bidra till samhället. Att lära 

sig tala och kommunicera med andra på svenska, verkar enligt informanterna, betyda mycket för  
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elevernas självbild och deras förmåga att kunna vara med i ett samhälle och påverka sin egen 

situation. Säljö menar att varje människa i grunden är en kommunicerande varelse som hela tiden 

försöker kunna uttrycka sig och kommunicera med omgivningen. Att utveckla denna 

kommunikation får sociala, psykologiska, ekonomiska och materiella konsekvenser för individen. 

(Säljö 2000 s. 162):  

 

5.1.5 Relationsbygge  

Gunilla menar att en skillnad när man jobbar med analfabeter handlar om att det är viktigt att 

fokusera på nuet och att bygga relationer för att underlätta lärandet. Kerstin ser också relationen 

till svensktalande som viktigt för att lära sig svenska, då 15 timmars lektionstid i veckan är för lite 

enligt henne men också att eleverna har ett eget ansvar för sitt eget lärande. I ett sociokulturellt 

perspektiv ser man det mänskliga lärandet och utveckling som något som sker genom 

kommunikativa processer, genom interaktion med andra individer, då det är då som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter (Säljö 2000 s.37). En utmaning handlar om 

gruppsammansättningen och att lärarna uppfattar det störande att det hela tiden kommer in nya 

elever i alfabetiseringsgrupperna och att de är på olika nivåer.  Gunilla och Anna menar att det är 

lätt att om man har för stor spridning på eleverna lägger man sig gärna på en högre nivå vilket 

ofta inte är inom den proximala utvecklingszonen för analfabeterna. Detta har gjort att 

undervisningen har individualiserats mer, vilket dock gör att de måste lägga mer tid på planering. 

5.2 Modersmålets roll i undervisningen 

5.2.1 Modersmålets inverkan på identitet och självkänsla 

Alla lärare är överrens om att modersmålet är av stor vikt när det gäller inlärning av 

andraspråket. Många av problemen som kan uppstå i samband med undervisning av analfabeter, 

såsom svårigheter att kommunicera, kulturskillnader, svårigheter att förklara abstrakta ting, kan 

avhjälpas och lösas med en modersmålspedagog enligt dem. Detta handlar också om att 

modersmålspedagogen kan ge stöd för eleven inom dennes proximala utvecklingszon, då 

pedagogen kan kommunicera färdigheter och begrepp på modersmålet.  

Anna beskriver en somalisk kvinna som från början verkade som ett hopplöst fall när det 

gällde att knäcka läskoden på svenska men efter att hon fick lära sig att läsa på somaliska inte 

hade några problem att lära sig läsa svenska, och att hon på grund av att kunna läsa på somaliska 

stärktes i sin självkänsla. För kvinnan var modersmålet avgörande för att tillägna sig läs- och 

skrivkunskaperna och det fungerade som ett fundament att bygga vidare ny kunskap på då också 

svenskan gick lättare att lära in. Säljö (2000 s. 87) menar som tidigare nämnt att lära sig att läsa 

och skriva gör att människor utvecklas intellektuellt, socialt, personligt, professionellt och 

emotionellt, vilket också dessa lärare har sett hos sina elever.  Sara menar också att det är viktigt 



21 

för identiteten att få lära sig på sitt modersmål och att det leder till snabbare progression.

  

5.2.2 Modersmålslärarens roll 

Då en av utmaningen för alfabetiseringslärarna var att få eleverna att greppa det abstrakta, menar 

alla att modersmålet och särskilt en modersmålslärare underlättar förståelsen för detta. Alla lärare 

inklusive Kerstins kollega Husein menar att en modersmålslärare kan fungera som en brobyggare 

när olika kulturer möts och förklara abstrakta ting på modersmålet som inte den svenska läraren 

kan förklara. Om man inte kan kommunicera på ett gemensamt språk är det svårt att förstå vad 

eleverna varit med om och återigen när man möter elever utan skolbakgrund kan det uppstå 

missförstånd. Sara menar att hon får mycket positiv kritik av eleverna, men eftersom de inte vet 

något annat så kan de inte ge konstruktiv kritik. Där, menar hon, hade en modersmålslärare varit 

till stor hjälp. Kerstins kollega Husein uttrycker det som att eleverna vågar anförtro honom saker 

som de inte vill anförtro läraren. Enligt det sociokulturella perspektivet skiljer sig skolmiljön och 

hemmiljön åt när det gäller lärande. I hemmet lär man sig i situationen det som är relevant för en 

att kunna. Skolmiljön däremot är mycket mer dekontextualiserad och som elev har man inte 

samma band till skolan. som institution och dess företrädare som till familjen. Lärarens 

kännedom om hur eleven fungerar utanför klassrummet är dessutom inte heller så djup (Säljö 

2000 s. 40). Modersmålslärarens roll som brobyggare, skulle kunna tolkas som något mellanting 

mellan den bekanta hemmiljön och den dekontextualiserade skolmiljön.   

 

Det är viktigt, jag har löst många problem, när de börjar skolan, t.ex. det finns olika traditioner.[…] Så jag 

förklarar och löser många problem. Svenska lärare kan inte förstå vad den här eleven tänker, men jag kan förstå. 

Jag förstår vad han vill och inte. Ibland känner de att det är något de inte kan säga till de andra. Då säger jag att 

de kan säga till mig.. (Husein) 

 

Att ha en modersmålslärare som brygga till förståelse mellan alfabetiseringsläraren och eleven 

har fallit i god jord enligt alfabetiseringslärarna och de uttrycker alla en önskan om att få mer stöd 

av en sådan då de också kan hjälpa till att utveckla undervisningen så att den blir mer begriplig för 

eleverna:  

 

Något som hände under första tiden av min SFI-undervisning var att jag använde mig av fel symboler. Att jag 

använde händerna på fel sätt, att jag gjorde tecken som jag trodde de skulle förstå. Det var så naturligt för mig att 

vissa tecken betyder bra. Jag förstod inte riktigt saker som jag så småningom förstod var viktigt för deltagarna. 

Att ha en modersmålslärare att prata med innan och efter lektionen, att få gå igenom och få 

bakgrundsinformation och inte bara läsa någon utredning som beskriver vilka tecken som är viktiga i olika 

kulturer utan att få diskutera den specifika situationen är fruktansvärt värdefullt, det hade jag inte fått annars 

om jag inte hade haft en modersmålslärare vid sidan som kunde förklara (Anna) 
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5.2.3 Tidsaspekten  

Kerstin och Anna som arbetar tillsammans med en modersmålslärare, är av uppfattningen att 

det tar längre tid att lära sig svenska utan att ha stöd av modersmålslärare i undervisningen och 

Kerstin betonar att man egentligen aldrig borde undervisa analfabeter utan modersmålslärare då 

det gör så pass mycket skillnad. Jobbar man med en modersmålslärare kan man ha mer abstrakta 

uppgifter och dessutom har man en extra resurs när gruppen är på olika nivåer:  

 

Ja, man måste vara mycket, mycket konkretare. Då räcker det inte att ha en bild utav någonting utan då måste 

jag ha en sak. Jag måste visa ett äpple och inte en bild av det. Jag kan inte visa en bild på en skog, jag måste gå 

ut. Så har jag jobbat också när jag inte har haft en modersmålslärare (Anna) 

    Att alfabetiseras bara på svenska tycker ingen är bra även om Anna menar att det kan gå 

fortare i början för en elev och se bra ut. Dock, menar hon, kommer problemen ofta ikapp och 

de som har lärt sig läsa på modersmålet först ”går om” de andra.  

5.2.4 Modersmålet i undervisningen     

   Gunilla som inte arbetar tillsammans med modersmålslärare använder ändå modersmålet i 

undervisningen genom att låta de elever som har kommit lite längre i sin språkutveckling få 

förklara för de andra och använda dem som ”stöttor”. Det är inte bara en lärare som kan agera 

som stöttning i ett klassrum utan den kan också ges av någon som är mer kompetent, som en 

förälder eller någon som nått längre (Säljö 2000 s. 123).  

 

Modersmålet har ju jättestor betydelse. Problemet är att inte jag kan deras språk. Jag använder ofta det när man.. 

om det är något abstrakt ord. [..] Ja.. så frågar jag: vad heter det på dari? Så blir det en himla diskussion tills de 

kommer överrens om någonting och så okey, då får jag lita på det. Vad heter det på dari? Vad heter det på 

arabiska? Så fort jag känner osäkerhet så frågar jag: men vad heter det på..? (Gunilla) 

 

Enligt Gunilla måste man som pedagog, om man vill använda sig av eleverna som stöttor, se 

till att stöttningen sker på så sätt att det är utvecklande för eleven i fråga och inte gör att den blir 

bekväm i sin språkinlärning: 

 

Om det finns ett klimat i rummet där man hela tiden hjälper varandra i tid och otid, att hjälpa varandra, att 

stötta varandra, det ska man självklart göra men det måste.. men jag måste ju hela tiden tänka som pedagog att 

de ska hjälpa varandra med bra strategier och inte att de låser in varandra . (Gunilla) 

 

Hon upplever att även om eleverna som har samma modersmål kan förklara vissa saker för 

varandra och verkar kunna stötta varandra ibland, kan det ibland bli för abstrakt för dem. Hon 

upplever att hon inte kan veta om de kan stötta varandra, eftersom hon inte talar deras språk och 
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att hon inte är säker på att de verkligen förstår. Än en gång handlar det om att man möter 

elever med en annan kognitivt social bakgrund och inte har tillgång till deras modersmål.  

 

5.3 Sammanfattning resultat 

För att sammanfatta resultatet kan vi se att alla lärare har en positiv inställning till 

alfabetiseringsundervisning. Lärarna upplever att undervisningen av analfabeter skiljer sig åt från 

undervisning av elever med mer skolbakgrund och att deras egen bakgrund kan skilja sig kraftigt 

åt från elevernas. Lärarna säger sig bland annat möta elever med traumatiska upplevelser i 

bagaget. Att undervisa elever utan skolbakgrund gör att lärarna måste lägga upp undervisningen 

på ett mer konkret sätt eftersom det abstrakta tänkandet som ofta utvecklas i skolmiljön mer eller 

mindre saknas. De arbetar också mycket med funktionalitet i samhället, då det svenska samhället 

är mycket läs- och skriftbetonat och eleverna i regel har mycket kontakt med myndigheter. 

Lärarna får också arbeta med grundläggande skolsocialisation, allt från hur man håller i en penna 

till allmänna regler som gäller i en skolsituation.   

 Alla lärare har sett positiva exempel på hur analfabeter blivit integrerade och fått jobb och där 

självkänslan har blivit stärkt. De talar alla om att det finns en nyfikenhet hos många elever på att 

lära sig att läsa och skriva och en vilja till att bidra till samhället. Dock märker också alla av att det 

också finns svårigheter och utmaningar i mötet med arbetsmarknaden och övriga samhället.  

Lärarna har också sett att relationsbygge med eleverna underlättar lärandet och är extra viktigt 

när man arbetar med analfabeter som behöver extra stöttning i skolsituationen. Även relationen 

till andra svensktalande lyfts fram som något positivt.  

Även gruppsammansättningen har lyfts fram som något som påverkar lärandet, då lärarna, på 

grund av att grupperna tar in nya elever regelbundet, får individualisera mer, eftersom de har 

erfarenhet av att annars lägga nivån för högt för vissa och komma utanför vissa elevers proximala 

utvecklingszon.  

När det gäller modersmålets betydelse för undervisningen är alla lärare överrens om att det är 

av stor vikt när det kommer till inlärning av andraspråket. Många av problemen som kan uppstå i 

samband med undervisning av analfabeter, såsom svårigheter att kommunicera, kulturskillnader, 

svårigheter att förklara abstrakta ting, kan avhjälpas och lösas med en modersmålspedagog enligt 

dem. Detta handlar också om att modersmålspedagogen kan ge stöd för eleven inom dennes 

proximala utvecklingszon, då pedagogen kan kommunicera färdigheter och begrepp på 

modersmålet. Även tidsaspekten har kommit fram i analysen, lärarna har sett att det tar kortare 

tid att lära sig att läsa och skriva om alfabetiseringen får ske på modersmålet. Har man inte stöd 

av modersmålslärare, kan man ändå använda sig av modersmålet i undervisningen, men då får 

man förlita sig på att eleverna stöttar varandra. 
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6.  Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån aktuell forskning som togs upp kapitel 3 och 

utifrån bakgrunden som gavs i kapitel 2. Det kommer ske utifrån uppsatsens två 

frågeställningar för att göra det tydligt på vilket sätt resultatet svarar mot uppsatsens syfte. 

Därefter görs en konklusion och till sist kommer studiens bidrag och begränsningar att 

diskuteras samt ges förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Inställning till alfabetiseringsundervisning och svårigheter i samband 

med denna 

I resultatet kan vi utläsa att lärarna är positivt inställda till alfabetiseringsundervisning och 

eleverna de undervisar. Tre av fyra har uttryckt att de helst arbetar med 

alfabetiseringsundervisning och tycker det är meningsfullt. De poängterar att det är viktigt att 

bygga relationer med eleverna eftersom de är extra utsatta i skolmiljön. Forskning, bland annat 

Thomas och Colliers undersökning (Axelsson 2004 s. 512-518 ) visar att bemötandet elever får 

från lärare och samhället påverkar elevers skolresultat positivt. Dock har lärarna upplevt en mer 

negativ inställning gentemot analfabeter i samhället, ifrån myndigheter, politiker och 

privatpersoner. Även Wedin (2010 s. 49-50) menar finns det fortfarande många föreställningar 

och fördomar om analfabeter. Då denna studie bygger på lärarnas utsagor och inte elevernas, kan 

vi inte vara säkra på hur eleverna upplever det, men att några analfabeter får uppleva ett negativt 

bemötande på olika håll kan tänkas vara sannolikt. 

Lärarna möter också elever från helt annan bakgrund än de själva, inte bara språklig och 

kulturell, utan också en bakgrund utan skolgång. Detta gör att de kan inte använda sig av samma 

metoder och undervisningssätt som med elever som är läs- och skrivkunniga sedan tidigare. 

Precis som Hyltenstam (2012 s. 369) menar, är det en stor utmaning att lära sig ett andraspråk. 

Det är inte bara att lära sig språket, man ska också socialiseras in i ett nytt samhälle. Då torde det 

underlätta om man redan har en skolbakgrund i någon mån, så att det blir en sak mindre att tänka 

på. För analfabeterna blir det många utmaningar att ta sig an. De ska lära sig svenska, knäcka 

läskoden (ofta på svenska) och komma in i samhället och försöka förstå hur den svenska skolan 

fungerar.  

Det framkommer också att alla lärarna, enligt dem själva, försöker utgå från elevens verklighet 

och behov, vilket också Hyltenstam & Lindberg (2004 s.21) och Wedin (2007 s. 52) menar är 

nyckeln till hur undervisningen blir relevant. Lärarna utgår från vardagen, vilka ord, blanketter, 

skyltar och annat som är nödvändigt för eleverna att förstå för att klara av att leva självständigt i 

samhället. De vill att eleverna ska uppnå funktionell litteracitet helt enkelt. Dock är lärarna mer  
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tveksamt inställda till huruvida detta uppnås eller inte. Det finns de som uppnår det och det finns 

de som inte uppnår det. Vill man som lärare att eleverna ska uppnå en funktionell litteracitet 

måste man vara medveten om skillnaden mellan baslitteracitet och funktionell litteracitet och att 

hela tiden arbeta vidare med den funktionella litteraciteten. Baslitteraciteten torde de flesta uppnå, 

knäcka läskoden och kunna läsa välbekanta texter. Frågan är hur många som verkligen uppnår 

funktionell litteracitet och vad det i så fall beror på? Frågan är komplex och har med varje 

persons individuella förutsättningar att göra. Dock kan man hos informanterna exemplifiera två 

elever, där i det ena fallet modersmålsstöd var lösningen på problemet. Det verkade nämligen 

hopplöst för eleven att lära sig att läsa och skriva på svenska men efter att ha fått en 

modersmålslärare som lärde henne läsa och skriva på modermålet, hade hon inga problem med 

att lära sig läsa och skriva på svenska och kom igång bra efter det. Sara å andra sidan hade ett 

exempel med en elev som var på D-nivå men som inte förstod papperna som kom hem i 

brevlådan. Hon verkade inte tycka att skolan bistod henne med kunskaper för att klara av den 

uppgiften.   

6.2 Modersmålets roll i undervisningen 

I resultatet kan vi utläsa att lärarnas åsikter stämmer överrens med forskningen om 

modersmålets stora betydelse för inlärningen av ett andraspråk. De är mycket positivt inställda till 

modersmålets inverkan på elevernas inlärning av svenska och att ha en modersmålslärare som 

stöd i undervisningen. De har sett att det finns övervägande positiva fördelar: missförstånd kan 

undvikas, ord och begrepp kan förklaras och eleverna känner sig trygga i klassrummet och på 

skolan, precis som också Mörneruds elever på Hyllie Parks folkhögskola bekräftar att så är fallet.  

Precis som Thomas och Colliers undersökning visade att språkutveckling, kunskapsutveckling 

och kognitiv utveckling ska kunna ske för andraspråkselever på samma premisser som enspråkiga 

elever måste de bli instruerade på sitt modersmål. En sociokulturellt stödjande miljö där både 

modersmålet och andraspråket används är det som behövs, vilket också gäller analfabeterna där 

de med hjälp av modersmålsläraren kan nå sin nästa utvecklingszon.  

Vi har också sett att för att undervisa analfabeter krävs en djup kunskap från lärarna av att 

möta elever utan skolbakgrund. Gunilla menade att hon upplever att många lärare inte förstår hur 

svårt det är att tänka abstrakt. Som tidigare nämnt är det är många bollar som ska hållas i luften, 

samtidigt som det svenska språket ska läras ut, ska eleverna socialiseras in i en skolvärld och i ett 

samhälle som ofta, enligt informanterna, saknar förståelse för analfabeternas situation. Har man 

dessutom ingen modersmålslärare som stöd som kan kommunicera med eleverna och förklara för 

lärarna ökar enligt informanterna kravet på att lägga upp undervisningen på ett, för de andra 

studievägarna främmande, mer konkret sätt så att eleverna kan utveckla en baslitteracitet och 

sedermera en funktionell litteracitet. Även Hyltenstam & Lindberg (2004 s. 18-19) skriver att man 

möter elever som kommer från vitt skilda bakgrunder med olika erfarenheter i bagaget. Det  
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skiljer sig på många sätt från undervisning i de andra studievägarna, där eleverna har 

skolbakgrund och redan har utvecklat läs- och skrivförmåga på modersmålet. Här har 

informanterna bekräftat att en modersmålslärare är av stor betydelse och en ovärderlig resurs 

som gör livet som alfabetiseringslärare och elev mycket lättare.  

Alfabetiseringsundervisningen hos de fyra intervjuade lärarna börjar alla muntligt ett tag innan 

det skriftliga börjar, vilket också Wedin (2010 s. 51) menar är klokt, då det skriftliga bygger på det 

muntliga. För analfabeter som inte har modersmålsstöd kanske en längre tid av muntlighet på 

svenska krävs för att göra det bästa av situationen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att modersmålspedagogen verkar ha en större roll än bara 

att underlätta för eleverna att knäcka läskoden och vara till stöd i undervisningen i allmänhet. De 

ger också eleverna trygghet, modersmålet erkänns i undervisningen som något viktigt och 

missförstånd kan undvikas i högre grad.  

 

6.3 Konklusion 

Trots att det finns så många fördelar med att ha en modersmålslärare i undervisningen, också 

ur lärarperspektiv, verkar inte alla kommuner och rektorer ha förstått fördelarna då alfabetisering 

fortfarande, enligt Wedin (2010 s. 51) på många skolor bedrivs enbart på svenska. På Saras skola 

fick de kämpa för att behålla modersmålsassistenten och på Gunillas skola fanns det förr en 

modersmålslärare som var mycket uppskattad, men som inte kunde vara kvar på grund av 

ekonomi. Tyvärr verkar detta vara ett argument som många får kämpa mot, även Kerstin, som 

hade velat ha mer stöd av modersmålslärare för sina elever på andra lektioner än svenska som 

andraspråk. Att kunna utveckla skolbegrepp på sitt modersmål samtidigt som man lär sig dem på 

svenska visade sig ju enligt Thomas och Colliers undersökning vara det mest effektiva (Axelsson 

2004 s. 512-518). På kort sikt kan det se ut som ett kostsamt förslag att anställa en eller två 

modersmålslärare, men när alla lärare i undersökningen med eftertryck efterfrågar 

modersmålsstöd i undervisningen eftersom det påskyndar elevernas inlärning och på så sätt också 

borde vara mer ekonomiskt i längden, är det anmärkningsvärt att inte frågan lyfts ytterligare.  

Lärarna i undersökningen drömmer om att få bättre förutsättningar för sin undervisning. Det 

tar redan 4 år (Mörling 2007 s. 83) för en analfabet att utveckla funktionell litteracitet och detta 

om det sker på modersmålet. Om det ens ska vara realistiskt för eleverna att, som det står i 

läroplanen för SFI, utveckla ett funktionellt andraspråk, måste det ges tid och resurser till detta. 

Lärarna talar också om problem med att många analfabeter har svårt att få kontakt med 

svensktalande och att det kan vara en lång väg in på arbetsmarknaden, vilket också Hyltenstam & 

Lindberg (2004 s. 18) talar om. Att försöka integrera övriga samhället i SFI-undervisningen och 

försöka hitta olika mötesplatser för olika aktörer där är en utmaning kommun, skola och lärare 

ständigt borde och får anta, då detta bidrar till ökad språkinlärning och ett större kontaktnät för 

SFI-eleverna. Även resten av samhället borde inse att det finns många outnyttjade resurser i dessa 

elever och försöka ta till vara på dessa. 
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6.3.2 Studiens bidrag och begränsningar  

Vid val av metod för att få fram lärarnas subjektiva åsikter, lämpade sig en kvalitativ 

intervjuundersökning bra. Önskvärt hade varit att få fler informanter i studien, men då det 

handlade om djupintervjuer och alla var relativt eniga om allt, kan man ändå dra vissa slutsatser 

av vad som sades även om man naturligtvis får ta hänsyn i analysen att intervjuunderlaget inte är 

stort. Det som denna studie kan bidra till och anledningen till att den har varit viktig, är att det 

inom skolvärlden tycks och tänks mycket, men de som faktiskt dagligen befinner sig i den, alltför 

sällan får komma till tals. Att belysa lärares erfarenheter av alfabetiseringsundervisning och åsikter 

om något som forskare är eniga om är viktigt eftersom det då bekräftar att det också fungerar i 

skolvardagen. En annan sak som hade kunnat bredda undersökningen hade varit att även 

genomföra observationer i klassrum hos informanterna för att mer kunna se vilken påverkan 

modersmålsläraren har i klassrummet och för att upptäcka fler saker som man kanske missar som 

undervisande lärare. 

6.3.3 Vidare forskning  

För vidare forskning skulle ett elevperspektiv på saken vara intressant. Då det finns lite 

forskning överlag om analfabeter skulle kunskaperna om deras läs- och skrivutveckling än mer 

behöva fördjupas. Något som också hade varit viktigt att undersöka är analfabeters tidigare 

erfarenheter från deras hemländer av skola och utbildning för att öka medvetenheten och för att 

som lärare än mer kunna individanpassa undervisningen och utgå från elevernas perspektiv.  
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8 Appendix  

8.1 Appendix 1: Intervjuguide  

 

Intervjuguide  

 

FRÅGESTÄLLNING: Vilken inställning har alfabetiseringslärare till 

alfabetiseringsundervisning och vilka svårigheter ser de? 

 

TEMA:  SFI-undervisning 

 

Undertema 1: personligt 

- Namn, Ålder, yrkesverksamma år, alfabetiseringsutbildning, val av yrke  

 

Undertema 2: Erfarenhet av SFI-undervisning och alfabetiseringsundervisning 

- Skillnad på att bedriva alfabetiseringsundervisning och annan SFI-undervisning 

- Synen på analfabeter, deras progressionsmöjligheter, deras samhällsroll, möjligheter på 

arbetsmarknad/i samhället  

- Samhällets syn på analfabeter 

- Utmaningar/möjligheter i alfabetiseringsundervisningen  

- Centralt innehåll för analfabeterna 

- Lärarens syn på funktionell litteracitet. Hur uppnås detta? Om det inte uppnås, vad kan 

det bero på? 

- Beskrivning av material  

 

FRÅGESTÄLLNING: Vilken roll spelar modersmålet för undervisningen enligt 

alfabetiseringsläraren?  

 

TEMA: Modersmålet 

 

Undertema 1:Progression/modersmål 

 - Modersmålet i undervisningen. Planering av lektion utifrån det?  

- Alfabetisering på svenska: fördelar/nackdelar  

- Snabbare progression med hjälp av modersmålstöd?  

- Modersmålets betydelse vid inlärning  
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Undertema 2: samarbetet med modersmålsläraren 

- Hur sker samarbetet? Material etc? 

- Vad är positivt/negativt med att ha hjälp av modersmålslärare? 

- Hur uppfattas relationen mellan modersmålsläraren och eleverna? Problematik där? 

- Hur skulle samarbetet kunna se ut eller hur skulle man kunna utveckla det nuvarande?  

 

FRÅGESTÄLLNING: Vilka hinder ser alfabetiseringslärarna med 

alfabetiseringsundervisningen och hur gör de enligt dem själva för att bemöta dessa hinder? 

 

TEMA: Utmaningar  

- Utmaningar i stort, vilka finns det? (tid, nivågrupperingar?) 

- Hur agerar skolan/kommunen/arbetslaget? 

- Hur gör du för att bemöta problem som kan uppstå?  

- press att få elever att lyckas, från samhälle/elever/skolan – hur bemöts detta?  
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8.2 Appendix 2: Transkriberad intervjudel  

R = Rebecca (Författaren) 

L = Läraren 

 

Gunilla 

R: Vilka utmaningar ser du med alfabetiseringsundervisning?  

L: Nämen allt är utmaningar, det är utmaningar varje dag. Det som.. grunden.. det som skett här 

på skolan som gör att det är mer flow hos mig är att förut så har vi haft alfabetiseringen 

involverad i A-kursen och det har ju gjort då att det har kommit folk till A-kursen som kanske 

har gått i skolan nåt år eller en kortare tid och så de som är helt analfabeter och sen har det också 

varit de som ska latiniseras som har varit i samma grupp och då har det blivit så att.. då kan man 

säga så att det har gått för fort fram för de här eh.. nu är det en väldigt språk,.. de riktiga 

analfabeterna. Alfabetisering, alfabetiseras det gör man egentligen hela SFI skulle jag vilja säga för 

det är ju en fråga om… eh.. att kunna abstrahera mer och vi lever ju i ett väldigt komplicerat 

samhälle som är högteknologiskt där det existerar att man ska tänka i flera steg att man ska 

betrakta tillvaron på så många sätt. En ur-analfabet, en genuin.. analfabet har ju… behöver ju ha 

en mycket längre tid på sig än den som ska latiniseras. Så det blev så då på något sätt att vi gick 

för fort fram och de tappade och lärde sig en massa felaktiga strategier och det är klassiskt då att 

man sitter och skriver av och man tittar och så finns det nån sån här.. och så finns det en sorts 

devis på lärarhögskolan att man aldrig ska ge eleverna en obearbetad text utan man ska på något 

sätt skapa förförståelse inom SFI och det gör ju att.. de var ju fantastiskt duktiga på att skaffa sig 

förförståelsen och sedan lära sig utantill och så var det många som lärde sig helordsläsa lixom, 

men sen kommer man inte längre, sen kom de ju inte längre va! Sen blev det liksom stopp på 

något sätt när texterna blev för svåra och när det inte längre går att helordsläsa. De betalade ju, 

analfabeterna då, väldigt förenklat. De fick ju betala ett pris så att säga att de egentligen aldrig 

lärde sig liksom den grundläggande tekniken för någon läsning. Och hur bokstavsljuden 

egentligen lät. Och inte helt ovanligt tror jag att en del pedagoger lärde ut både bokstavsljuden 

och bokstävernas namn på en gång eller för tätt eller inte lyckades förklara skillnaden. Då blir det 

ju svårt för dem.. 

 

Anna 

R: Hur löste man det i undervisningen att det var så olika? 

L: det var mycket individuellt arbete. Jag kallade det studieverkstad. De fick sitta och jobba på 

den nivån de var med den typ av material de kunde jobba med och så hade vi lite gemensamt 

muntligt men det mesta skötte de.  

R: Hur tyckte de att det var eller hur upplevde de att det var? 
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L: Akademikerna klarade det med glans, de trivdes ju med att studera på den nivå de var och det 

kom ganska många pensionärer från Tyskland också då och de tyckte också om det här att de fick 

lära sig i sin egen takt. Men analfabeten från Marocko, han tyckte ju inte att det var bra och jag 

var inte heller nöjd med det sättet att arbeta 

 

R: Hur gjorde du med analfabeterna då?  

L: Jobbade väldigt mycket med konkret material redan då och väldigt mycket med ord, bild, 

sinne, mycket med läs och skrivinlärning, mekaniskt och att de fick sitta och skriva för hand och 

då försöka forma bokstäverna. Han kunde aldrig vara med i de här gemensamma samtalen för 

han fick ju aldrig det ordförråd som han behövde för det.  Så det kändes som en väldigt stor 

tillbakagång från det här att ha en grupp där många var analfabeter och där man kunde lägga upp 

undervisningen utifrån deras förutsättningar.  

 

Kerstin 

 

ML = Modersmålslärare  

 

ML: Jag tror det är olika sätt hur man lär sig som vuxna och som barn.  

L: Men just kontakten med svensktalande är jätteviktig, där skulle man också gjort mera.  

R: Hur skulle man kunna göra?  

L: På min förra arbetsplats hade vi konversationsgrupper men det fungerade inte riktigt bra och 

då måste jag skylla på invandrarna själva för de tyckte inte riktigt att det var så viktigt, de kom inte 

alltid och då tröttnade de svenska som kom dit. De föll. En del gjorde det jättebra men tyvärr inte 

alla. Det ska inte vara på frivillig basis.  

ML: [lite tid i skolan, sen går man hem och har ingen kontakt med svenskar etc..] 

L: Och så vill man titta på egen tv.  

R: Om vi går över till att prata om modersmålet i undervisningen, vad skulle du eller ni säga är 

modersmålets betydelse när man lär in ett nytt språk? 

L: Oerhört mycket, för det blir så mycket missförstånd i tankarna. Som just det här med en bild 

på en åsna, då tänker man på modersmålet att det är den och det ljudet och när man kommer lite 

längre och ska förklara grammatik, det är jättesvårt. Egentligen skulle man aldrig ha analfabeter 

utan modersmålslärare. Det gör enorm skillnad. Jag vet att när vi hade det på min förra 

arbetsplats var lärarna enormt tacksamma.  

R: Har du jobbat, förutom nu med modersmålslärare i undervisningen?  

L: Ja, jag var biträdande rektor så jag hade hand om och skaffade de här kontakterna 
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Sara 

R: Vad är den största skillnaden mot att undervisa de andra studievägarna tycker du?  

L: Jag har ju inte jobbat jättemycket med spår 1 och spår 2 som sagt men där.. Det är liksom. 

Man får dels väldigt mycket tillbaka och tack av den här gruppen. De tyr sig väldigt mycket till 

läraren. Sen är det väldigt utmanande och utvecklande att hitta undervisningssätt som funkar, för 

det är inte alltid vi har.. vi har en lärarassistent som pratar somaliska och arabiska och så har vi en 

som pratar dari, men det är inte alltid de finns i klassrummet, så att bara att bygga upp sina 

undervisningsmetoder och hitta vad som funkar så de kan tillägna sig undervisningen, det är väl 

det som är det stora. Men att undervisa akademiker, då vet jag att det går fram ändå och sen kan 

man ju fråga hur intresseväckande det är för dem men det är väl det som är det stora skulle jag 

säga. Jag menar de här små små framstegen, när man aldrig har gått i skolan och ska lära sig att 

skriva sitt namn och hålla en penna för första gången, det.. det är häftigt att följa deras 

progression och deras framsteg de gör.  

R: Är det mycket utöver att lära sig språket som man måste jobba med och vad är det i såfall?  

L: Asså.. Med relationer i gruppen, att det är ett bra arbetsklimat och så och det är väl något man 

jobbar med hela tiden, hur man är mot varandra. Försöker liksom berömma det de gör bra och 

försöker att respektera alla för att alla är olika men det är ok oavsett bakgrund och vad man har 

för värderingar. Så det.. relationer.. gruppdynamiken är en viktig grej. Sen så, en sak som jag 

skulle vilja göra mycket mer är att vara ute mer i samhället, det är liksom en viktig del av språket 

också, att vara ute och titta på skyltar och titta när Ica har öppet, gå till biblioteket och göra 

studiebesök. Tyvärr är det ofta ekonomin som begränsar studiebesök och så. Sen kanske man har 

elever som inte har så lätt att röra på sig heller så då.. kan inte de följa med och det är en 

avvägning där 

 


