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Sammandrag 
Denna uppsats handlar om alfabetiseringsundervisning av vuxna andraspråksinlärare. 

Undersökningens syfte är att ta reda på några lärares pedagogiska val i sin 

alfabetiseringsundervisning, vad dessa val grundar sig på samt vad lärarna anser vara 

befrämjande undervisning för dessa elever. Undersökningen har en fenomenologisk 

infallsvinkel och består av kvalitativa intervjuer med fyra lärare på två olika skolor. 

Resultatet visar att lärarna anser det vara viktigt med hemklassrum, att de utgår ifrån 

elevernas verklighet och använder helst autentiskt material och bilder, samt betonar att 

repetition och konkretisering är viktiga pedagogiska metoder liksom förmågan att sätta sig 

in i elevernas situation. Lärarna anser att det som befrämjar elevernas inlärning är tillgång 

till modersmålslärare och speciallärare, en trygg arbetsmiljö och att lärarna ser eleverna 

som kompetenta individer. Lärarna grundar framför allt sina pedagogiska val på egna 

tidigare studier och praktisk erfarenhet, på synpunkter från kolleger och elevernas 

individuella situation.  
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1 Inledning  
Den här uppsatsen handlar om alfabetiseringsundervisning av vuxna illitterata personer 

med ett annat modersmål än svenska. Undersökningen belyser lärarens synvinkel på 

undervisningen. Jag beskriver hur fyra lärare på två olika skolor planerar och genomför 

sin alfabetiseringsundervisning, vad dessa lärare anser främjar de illitterata elevernas 

inlärning och vad lärarna grundar sina pedagogiska val på.  

      En fråga som ledde mig mot denna inriktning är hur skolan kan arbeta för att dessa 

elever ska kunna fungera i det svenska samhället. Som illitterat i Sverige finns det oerhört 

många hinder för att kunna leva ett vardagligt fungerade liv. Att ta skriften för given är 

antagligen något som de flesta gör i västvärlden. Många tänker inte på att vi använder oss 

av vårt skriftspråk dagligen i situationer när vi kör bil, ska åka buss eller tåg, handlar mat, 

studerar, arbetar och tittar på TV samt en mängd andra situationer. Därför ville jag 

undersöka hur några lärare arbetar för att ge sina elever en undervisning där de blir läs- 

och skrivkunniga och samtidigt utvecklar sitt andraspråk så att de i framtiden kan fungera 

i ett vardagligt liv i Sverige.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Den här undersökningens syfte är att ta reda på pedagogiska val av några lärare, som 

arbetar med alfabetiseringsundervisning med vuxna illitterata andraspråksinlärare i 

Sverige, när de planerar och genomför undervisning samt vad dessa val grundar sig på. 

Undersökningen syftar även till att ta reda på vad dessa lärare anser vara undervisning 

som främjar inlärningen hos illitterata elever. Följande frågor vill jag ha svar på i min 

undersökning:  

 

• Hur planerar och genomför lärarna sin undervisning? 

• Vad anser lärarna främjar illitterata elevers inlärning?  

• Vad grundar sig lärarnas pedagogiska val på? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för dess syfte och frågeställningar. I bakgrunden 

presenteras information från Skolverket om Svenskundervisning för invandrare. I 

forskningsöversikten presenteras begreppet litteracitet och en beskrivning av olika 

pedagogiska aspekter i alfabetiseringsundervisningen. Sedan följer ett avsnitt om metod 



 

och material där den metodiska utgångspunkten, urval, genomförande, bearbetning, etiska 

överväganden samt metodkritik beskrivs.  

     I kapitel 4 redovisas resultatet från undersökningen. Resultatet inleds med en 

presentation av informanterna och skolorna. Därefter är resultatet indelat tematiskt efter 

undersökningens frågeställningar. Kapitel 5 består av en diskussion av resultatet i 

förhållande till teorin i kapitel 2 samt en jämförelse av de båda skolorna. Avslutningsvis 

beskriver jag förslag på framtida undersökningar i kapitel 6.  

 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs för Svenskundervisning för invandrare samt läs- och 

skrivinlärning inom Sfi.  

 

2.1 Svenskundervisning för invandrare  
Syftet med undervisningen inom Sfi är att vuxna invandrare ska få grundläggande 

färdigheter i svenska. De studerande ska få en möjlighet att utveckla ett funktionellt 

andraspråk som individen kan använda för att kunna kommunicera och delta i ett aktivt 

vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen ska vara flexibel och anpassas utifrån 

individens intressen, erfarenheter, kunskaper och mål. Målet med Sfi är att eleven ska 

utveckla följande:  

 

sin förmåga att läsa och skriva svenska, 

sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, 

ett gott uttal, 

sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, 

sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 

insikter i hur man lär sig språk, och 

inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. (Skolverket, 2009) 

 

     Sfi består av tre olika studievägar (Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3). Dessa studievägar riktar sig 

till studerande med olika bakgrund, förutsättningar och målsättningar. Studieväg 1 består 

av kurserna A och B och vänder sig till elever med mycket kort studiebakgrund. 

Studieväg 2 består av kurserna B och C och denna studieväg vänder sig till personer med 

viss studiebakgrund. Slutligen består studieväg 3 av kurserna C och D och vänder sig till 

elever med god studievana. Kommunerna ansvar för att utbildningen har en god kvalitet.  

(skolverket, 2009).  



 

2.1.2 Läs- och skrivinlärning inom Sfi 

Människor som helt saknar utbildning eller endast har gått ett fåtal år i skola ska få 

möjlighet att utveckla grundläggande läs- och skrivfärdigheter samt automatisera dessa 

(Skolverket, 2009). Detta kan även gälla personer som är litterata inom ett annat 

skriftspråk än det latinska som används i Sverige. Läs- och skrivinlärning är en egen del 

av undervisningen som kan fortgå parallellt med kurserna A–D eller läsas fristående för 

att den studerande slutligen ska kunna automatisera och fördjupa sina kunskaper. Vidare 

står det: ”Undervisningen får ske på elevens modersmål eller annat språk och bör även då 

kunna ske parallellt med undervisning i svenska” (Skolverket, 2009).  

 

 

2.2 Forskningsöversikt 
Nedan beskrivs och definieras begreppet litteracitet, sedan följer ett avsnitt om 

pedagogiska aspekter i undervisning med illitterata elever: att undervisa den illitterata 

eleven, undervisningsmetoder i alfabetiseringsundervisningen och bilder i alfabetiserings-

undervisningen.  

 

2.2.1 Litteracitet  

Det finns många definitioner som betecknar vad litteracitet är för något. I UNESCOs 

rapport Literacy and adult education (2001) står det att olika definitioner av litteracitet 

relaterar till en individs förmåga att förstå skriven text samt att kunna kommunicera 

genom skrift. Dock måste definitionen utökas mer än så. Baslitteracitet innebär att kunna 

läsa och skriva en text med ett känt innehåll och funktionell litteracitet handlar om 

förmågan att kunna använda läsning och skrivning i praktiska situationer i samhället 

(UNESCO 2001:11).  

      Färdigheterna som sådana måste dessutom ses i relation till det samhälle individen 

lever i. I olika samhällen finns det olika krav på litteracitet (Franker 2004:680). I Sverige 

måste därmed färdigheterna för litteracitet ses höga. Litteracitet kan delas in i tre olika 

dimensioner. Den första dimensionen, funktionell litteracitet, är redan nämnd ovan. Den 

andra dimensionen, kulturell litteracitet, innebär att man måste förstå kulturell kunskap 

som krävs för att kunna vara med i olika sammanhang i ett samhälle. Kritisk litteracitet 

innebär att språket används till att förstå olika inbäddade budskap som exempelvis 

ideologi. Även bildtolkning är en del av litteraciteten Franker skriver att förståelsen av 



 

olika typer av bildspråk är en förmåga som blir alltmer ofrånkomlig för att kunna delta 

aktivt i ett samhälle (Franker 2004:681). 

 

2.2.2 Att undervisa den illitterate eleven  

Freire (1970) kritiserar pedagogik där de studerande behandlas som objekt vilka ska fyllas 

av läraren med en given kunskap som inte alltid har någon anknytning till dem. Eleverna 

blir inskränkta i en inlärningssituation som hämmar deras kreativitet och kritiska 

tänkande. För att eleverna däremot ska bli befriade och kritiska individer krävs ett helt 

annat tillvägagångssätt. Läraren måste fungera gemensamt med eleverna genom sin tro på 

människans kreativitet. Utvecklingen måste även ske genom kommunikation. 

Utgångspunkten bör grunda sig i: ”människans problem i relation till världen” (Freire 

1970:79), det vill säga en utgångspunkt där eleven upplever att undervisningen anknyter 

till henne själv.  

     Franker (2004) diskuterar olika modeller av alfabetiseringsundervisning. Hon 

presenterar två olika skolmodeller för att utveckla litteracitet. Den begränsade modellen 

syftar till en formell modell för grundutbildning. Utbildningen syftar till att bygga upp en 

skollitteracitet mätt med skolans betygskriterier. Problemet med den här modellen är att 

skolans verksamhet och samhället avskiljs från varandra.  

     I den utvidgade modellen är det eftersträvansvärt att skapa en anknytning mellan 

skolan och samhället. Utbildningen syftar till att förbereda deltagarna för olika 

utmaningar samtidigt som den är uppbyggd av deltagarnas egna erfarenheter och 

utbildning (Franker 2004:700–701). Vidare sammanfattar Franker tre punkter vilka är 

essentiella i en framgångsrik alfabetiseringsundervisning. Det måste finnas en ömsesidig 

respekt och dialog mellan alla som är involverade i utbildningen. Innehållet i 

undervisningen måste vara meningsfullt och användbart för de studerande. Det måste 

också finnas delaktighet och ansvar hos alla som deltar i lärandet (Franker 2004:702).      

     Den svenska alfabetiseringsundervisningen har visat sig problematisk för deltagarna 

med tanke på att deras tidigare erfarenheter inte tillvaratas. Det som genomsyrar 

undervisningen är den svenska kunskaps- och utbildningssynen (Carlsson 2003:142). 

Även internationellt sett har olika utbildningsväsen haft problem med att utgå ifrån 

deltagarnas egna erfarenheter och traditioner vilket påverkat deltagarnas syn på skolan 

som en helt annan värld än den vardagliga (Franker 2004:691). Risken med att inte 



 

tillvarata illitterata elevers erfarenheter är att de går från att känna sig kompetenta till att 

känna sig infantiliserade (Franker 2004:696).  

     Kuyumcu (1993) skriver om skillnader i tankesätt hos illitterata och hur detta påverkar 

undervisningen. Även hon menar att pedagoger kan göra undervisningen mer effektiv om 

de utgår ifrån de studerandes egna erfarenheter i stället för lärarnas ämneskompetens eller 

läroböckernas innehåll (Kuyumcu 1993:127). Hon menar att de studerande i stället borde 

få visa vad de kan och är duktiga på så att de känner sig kompetenta. Inlärningssituationen 

för dessa elever i Sverige är komplicerad då de, förutom att lära sig att läsa och skriva, 

samtidigt måste lära sig ett nytt språk. Det är mycket vanligt att alfabetiserings-

undervisning i Sverige genomförs på svenska och inte på deltagarnas modersmål 

(Kuyumcu 1993:148–149). Detta leder till en komplicerad inlärningssituation. Kuyumcu 

skriver: ”De kognitiva funktioner som är nödvändiga för inlärningen fungerar sämre på ett 

språk som man inte till fullo behärskar” (Kuyumcu 1993:158–159). Även Franker (2004) 

skriver om problematiken med att många invandrare i Sverige alfabetiseras på svenska i 

stället för sitt modersmål. Detta är ett problem eftersom eleverna ofta inte behärskar 

svenska språket muntligt vilket är en förutsättning för att de ska kunna utveckla skriftliga 

färdigheter (Franker 2004:702).  

     Wedin menar att det är viktigt att ta vara på de studerandes tidigare kunskaper och 

färdigheter i undervisningen. Då blir lärandet effektiviserat och de studerande får utveckla 

det som är meningsfullt för den enskilde individen. Undervisningen bör således kopplas 

till de studerandes vardagsliv och bestå av autentisk kommunikation (Wedin 2010:14, 52).  

     Enligt en undersökning genomförd av Lundgren (2005) sker alfabetiserings-

undervisningen nästan alltid i klassrummet och är muntlig. Den samtalsstruktur som 

Lundgren fann i klassrummen gick ut på att läraren frågade en fråga med ett förväntat 

korrekt svar, eleverna svarade och läraren gav respons på svaret. Lundgren menar att 

denna struktur förhindrar möjligheten till interaktion och därmed uteblir elevernas 

engagemang. Vidare finns en risk att eleverna upplever sig som otillräckliga. När eleverna 

i studien däremot fick möjlighet att diskutera sina egen erfarenheter och 

problemställningar uppstod engagemang, nyfikenhet och motivation. I kommunerna där 

undersökningen genomfördes förekom ingen alfabetisering på modersmålet hos vuxna 

inlärare. Slutligen menar Lundgren att undervisningen måste utgå från elevernas språk 

och språkbruk (Lundgren 2005:180ff).  

     Franker (2004) skriver också att alfabetiseringsundervisningen kan bidra till en 

utveckling som gynnar både den enskilda eleven och samhället om undervisningen 



 

organiseras med ett anpassat innehåll. Då kan undervisningen leda till förståelse, 

utveckling och förändring (Franker 2004:677). Franker menar att man ska utgå från varje 

enskilt samhälles krav på litteracitet och sedan anpassa utbildningen efter dessa krav. 

Universitet och utbildningssamordnare bör samarbeta mer för att kunna utveckla nya 

metoder (Franker 2004:691ff).  

 

2.2.3 Undervisningsmetoder i alfabetiseringsundervisningen  

Mörling (2007) beskriver hur lärare kan gå till väga i alfabetiseringsundervisningen. Hon 

börjar med att beskriva hur en analfabets liv och tänkande skiljer sig från en litterat 

persons. Hon beskriver exempelvis hur en kvinna berättar att hon är född den hösten som 

det regnade så mycket att all skörd förstördes i stället för att säga ett årtal (Mörling 

2007:8). Ong (1990:44) menar att det kan vara svårt för människor som behärskar 

skriftspråket att föreställa sig hur det är att leva i en muntlig kultur. Vidare beskriver 

Mörling (2007) hur en människas referensramar bestämmer hur han eller hon tolkar olika 

uppgifter i skolan. Att träna på grammatiska övningar där instruktionerna kan te sig 

tydliga för litterata personer kanske i själva verket inte säger en analfabet något. Mörling 

beskriver en ordföljdsövning där eleverna ska välja bland några ord och skriva dem i rätt 

ordning. Det ordet som ska stå först i meningen är med stor bokstav och kursiv. Mörling 

menar att dessa elever har svårt att tyda sådana signaler. Dessutom ser eleverna ofta till 

sanningshalten i innehållet i stället för strukturen (Mörling 2007:11).   

     Kuyumcu (1993) tar upp läs- och skrivinlärning ur ett andraspråksperspektiv och hur 

man som lärare kan genomföra undervisning med vuxna analfabeter (Kuyumcu 

1993:145). Det är viktigt att ha en tolk i början av undervisningen för att få reda på 

information om elevernas tidigare bakgrund och för att kunna berätta om innehållet och 

arbetsformerna i undervisningen. Till en början bör eleverna träna muntliga färdigheter 

och då kan det vara lämpligt att börja med uppgifter som namn och personnummer.  

Läraren bör tydligt visa för eleverna hur de ska använda vissa fraser, exempelvis hur 

pronomen används Jag heter, Du heter och så vidare. Repetition är viktigt i den här 

undervisningen (Kuyumcu 1993:153). Det är också viktigt att undervisningen till en 

början utgår ifrån det konkreta och sedan utvecklas mot ett mer abstrakt tänkande 

(Kuyumcu 1993:158ff; Mörling 2007:66).   



 

2.2.4 Bilder i alfabetiseringsundervisningen 

I alfabetiseringsundervisning är bilder ett viktigt hjälpmedel. Franker har undersökt vilket 

bildval som är vanligt att lärare använder. Hon analyserade även i studien vilka 

föreställningar som ligger bakom bildvalen (Franker 2007:4). Alla lärare i studien uppger 

att de använder bilder i alfabetiseringsundervisningen. Majoriteten av lärarna använder 

autentiskt material men det förekommer även förenklat bildmaterial. Studien visade också 

att lärarnas värderingar och föreställningar riskerar att leda till en syn på dessa elever som 

infantiliserade och förfrämligade. Alfabetiseringslärare måste basera sina bildval på 

kunskap. Exempelvis visas detta genom lärarnas antaganden att vissa bilder är entydiga 

trots att de kan tolkas på flera vis (Franker 2007:114ff). Franker säger: ”det är viktigt att 

bilderna stimulerar och utmanar deltagarna såväl kognitivt och språkligt som kulturellt 

och personligt” (2009:270). Franker menar också att det finns en risk att människor 

marginaliseras och döms ut utan en förmåga att tolka bilder utifrån västerländska 

konventioner (2004:682). Kuyumcu betonar vikten av att bildmaterialet är autentiskt och 

meningsfullt för eleverna (1993:158). 

     Mörling diskuterar också bilder i alfabetiseringsundervisningen. Hon menar att 

bildtolkning kan vara problematiskt för illitterata elever. De kan ha svårt att tolka i vilken 

ordning olika bilder i en bildserie kommer och vad de olika bilderna visar. Exempelvis 

kan en tankebubbla i en tecknad bildserie tolkas som något helt annat än vad den är 

avsedd att göra. För att lära sina elever att tolka bilder använder Mörling tydliga bilder 

och fotografier som eleverna får skriva till. En reaktion som en av hennes elever en gång 

hade när denne skulle skriva till en tecknad bildserie var ”Jag kan inte skriva om de här 

människorna. Jag har aldrig träffat dem. Hur ska jag kunna veta vad de heter?” (Mörling 

2007:20).  

    

   

3 Metod och material  
I detta avsnitt beskrivs undersökningens metod och material utifrån följande disposition: 

metodisk utgångspunkt, urval, genomförande, bearbetning av materialet, etiska 

överväganden och metodkritik.  

 

 

 



 

3.1 Metodisk utgångspunkt  
Undersökningen har en fenomenologisk infallsvinkel eftersom jag vill fånga de attityder, 

åsikter och erfarenheter som de intervjuade lärarna har om sin egen alfabetiserings-

undervisning (Denscombe 2009:109).  

     Metoden är semistrukturerad intervju vilket är en intervjuform med färdiga frågor men 

med en öppenhet för att de intervjuade att utveckla sina tankar och idéer och tala utförligt 

om de frågor som tas upp (2009:234, 235). Med utgångspunkt i mina frågeställningar har 

jag valt tre frågor som utgör basen i intervjuerna och har dessutom lagt till en fråga om 

utbildning och erfarenhet för att kunna sätta det i relation till resultatet (bilaga1). I 

samband med intervjuerna besökte jag också klassrummen där undervisningen bedrivs. 

Inga elever var närvarande utan besöken bestod i att se hur de pedagogiska valen 

avspeglar sig i användningen av undervisningsmaterial.  

 

3.2 Urval  
Informanterna valdes ut eftersom de är alfabetiseringslärare. Jag valde lärare från två 

olika skolor som bedriver Sfi-undervisning för att få en spridning på resultatet och för att 

jämföra undervisningsmetoderna mellan skolorna. På varje skola intervjuade jag två 

lärare. Jag kallar skolorna för Norra skolan och Södra skolan. På Norra skolan arbetar 

Nina och Nora och på Södra skolan arbetar Sandra och Sofia (fiktiva namn). På Norra 

skolan finns det drygt 100 studerande och på Södra skolan finns det 150 – 200. På båda 

skolorna ingår läs- och skrivinlärningen i Sfi-undervisningen på studieväg ett. På båda 

skolorna undervisar två lärare i varje elevgrupp, dock inte samtidigt utan vid olika 

lektionstillfällen. Norra skolan har en elevgrupp på studieväg ett med 12 studerande. 

Södra skolan har fyra nivåer på studieväg ett med maximalt åtta elever i de två första 

nivåerna och sedan 10 och 12. Både på Södra skolan och Norra skolan bedrivs 

undervisningen på studieväg ett i hemklassrum.  

     På Norra skolan intervjuade jag Nina och Nora. Nina är gymnasielärare men har 

förutom det studerat 60hp Svenska som andraspråk. Hon har arbetat med alfabetiserings-

undervisning till och från under tre och ett halvt år. Nora är mellanstadielärare från början. 

Förutom att arbeta som det har hon även varit rektor under en period. Nu har hon arbetat i 

fem år som alfabetiseringslärare. Hon har studerat en kurs om alfabetiserings-

undervisning på 5p (gamla poäng).  

     På Södra skolan arbetar Sandra och Sofia. Sandra kommer från början från ett annat 

land i Europa. Hon var gymnasielärare i slaviska språk i hemlandet. Hon har själv studerat 



 

på Sfi under sin första tid i Sverige. Innan hon började arbeta med alfabetiserings-

undervisning arbetade hon bland annat som hemspråkslärare och lärarassistent. Sedan 

2000 arbetar hon som alfabetiseringslärare och hon har studerat 20 p (gamla 

poäng)Svenska som andraspråk. Sofia är från början lågstadielärare och började 2003 att 

arbeta som alfabetiseringslärare. Även hon har studerat 20 p (gamla poäng) Svenska som 

andraspråk.  

 

3.3 Genomförande  
I ett initialt läge tog jag kontakt med alfabetiseringslärarna på skolorna och presenterade 

information om studien och mig själv till lärarna så att de skulle kunna besluta om de ville 

delta eller inte. Alla de tillfrågade lärarna valde att delta i undersökningen.  

     Intervjuerna genomfördes på de respektive skolorna och de spelades in. På Norra 

skolan intervjuade jag informanterna genom personliga intervjuer. Efter intervjuerna 

besökte vi klassrummen där alfabetiseringsundervisningen bedrivs. Lärarna visade och 

berättade om delar av det material de använder i sin undervisning. Dessa klassrumsbesök 

spelades inte in utan jag antecknade vad jag hade observerat efter besöken. På Södra 

skolan intervjuade jag de båda lärarna tillsammans genom gruppintervju, eftersom lärarna 

ansåg att personliga intervjuer skulle bestå av en stor del upprepning då deras samarbete 

är mycket nära. Även på Södra skolan besökte vi klassrummen och lärarna visade delar av 

sitt material. Inte heller detta klassrumsbesök spelades in utan jag antecknade mina 

observationer efteråt.  De inspelade intervjuerna är mellan 26 och 34 minuter långa.  

      

3.4 Bearbetning av materialet  
Vid bearbetningen av materialet lyssnade jag först igenom intervjuerna och förde 

anteckningar av för undersökningen relevanta delar. När detta urval var gjort 

transkriberade jag det relevanta materialet med hjälp av transkriptionsnyckeln i bilaga 2 

(Svensson 2009:272).  

 
3.5 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som jag gjort bygger på de tre forskningsetiska principerna: att 

skydda deltagarnas intressen, forskare ska undvika falska förespeglingar och oriktiga 

framställningar och deltagarna ska ge informerat samtycke (Denscombe 2009:195ff).  

För att leva upp till detta är informanterna anonyma och deras namn är fingerade. 

Skolorna nämns inte heller vid sina riktiga namn. Informanterna har noggrant informerats 



 

om undersökningen och sin egen roll i den. De har även genom att skriva under ett intyg 

gett sitt samtycke till deltagande i undersökningen samt intygat att de har fått tillräcklig 

information om studien och dess syfte. Intervjuerna har spelats in för att jag ska kunna 

återge materialet på ett korrekt sätt.  

 

3.6 Metodkritik 
Att undersöka validiteten i intervjuer som handlar om informanternas uppfattningar, 

känslor och erfarenheter är mycket svårt (Denscombe 2009:265). Eftersom informanterna 

i denna studie valts med utgångspunkt i sitt arbete som alfabetiseringslärare innebär det 

att de är erfarna i arbetet och således bör vara trovärdiga. Dock måste man alltid fundera 

över informanternas vilja att avge det ”rätta” svaret. Alltså det som informanten tror att 

forskaren anser är det riktiga och i den här undersökningen kan beskrivas som det 

pedagogiskt riktiga sättet att arbeta med alfabetiseringsundervisning. I bearbetningen av 

resultatet i den här undersökningen har det uppkommit flera olika teman som de olika 

informanterna talar om. Detta påvisar att temat delas av en större grupp och är därmed 

mer pålitligt än i fallet där endast en informant talar om en och samma sak (Denscombe 

2009:266ff).  

     Enligt lärarnas önskemål gjorde jag individuella intervjuer på Norra skolan men en 

gemensam intervju med båda lärarna på Södra. Det visade sig helt oproblematiskt att 

urskilja vilken lärare som talade i gruppintervjun. Dock vill jag inte utesluta möjligheten 

att de båda informanterna påverkade varandra. Enligt min upplevelse var de båda lärarna 

helt trygga med varandra och borde därmed inte känna sig hämmade eller tvungna att 

utesluta eller säga vissa saker. Tvärtom upplevde jag intervjun som ett samtal där de 

hjälpte varandra att berätta om de olika intervjufrågorna och se till att de inte glömde att 

nämna vissa saker. Vid bearbetningen av de personliga intervjuerna på Norra skolan 

märkte jag att mycket av det som lärarna berättade nämndes i båda intervjuerna.  

 

 

4 Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna. Avsnittet är indelat efter undersök-

ningens frågeställningar.  

 

 



 

 
4.1 Planering och genomförande av undervisningen  
Avsnittet är tematiskt indelat utifrån de olika områden som lärarna talade om: 

individualisering och kontinuerligt intag, material och metoder i undervisningen och 

utgångspunkter i planeringsarbetet.  

 

4.1.1 Individualisering och kontinuerligt elevintag 

På båda skolorna diskuterar lärarna hur de ska kunna individualisera undervisningen och 

anpassa den till det kontinuerliga elevintaget som är på Sfi. På Norra skolan har de 

organiserat ett individuellt arbetssätt med elever på många olika nivåer och syftet med 

detta arbetssätt är att det ska leda till större självständighet hos eleverna. Eleverna i en och 

samma grupp är där på grund av så många olika och anledningarna och därför måste 

undervisningen anpassas till varje elev. Till exempel kan eleverna vara analfabeter därför 

att de inte fått möjlighet till skola eller därför att de har någon form av inlärnings-

svårigheter. Arbetssättet går ut på ett mappsystem där varje elev har sin personliga mapp. 

I mappen lägger läraren sådant som den enskilde eleven behöver träna på. Även på Södra 

skolan har lärarna organiserat ett mappsystem där varje elev individuellt får möjlighet att 

arbeta med material relevant för elevens behov. På båda skolorna förvaras mapparna i 

klassrummen. Mapparna är till för att eleverna ska lära sig att ta eget ansvar genom att de 

själva måste se till att uppgifterna görs och lärs in.  

     För att planera undervisningen använder lärarna på Södra skolan ett schema. Då det 

kontinuerliga intaget gör att det ständigt kommer nya elever till grupperna måste lärarna 

noggrant dokumentera vilken elev som har gjort vad. Schemat består av olika 

temaområden och elevernas namn så att lärarna kan pricka av när en elev har varit med på 

ett tema. För många elever blir det mycket upprepning på grund av det kontinuerliga 

intaget eftersom lärarna måste gå igenom olika moment flera gånger. På båda skolorna är 

lärarna positiva till repetitionen.  

 

å de blir ju så att vissa elever får ju höra de här två gånger # å de har vi upptäckt att de e bara 

positivt # man kommer inte ihåg å man repeterar # å man säger orden om och om igen # när 

man hör de första gången okej men å höra de ytterligare en gång e väldigt väldigt bra  

(Sofia) 

 



 

Sofia ser därför det kontinuerliga intaget som något positivt då det leder till en repetition 

av olika moment.  

 

de kommer in nya elever å de e bra # därför att då får man ta flera saker en gång till # å när 
jag känner shit # de här blir tråkigt # men de e inte tråkigt ”för jag sitter här å förstår”  

(Nora) 
 

Nora berättar hur hon befarade att undervisningen skulle bli tråkig på grund av all 

upprepning. Hennes erfarenhet idag säger henne att eleverna tvärtom blir intresserade när 

de förstår. Således är en anpassning i undervisningen tidsåtgången. Exempelvis menar 

Nora att allting tar oändligt med tid och att läraren hela tiden måste tänka på att arbeta 

sakta och repetera med eleverna. Sandra påpekar också att hon som lärare upprepar många 

gånger och att eleverna behöver det.  

 

4.1.2 Material och metoder i undervisningen 

På båda skolorna försöker lärarna använda autentiskt material i undervisningen genom att 

tillvarata olika frågor som eleverna har till sina lärare. Det autentiska materialet kan 

exempelvis bestå av en räkning eller en blankett som eleverna behöver hjälp med. På 

Norra skolan kan exempelvis en hel lektionsplanering ändras om en elev kommer med en 

räkning. Lärarna anser att det är intressant för alla elever och ett tillfälle där alla kan lära 

sig. Även på Södra skolan beskriver lärarna ett liknande arbetssätt och menar att det 

medför att dessa moment kommer in i undervisningen på ett naturligt sätt. Nora driver 

diskussionen om autentiskt material ett steg längre än de andra lärarna då hon 

problematiserar hur det kan bli som så att aktiviteter som att läsa och skriva bara hör 

skolan till och inte livet utanför skolan. Därmed beskriver Nora en rädsla för att skolan 

och verkligheten blir två åtskiljda världar. Eleverna måste känna att det de lär sig i skolan 

är sådant som de kan använda i det dagliga livet på en gång. 

 

de här konkreta materialet e jätteviktigt # de som dom själva # ja ska kunna använda # för 
risken me deras läsande å skrivande e att de blir nåt som man bara gör i skolan å inte 
använder ute  

(Nora) 
 

På båda skolorna används bilder frekvent i undervisningen men användningen skiljer sig 

åt på några punkter. Först och främst används bildmaterialet för att eleverna ska lära sig 

nya ord på svenska. Båda skolorna använder Materialet Framåt av Margareta Mörling 



 

vilket är ett material med bilder, fotografier och textremsor. Nina beskriver att hon alltid 

har detta material till hands i undervisningen. På båda skolorna finns det hyllor med bilder 

som de kan plocka fram vid behov. På båda skolorna diskuterar lärarna också fotografier i 

undervisningen. 

 

vi tycker Mörlings material e så superbra # å sen har vi ju kanske # de här me å fotografera 
elever i elevsituationer å så # här finns ju elever som har lite skyddad identitet  

(Sofia) 
 

Därför fotograferar lärarna inte elever på Södra skolan på grund av sekretess men ibland 

har eleverna med sig egna fotografier med exempelvis bilder på släktingar som möjliggör 

en undervisning om eleven själv. Då låter de eleverna skriva om sina bilder. Enligt lärarna 

får eleverna lättare att skriva då eftersom bilder på obekanta personer är svårare att skriva 

om medan eleverna har lättare för att skriva om självupplevda saker. På Norra skolan 

fotograferar de ofta eleverna. Kameran finns ofta till hands och används för att eleverna 

ska kunna återkoppla till exempelvis studiebesök genom att exempelvis skriva om dem.  

 

Kameran # kameran e världens bästa grej # kameran använder vi hur mycke som helst # vi tar 

kort å tar med in  # vi tittar på berättar också # å att skriva till bilder  

(Nina) 

 

Båda skolorna har hemklassrum med material uppsatt på väggarna som exempelvis 

alfabetet och årstiderna. Det som skiljer skolorna åt är att på Norra skolan finns det även 

fotografier av elever. Vid besöket i klassrummet förklarar Nina hur ett fotografi av några 

studerande i klassen som syr nya gardiner till klassrummet får eleverna att känna sig 

kompetenta då personerna på bilderna är duktiga på att sy. De vill lyfta det eleverna är 

kompetenta på eftersom de upplever att eleverna ofta känner sig inkompetenta i 

skolmiljön. Materialet på väggarna är även sådant som de arbetar med för tillfället och det 

leder till repetition och därigenom förstärks inlärningen ännu mer. 

      På båda skolorna använder man sig av studiebesök. Dock består undervisningen av 

väldigt få studiebesök på Södra skolan vid denna tidpunkt på grund av skolans avsides 

läge. Genom studiebesöken får eleverna undervisning i en konkret situation som gör att 

inlärningen ökar. Förutom att studiebesöken konkretiserar inlärningen för eleverna så kan 

det även vara problematiskt. Lärarna berättar hur studiebesöken kan få eleverna att känna 

sig obekväma. 

 



 

ibland kan de kännas # ja e vi för många drar vi alltid till oss uppmärksamhet å de tycker dom 
inte om  

(Sandra) 
 
jag kan tycka att de e en svårighet å hitta bra lägen att gå ut # de blir lätt att här går [namn] å 
stora skocken # så jag kan känna att planerade studiebesök e på nåt sätt bättre  

(Nina)     
 

Nora poängterar fördelarna med studiebesök och hur metoden kan hjälpa eleverna att 

förstå saker som ter sig märkliga för dem och att elevernas verkliga upplevelse av en plats 

gör att de enklare förstår.  

 

å just att ## för dom kan ju inte läsa sej till nåt utan att de e konkret # att komma dit # se # me 
egna ögon # då förstår man de här konstiga landet Sverige  

(Nora) 
 

På båda skolorna konkretiserar lärarna undervisningen med hjälp av verkliga föremål. På 

Södra skolan berättar lärarna också att de använder material som är så konkret som 

möjligt. Vid klassrumsbesöken på Södra skolan visade lärarna ett skåp där de förvarar en 

mängd olika föremål som de använder i undervisningen. Dessa föremål består av porslin 

och servetter med mera. De menar att eleverna blir hjälpta i sin inlärning av att använda 

verkliga föremål i undervisningen. Till exempel iscensätter de måltider för att eleverna 

ska få utveckla sitt språk i en så verklig situation som möjligt. Nora beskriver hur en elev 

upplevde en konkret inlärningssituation. Eleven i fråga har fortsatt vidare och läser nu på 

C-nivå. Han berättade hur bra han tyckte att det var när de åkte till gymnasieskolan och 

bakade bullar. Genom att inlärningssituationen blev konkret och verklig för honom blev 

den också ett lärorikt tillfälle.   

      På Norra skolan diskuterar lärarna vikten av att använda vuxenanpassat 

undervisningsmaterial.  

 

sen finns de väldigt lite material # färdigt material för vuxna # de finns jättemycket material 
för barn # den här balansgången då att inte plocka in barnsaker # utan försöka få vuxengrejer 
de e också knepigt många gånger  

(Nora) 
 

Det är viktigt att materialet är vuxenanpassat så att eleverna inte känner sig 

infantiliserade. Eleverna är redan i en ovan miljö där de ofta känner sig okunniga och 

därför är det viktigt att de får känna sig vuxna.  



 

       På båda skolorna poängterar lärarna vikten av att välja konkreta arbetsmetoder i 

början av elevernas utbildning för att sedan utöka med mer abstrakta. Med konkreta 

arbetsmetoder menar lärarna sådant som är nära eleven själv och dennes upplevelser. 

så de e väl liksom just de konkreta som gynnar # å sen ju längre man kommer # ju mer 
abstrakt tycker jag  

(Nina) 
 

På Södra skolan börjar undervisningen med att eleverna får arbeta med sådant som är 

väldigt nära och konkret och sedan röra sig mot sådant som är längre ifrån och abstrakt. I 

början av undervisningen är det viktigt att anknyta till det som är nära eleverna och när de 

ska producera text handlar det ofta om eleven själv. När eleverna senare har kommit en bit 

i sin inlärning måste de lära sig att skriva om andra personer och börja använda man 

istället för jag. Sofia ger även ett exempel på ett område som heter längtan som hon tagit 

ur Mörlings material. Eleverna kunde förstå det abstrakta begreppet genom att läsa om 

andra personer som längtade efter olika saker som exempelvis familj.  

      Sandra diskuterar också om läsinlärningsmetoder och menar att eleverna blir hjälpta 

till att bli läskunniga genom en kombination av två läsinlärningsmetoder. Hon berättar att 

de på Södra skolan använder både en syntetisk och en analytisk läsinlärningsmetod. Det 

innebär att eleverna blir läskunniga dels genom en modell där läsaren behandlar orden i 

en linjär riktning med en bokstav i taget och till slut blir ordets betydelse klar och dels en 

metod från andra hållet, det vill säga att läsarens förförståelse, förväntningar och 

tolkningar påverkar dennes tolkning av ett ord. Under ett lektionspass arbetar man först 

med den ena metoden en stund och sedan med den andra en stund.  

 

4.1.3 Olika utgångspunkter i planeringsarbetet 

På båda skolorna planerar lärarna undervisningen utifrån vad som är viktigt för eleverna 

och vad de behöver i sina liv. De menar att undervisningen måste utgå ifrån eleverna 

själva. På Norra skolan anser lärarna att det inte är samma sak för eleverna att läsa om 

fiktiva människor i fiktiva berättelser som att utgå ifrån sig själva eftersom eleverna lär 

sig sämre när materialet handlar om för eleven okända saker. Läromedlen är bristfälliga i 

den här typen av undervisning eftersom eleverna inte är intresserade av fiktiva personer.  

 

å på nåt sätt så e de bara här å nu som e intressant för dom # å där e ju den stora bristen i 

läromedlen liksom # när de handlar om en familj som e avbildade å ritade i papper å åker till 

IKEA å allt va dom gör  



 

(Nina) 

 

På Södra skolan menar lärarna också att eleverna lär sig bättre med undervisning som 

handlar om eleverna själva och då ökar deras engagemang till inlärningen. Det enda som 

går att arbeta med är självupplevda saker, exempelvis har eleverna svårt att hitta på en 

berättelse om en dag i en stad men att skriva om sin mamma går bra.  

 

eller va gör dina barn # då lär sig eleverna bättre å blir mer engagerade  

(Sandra) 

 

En annan utgångspunkt är enligt Nora problematiken med att få eleverna att bli mer 

självständiga och hennes strävan har alltid varit att få eleverna att bli självständiga i sitt 

lärande men det är svårt. De elever som har gått i skolan tidigare har ofta misslyckats och 

inte tagit egna initiativ i inlärningen. Också elevernas tacksamhet av att få vara i skolan 

nu gör att de inte vill ställa krav på sin utbildning. Eleverna har en tilltro till att läraren vet 

vad de behöver lära sig och hur.  

 

att få dessa kompetenta människor # att våga ta initiativ även i skolarbetet å förstå att de inte e 
jag som ska lära dom # utan dom ska lära sej själva  

(Nora)  
 

Mappsystemet ska hjälpa eleverna att bli självständiga och ta eget ansvar. Lärarna lägger 

uppgifter i mapparna men det är elevernas jobb att göra uppgifterna, lära in dem, repetera 

och reflektera över dem. Också på Södra skolan har eleverna mappar med 

individualiserade uppgifter som de ska arbeta med själva.  

       

 

4.2 Främjande undervisning 
Avsnittet är tematiskt indelat efter följande ordning: behovet av specialkompetens, elever 

i behov av en trygg studietillvaro och lärarens syn på eleverna.  

 

4.2.1 Behovet av specialkompetens  

En resurs i alfabetiseringsarbetet som befrämjar elevernas utveckling är tillgång till 

modersmålslärare. På Norra skolan anser man att modersmålslärare skulle kunna hjälpa 

till att bedöma elevernas nivå på modersmålet. Exempelvis har de en elev som inlärningen 



 

inte går bra för och då kunde en modersmålslärares kunskaper användas för att ta reda på 

vad problemet är. 

 

en modersmålslärare # tidigare har de varit nej # men till hösten har man fått plocka in en 
modersmålslärare för å kolla upp en tjej # hur hon pratar # nu har jag bett att få de igen men 
jag har inte fått nåt svar från rektorn  

(Nina) 
 

De har tidigare haft tillgång till modersmålslärare vid ett tillfälle och nu vill lärarna 

fortsätta att få hjälp av modersmålslärare men har ännu inte fått svar på sin förfrågan. 

Enligt Nina vill man också ha möjlighet att konsultera en specialpedagog som besitter 

kunskaper som de själva inte har. När hon känner sig osäker vill hon kunna ta hjälp av 

modersmålslärare och speciallärare. På Södra skolan poängterar lärarna också vikten av 

att ha tillgång till modersmålslärare i undervisningen. Sofia påpekar att de inte har 

erfarenhet av modersmålslärare som arbetar parallellt med svensklärare i alfabetiserings-

undervisningen men eftersom hon är modersmålslärare förutom svensklärare har hon en 

positiv syn på detta. Ibland kan hon fungera som modersmålslärare till sina elever på Sfi 

om det kommer elever till skolan med hennes modersmål. Då märker hon att läs- och 

skrivinlärningen går fortare jämfört med andra elever i klassen. Sofia tror att det går 

fortare eftersom en modersmålslärare kan kommunicera med eleven på dennes eget 

modersmål och ge svar på vuxna elevers frågor och då undviks många missförstånd. En 

modersmålslärare har kunskap om skillnader mellan svenska och elevens modersmål 

vilket är särskilt bra vad gäller fonetiken om alfabetiseringen sker på svenska eftersom 

sammanljudningen kan vara svår. En modersmålslärare vet vilka moment som är svåra att 

behärska och kan hjälpa eleven med tydliga instruktioner på inlärarens språk.    

     På Södra skolan arbetar lärarna med en speciallärare som ansvarar för undervisningen 

på studieväg ett. Man får också hjälp av en tolk för att kartlägga eleven vid studiestarten 

samt ett mindre test i början av utbildningen.  

 

4.2.2 Elever i behov av en trygg studietillvaro 

På Södra skolan är lärarna samstämmiga om att dessa elevers inlärning går bättre om de 

känner sig trygga. En mängd faktorer kan ge trygghet till dessa elever som exempelvis 

små elevgrupper, fasta rutiner, inte för många lärare i elevgruppen och trygg arbetsmiljö. 

Många av dessa elever har varit med om så mycket som de inte har möjlighet att få ur sig 

och de blir hjälpta av ovan beskrivna skolmiljö. Det är även viktigt att lärarna känner till 



 

hur eleven har det hemma, om det är problem eller eleven mår dåligt. Den sociala delen är 

viktig i arbetet med dessa elever.  

 

4.2.3 Lärarens syn på eleverna 

Alla fyra lärarna talar om vikten av hur eleverna blir sedda för att undervisningen ska bli 

framgångsrik men ur olika vinklar. På Norra skolan anser man att läraren måste se till 

elevens vardag och verklighet för att kunna förstå hur man bäst väljer material och 

metoder för en framgångsrik inlärning. Skolan måste knyta an till elevens verklighet. 

 

ja # hennes vardag här å nu # därför blir de ju väldigt speciellt jobb för man måste ju 
individualisera # så hon fixar inte att få en bok om familjen Ek som cyklar # de e bara so what 
# det e liksom inte intressant  

(Nina) 
 

Ovan beskrivs en av eleverna på Norra skolan som fastnat i språkutvecklingen och saknar 

mål med sina studier. Det enda hon är intresserad av är sina barn. Nina tog då kontakt 

med barnens förskola och förskollärarna hjälpte till att sammanställa fraser som kvinnan 

behöver i kontakten med förskolan. Nina skildrar hur arbetet som alfabetiseringslärare blir 

speciellt jämfört med ett vanligt lärarjobb därför att hon måste göra de här sakerna för 

sina elever. På Norra skolan brukar eleverna läsa tidningen tillsammans. När de ljudar 

fram budskapen i tidningar bygger de upp sitt självförtroende och förstår att det som står 

där rör också dem. På så sätt väcks deras nyfikenhet och motivation också i privatlivet 

utanför skolan. 

     Nora hävdar att en traditionell skolmiljö är felaktig för eleverna och att verklighets-

anknytningen kan bli bättre i skolundervisningen. En traditionell skolmiljö minimaliserar 

dessa elever eftersom den miljön inte är deras då de är så ovana och känner sig så 

okunniga där. Istället borde andraspråket få växa i en miljö där eleverna arbetar med 

sådant som de är intresserade av och känner sig kompetenta i. De ska känna att de mår bra 

och att de är säkra och kan på sitt språk och sedan föra över den kunskapen till svenska. 

Om eleverna får möjlighet att lära sig svenska i en miljö där de känner sig kompetenta blir 

inlärningen mer framgångsrik.  

     Vikten av att se på eleverna som kompetenta poängteras också på Södra skolan. Där 

menar lärarna att man måste tänka på hur elevens förutsättningar till utbildning sett ut 

tidigare. Läraren får inte glömma detta för då är risken att man ser eleverna som mindre 

begåvade. 



 

 

å att dom e # de e ju svaga elever # de e ju därför dom går på spår ett # av nån anledning # 
asså man behöver inte va # så att säga # mindre begåvad för de # utan de e att dom inte haft 
möjligheten till å gå i skolan i sina hemländer  

(Sofia) 
 

Läraren måste se till elevernas möjlighet att kunna studera tidigare. Även om de har svårt 

i skolan så finns det saker som de är duktiga på och läraren måste se eleverna som 

kompetenta. 

 

de finns i nån bok # har jag läst # tänk # som lärare alltså # tänk alltid att var å en du möter e 
dej överlägsen i nåt  

(Sandra) 
 

Läraren måste också förstå hur elevernas nya situation i Sverige påverkar dem. Det ställs 

många krav på eleverna bland annat att lära sig ett nytt språk, gå i skolan, lämna sina barn 

på dagis och passa tider. Det är omvälvande för eleverna och om lärare förstår eleverna 

kan de hjälpa dem på bästa sätt. Relationen med eleverna är dessutom viktig enligt Sofia. 

Hon poängterar vikten av att läraren ser eleverna. Det kan handla om att titta eleven i 

ögonen på morgonen och säga hej, fråga hur eleven mår och exempelvis berätta vilken fin 

tröja eleven har. Läraren ska bemöta eleven mänskligt och vänligt och då känner eleverna 

att de har en sorts vänskap med läraren och den relationen är viktig för att eleverna ska 

trivas och må bra i skolan.   

 

 

4.3 Grunden till de pedagogiska valen 
Avsnittet är tematiskt anpassat med utgångspunkt i lärarnas svar. Avsnittet består av 

följande delar: studier, erfarenhet, kolleger och styrdokument samt att sätt sig in i elevens 

situation.  

 

4.3.1. Studier, erfarenhet, kolleger och styrdokument 

Alla fyra lärarna menar att studier är en del av grunden till deras pedagogiska val. På 

Norra skolan utgör både studier och erfarenhet en del av grunden i deras pedagogiska val. 

Bland annat har lärarna lärt sig nya saker genom kompetensutveckling på jobbet i en 

Mörlingkurs. När Nina studerade Svenska som andraspråk letade hon efter material om 

alfabetiseringsundervisning och har lärt sig av det hon läst. Nora har läst en kurs om 

alfabetisering vid Göteborgs universitet. Hon anser att alla som arbetar med 



 

alfabetiseringsundervisning borde få läsa den. Vidare berättar hon om hur svårt hon hade 

att hitta en kurs som hon kunde läsa och vad hon anser är problematiskt med detta. Hon 

tror inte att man på universitet förstår hur det är att arbeta som alfabetiseringslärare och 

hur många elever det är som kommer till Sverige som behöver alfabetiserings-

undervisning. Samarbetet mellan kolleger utgör också en del av grunden i deras arbete. 

Exempelvis var Nora en mentor för Nina då hon började arbeta med alfabetiserings-

undervisning tidigare än henne. Nora i sin tur förklarar hur hon fick lära sig yrket den 

hårda vägen utan erfarenhet. Då lärde hon sig att det tar lång tid för eleverna att lära sig 

att tala, läsa och skriva på svenska.   

     På Södra skolan utgör studier, erfarenhet, kolleger och styrdokument grunden i 

lärarnas pedagogiska arbete.  

      

vi har ju läst var tjugo poäng # vi har ju jobbat ett tag så visst e de erfarenhet som har mycket 
å säga till om där # vi pratar framförallt me varandra å sen så följer vi ju de som står att vi ska 
gå igenom också i våra dokument # så de är ju stommen å så jobbar vi utifrån den  

(Sofia) 
 

De använder också individuell kompetensutveckling för att utveckla sig i sin yrkesroll och 

hjälper varandra att hitta material så att de bättre förstår sitt arbete.  

  

4.3.2 Att sätta sig in i elevens situation  

På båda skolorna uppger lärarna att en del av grunden i deras pedagogiska val är att förstå 

elevernas situation. Nina hävdar att om hon som pedagog bättre förstår eleverna så kan 

hon också på ett bättre sätt, som hon säger, alfabetisera dem. Det handlar om att förstå vad 

det innebär att vara analfabet och inse hur viktigt det är hur de ser på världen, sin plats 

och roll i samhället, i gemenskaper, tillsammans med vänner och mot sina barn.  Detta 

kan göra att läraren förstår hur det hänger ihop och därigenom kanske kan hitta vägar att 

ta dem ur det. Det är även viktigt att inse att det handlar om så mycket mer än bara 

bokstäver och siffror. Då förstår läraren mer vad de behöver träna på. En annan 

utgångspunkt är att eleverna har en annan syn på skola än den läraren har. Ofta är dessa 

elevers föreställning att sitta i skolbänken och hålla med sin lärare. En annan 

utgångspunkt, enligt Nora, är vikten av att förstå vad eleverna har användning för på en 

gång.  

 



 

att då hitta den här läsningen som dom kan använda # också så att dom känner att dom lär sej 
nånting som dom kan använda i de dagliga livet på en gång # å de e den stora utmaningen för 
oss  

(Nora) 
      

På Södra skolan beskriver Sandra hur hennes egen upplevelse av att komma till Sverige 

från ett annat land bidrar till hur hon utformar undervisningen. Hon kom inte som 

analfabet till Sverige men hon kan ändå grunda sin undervisning i sin egen erfarenhet och 

genom den hjälpa sina elever med olika svårigheter i språkinlärningen. 

 

å i mitt fall kände jag själv vilka svårigheter vissa moment blir # svenska språket # till 
exempel bestämdhet tempus # då vet jag att just de måste jag försöka förklara för dom  
 

(Sandra) 
 

Vidare måste man även som lärare till dessa elever fundera över vad som är viktigt för 

dem. Varför ska de veta exempelvis vad blåmes och talgoxe betyder, det är alltså viktigt 

att sovra lite. Läraren måste också lyssna på eleverna och arbeta i skolan med sådant som 

eleverna föreslår ska ingå i undervisningen. Till exempel har de samlats i grupper med 

bara kvinnor och talat ”kvinnosaker” och det har uppskattats mycket av eleverna. Många 

av eleverna har svåra hemförhållanden och då fungerar inlärningen sämre. Det är viktigt 

att läraren har förståelse för sina elever och att eleverna känner att lärarna har det.  

 

5 Diskussion  
I kapitlet nedan presenteras en diskussion av resultatet, slutsatser av resultatet samt 

förslag till framtida forskning.  


5.1 Faktorer av betydelse vid alfabetiseringsundervisningen 
Undersökningen visar att samtliga lärare diskuterar undervisningsmaterialet som en faktor 

av betydelse och framhåller att detta måste anknytas till såväl elevernas omvärlds-

förståelse som deras vuxennivå. En av lärarna menar att läromedlen är bristfälliga 

eftersom de berör abstrakta saker som eleverna inte känner anknytning till. Det 

framkommer även att lärarna anser att dessa elever har behov av undervisningsmaterial 

som de har nytta av i livet utanför skolan och som berör saker som eleverna känner igen 

sig i. Undersökningen visar också att två av lärarna anser att det finns väldigt lite material 

som är vuxenanpassat men samtidigt på elevernas inlärningsnivå. Exempelvis besöker en 

av lärarna en förskola där en av hennes elevers barn går. Hon gör detta för att samla in 



 

material som kan användas i undervisningen för att eleven ska utvecklas då läromedlen 

inte är behjälpliga till detta. Att materialet är autentiskt, relevant för eleverna och 

vuxenanpassat för en framgångsrik inlärning betonas av bland annat Franker, Kuyumcu 

och Wedin (2004:696ff; 1993:27; 2010:14,15), och dessa tankegångar tycks genomsyra 

de fyra lärarnas undervisning. Lärarna samlar således in och tillverkar eget material för att 

kunna anpassa det till sina elever vilket innebär att de behöver ta en stor del av sin 

planeringstid i anspråk för att förbereda en undervisning med material som är anpassat till 

illitterata elever.  

     Lärarna på båda skolorna beskriver hur eleverna lär sig i konkreta situationen som 

exempelvis vid studiebesök. Dock uppstår ett problem i denna situation eftersom den är 

både lärorik men även kan få eleverna att känna sig alienerade. Detta medför att lärare 

måste se till att eleverna får uppleva studiebesök i en form som de känner sig bekväma i. 

Exempelvis kanske det känns bättre för eleverna om de bara är ett fåtal elever. På Norra 

skolan fotograferar lärarna de studerande för att de dels ska lyfta de situationer som 

eleverna känner sig kompetenta i men även för att de ska få arbeta med autentiskt material 

som är nära dem själva. Detta går hand i hand med vikten av att använda bildmaterial som 

är autentiskt och meningsfullt för eleverna (Kuyumcu 1993:158; Franker 2009:270). På 

Södra skolan kan lärarna inte fotografera elever eftersom de har elever med skyddad 

identitet. Därmed kan det i vissa situationer finnas faktorer som gör det svårt att använda 

metoder som verkar positivt för illitterata elevers inlärning. Alfabetiseringslärare kan 

således inte endast se till utvecklande undervisningsmetoder utan måste även ta andra 

faktorer i beaktande. 

     Undersökningen visar att en annan faktor av betydelse är att lärarna har så god kontakt 

med sina elever så att de känner till elevernas liv utanför skolan. Återkommande i 

resultatet är att eleverna har ett behov av att utveckla sitt andraspråk och sin läs- och 

skrivinlärning i undervisning som de känner anknytning till och som de har nytta av. En 

av lärarna påpekar också att hon är rädd för att det de gör i skolan endast kan användas i 

skolan och inte i livet utanför. Detta stämmer med bilden av att undervisningen måste 

vara meningsfull för eleven för att den ska bli framgångsrik. Det är viktigt att skolan och 

samhället inte blir två skilda delar (Freire 1970:70ff, Franker 2004:702, Kuyumcu 

1993:127 m.fl). Bland annat framkommer det att lärarna använder tillfällen när eleverna 

behöver hjälp med exempelvis en räkning som en inlärningssituation för att kunna knyta 

undervisningen till elevernas vardagliga liv. Lärarna använder exempelvis skrivträning 

om elevernas barn eller släktingar som en grund för inlärning. På en av skolorna visar 



 

undersökningen att lärarna lägger stor vikt vid att eleverna känner sig trygga och vänligt 

bemötta i skolmiljön samt att lärarna har förståelse för hur elevernas liv utanför skolan 

kan påverka inlärningen. Detta ställer krav på alfabetiseringsläraren att ha god kontakt 

med sina elever så att han eller hon vet vad de har behov av, är intresserade av och har 

erfarenhet av för att kunna bedriva en för eleven meningsfull undervisning. Att lärare har 

en god kontakt med sina elever är något som inte endast hör till undervisning med 

illitterata andraspråksinlärare men det är ändå viktigt att poängtera.  

     Undersökningen visar att en tredje faktor av betydelse är att lärarna ska bedriva en 

sådan undervisning att eleverna inte blir infantiliserade och upplever sig som mindre 

kompetenta som människor. En av lärarna menar att skolmiljön inte är bra för eleverna då 

de känner dig minimaliserade i den miljön. Hon anser istället att andraspråksinlärningen 

samt läs- och skrivinlärningen måste växa i en miljö där de känner sig kompetenta. Detta 

påverkar inlärningen positivt eftersom risken med att inte tillvarata illitterata elevers 

erfarenheter är att de kan känna sig infantiliserade i stället för kompetenta (Franker 

2004:696). Undervisningen blir mer effektiv om eleverna får visa vad de är duktiga på 

och känner sig kompetenta (Kuyumcu 1993:127). Därmed kanske en öppenhet för 

alternativ i stället för traditionell undervisning vore att föredra inom alfabetiserings-

undervisning. Det är möjligt att illitterata elevers andraspråks-, läs- och skrivinlärning går 

bättre i en för eleven trygg och bekant miljö där de känner sig kompetenta. Illitterata 

elever kan antas ha kort eller obefintlig erfarenhet av skolgång men antagligen större 

erfarenhet av andra saker som exempelvis ett yrke. Därmed kanske en kombination av 

elevens tidigare erfarenhet och inlärning är att föredra. Antagligen är det individuellt hur 

de illitterata andraspråksinlärarna klarar skolgången i en traditionell skolmiljö. Vissa 

inlärare kanske anpassar sig snabbt medan andra känner sig obekväma och osäkra. 

     Undersökningen visar att ytterligare en faktor av betydelse är att eleverna får känna 

delaktighet och ansvar vilket visaren en samstämmighet med forskningen (Franker 

2004:702).  Enligt en av lärarna uppstår det en problematik i och med detta. Eleverna har 

en annorlunda bild av skola än den som lärarna har vilket medför att de är vana att sitta i 

skolbänken och inte ställa krav. På båda skolorna använder lärarna individuella 

mappsystem som ska träna dem till ett självständigt lärande genom att eleverna själva 

måste se till att uppgifterna i mapparna görs och lärs in. Dessutom är eleverna så 

tacksamma över att vara i skolan att de inte vill ställa några krav. Om eleverna har 

erfarenhet av skola från sina hemländer är den skolan antagligen annorlunda från den 

svenska skolan, dess kunskapssyn och lärarens och elevernas roller. De inblandade har 



 

olika föreställningar som gör att situationen blir problematisk. En lösning på problemet 

kan vara att använda sig av tolk i ett tidigt skede i undervisningen (Kuyumcu 1993:153). 

Då kan läraren och de studerande få möjlighet att förstå vilka förväntningar och krav de 

har på varandra. På en av skolorna används tolk i början av undervisningens start, förutom 

detta talar inte lärarna om tolk men framhåller hur viktig modersmålslärarens roll kan vara 

då denne kan kommunicera fritt med eleven och svara på elevens frågor. Då eleven 

förutom att vänja sig vid ett helt nytt samhälle också ska förstå sin nya roll i skolan måste 

eleven få gott om tid för att kunna anpassa sig.  

      

 

5.2 Organisation och styrdokument  
Skolverket skriver att läs- och skrivinlärningen inte hör till någon av de tre studievägarna 

men kan kombineras med dem i Sfi-undervisningen. Detta innebär att illitterata elever kan 

studera på Sfi men samtidigt utanför eller i kombination med Sfi-undervisningen ska få 

utveckla sin läs- och skrivkunnighet (skolverket, 2009). Detta är anmärkningsvärt med 

tanke på att så inte är fallet på någon av skolorna i studien, där läs- och skrivinlärningen 

är en del av Studieväg 1. Detta är problematiskt eftersom de illitterata eleverna förlorar 

värdefull inlärningstid. Varför organisationen ser sådan ut framgår inte av 

undersökningen. Enligt Skolverket är det kommunerna som ansvarar för Sfi och dess 

kvalitet.  

     Av undersökningen framgår det att lärarna anser att modersmålslärare främjar de 

illitterata elevernas inlärning. Dock använder sig skolorna inte av detta med undantag från 

ett tillfälle på Norra skolan. Där väntar man dessutom på tillstånd från rektorn att få göra 

det igen. Dessa elevers inlärningssituation är komplicerad då de förutom att lära sig att 

läsa och skriva ska göra det på ett språk de inte behärskar. Därmed vore det bättre för 

eleverna att först få bli läs- och skrivkunniga på modersmålet och sedan på svenska. När 

läskoden väl är knäckt på ett språk är det enklare att bli läs- och skrivkunnig på ett annat 

(Franker 2004:702, Kuyumcu 1993:148-149). Därmed ifrågasätter jag Skolverkets 

formulering: ”Undervisningen får ske på elevens modersmål” (min understrykning) 

(Skolverket.se). Med utgångspunkt i detta hoppas jag att det i framtiden blir möjligt att 

använda bör eller till och med ska istället. Den aktuella formuleringen gör att 

kommunerna inte behöver lägga pengar på modersmålslärare i alfabetiserings-

undervisningen och de slipper problemet med att det kanske inte finns modersmålslärare 

att tillgå. Dock är det min tro att detta blir dyrare i längden då en elev som redan är 



 

alfabetiserad på modersmålet antagligen skulle klara sina Sfi-studier snabbare än en elev 

som inte fått möjlighet till detta.  

 

5.3 Slutsats 
Genom den här undersökningen har vi fått följa fyra lärares tankar om sin undervisning 

med vuxna illitterata andraspråkselever. Lärarna har berättat hur de planerar och 

genomför sin undervisning, vad de anser är främjande för elevernas och vad de grundar 

sina pedagogiska val på.  

      Lärarna på båda skolorna menar att det kontinuerliga intaget på Sfi driver 

undervisningen mot individualisering och mycket repetition vilket de anser är bra för 

eleverna. Lärarna försöker använda autentiskt material i undervisningen. På båda skolorna 

används också bilder som exempelvis Margareta Mörlings material. På Norra skolan 

fotograferar lärarna eleverna för att använda bilderna i undervisningen. På Södra skolan 

fotograferar lärarna inte elever då vissa har skyddad identitet, dock används ibland 

elevernas egna fotografier i undervisningen. Lärarna poängterar att det är viktigt att 

undervisningen utgår ifrån elevernas vardag och verklighet för att den ska vara 

framgångsrik. 

      På båda skolorna menar lärarna att modersmålslärare och speciallärare främjar 

elevernas inlärning. På Södra skolan har man tillgång till speciallärare men på Norra 

skolan har man endast vid ett tillfälle använt modersmålslärare i undervisningen och 

väntar nu på svar från rektorn att få göra det igen. På Södra skolan poängterar lärarna 

vikten av att inlärningen sker i en trygg miljö. På båda skolorna anser lärarna att det är 

viktigt att se på eleverna som kompetenta. På Södra skolan anser lärarna också att det är 

viktigt med en förståelse för elevernas situation och att läraren har en god relation med 

sina elever.  

     Lärarna grundar sina pedagogiska val på studier, erfarenhet samt hjälp av sina 

kolleger. Lärarna diskuterar  också vikten av att sätta sig in i elevens situation och förstå 

hur det är att vara analfabet för att kunna utforma en klok undervisning. På Södra skolan 

menar en lärare att styrdokument också utgör grunden i deras pedagogik. En av lärarna 

anser att det finns för lite utbildning för lärare om alfabetiseringsundervisning. Hon tror 

att det beror på att man på universitet inte förstår hur det är att vara alfabetiseringslärare 

samt hur många elever som kommer till Sverige som illitterata.  

 
 



 

5.4 Förslag till framtida forskning 
Under arbetets gång med den här undersökningen har många frågor väckts hos mig om 

alfabetisering. Exempelvis skulle det vara intressant att göra en kvantitativ studie av 

utbildningsanordnare inom Sfi och undersöka hur vanligt det är att läs- och 

skrivinlärningen ingår i studievägarna istället för att vara en självständig del som 

kombineras med dem. Det vore också intressant att undersöka hur vanligt det är med 

modersmålslärare i alfabetiseringsundervisning av vuxna andraspråksinlärare. Ett annat 

exempel på en framtida studie är att undersöka alfabetiseringsundervisning ur de 

studerandes perspektiv. 
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Bilaga 1 intervjufrågor 


1. Berätta och ge exempel på hur du planerar och genomför din 

alfabetiseringsundervisning. 

2. Vilken undervisning anser du främjar illitterata andraspråkselevers inlärning?  

3. Vad grundar du dina pedagogiska val på? 

4. Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat med 

alfabetiseringsundervisning? 

 






















 

Bilaga 2 Transkriptionsprinciper  
 

 
 









































 





















 






 

 










           


 


