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Sammanfattning 

 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur flerspråkiga vuxna som aldrig fått 

chansen att lära sig läsa och skriva beskriver upplevelser med mötet med den svenska skolan 

som undervisningspraktik och med den läs- och skrivundervisningen som bedrivs där. 

Studiens empiriska undersökning har som avsikt att besvara syftet utifrån följande 

frågeställning: 

Hur beskriver eleverna upplevelser av att lära sig läsa och skriva i Sverige som vuxna, med 

särskilt avseende på:  

 betydelsen av att bli läs-och skrivkunnig 

 modersmålets betydelse 

 lärares didaktiska kompetens 

 utbildningens utformning 

 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod där jag inspirerats av en etnografisk ansats. Empirin 

har skapats genom 2 dagars deltagande observationer av en alfabetiseringsgrupp och 

kvalitativa intervjuer av fem andra informanter som kommit längre i sin litteracitetsutveckling 

har spelats in. De deltagande observationerna och de kvalitativa intervjuerna genomfördes 

därmed med två olika elevgrupper som kommit olika långt i sin litteracitetsutveckling. Detta 

för att kunna undersöka både elevernas upplevelser av hur det har varit att lära sig läsa och 

skriva och undervisningens utformning under den första läs- och skrivinlärningen.  De 

kvalitativa intervjuerna utgick från semistrukturerade frågor. 

Resultaten av min studie visar att informanterna har varierande känslor angående sitt möte 

med den svenska skolan och att lära sig läsa och skriva. Fyra av fem är positiva och känner 

ökad delaktighet i det svenska samhället samtidigt som de fått ett bättre självförtroende och 

har börjat tro på en framtid i Sverige. Att gruppen och läraren fungerade bra uppgav 

informanterna som betydelsefulla faktorer för att skolan skulle uppfattas som positiv och att 

de kunde lära sig så mycket som möjligt. Alla informanter var även eniga om att 

praktikplatser, eventuella extrajobb och studiebesök gjorde mycket för deras språkutveckling. 

Informanterna önskade även att skoldagen skulle vara längre för att de skulle hinna lära sig 

mer. Efter skolan hade de inte tid att studera, då tog ansvaret för familj och hem över. 

Resultatet pekar också på att eleverna känner sig stressade inför den tidsbegränsade perioden 



som studierna ska utföras på. Majoriteten av de intervjuade eleverna ser inte betydelsen av ett 

starkt och utvecklat modersmål.  
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Jag vill tacka den aktuella skolan dess lärare och elever som gav mig tillträde till deras 

vardag. Framförallt vill jag rikta mitt tack till den grupp som jag fick vara tillsammans med 
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Jag vill också rikta ett tack till min handledare Marie Nordmark vid Örebro Universitet som 
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1. Inledning  
 

 

Den svenska skolan ska vara en skola för alla och det betyder att alla elever ska få en 

likvärdig skolgång oberoende av vilken skola de går på, var de kommer ifrån och vilka 

förkunskaper de har. En skola för alla måste utformas för att kunna möta alla elever med olika 

behov av stöd och undervisning. En elev som under hela sin skolgång gått i den svenska 

skolan och lärt sig läsa och skriva under denna tid behöver en annan undervisning och 

stöttning än den som aldrig gått i skolan och som aldrig lärt sig att läsa och skriva. Skolan ska 

kunna erbjuda en likvärdig utbildning och anpassas efter elevernas olika behov, likaså är det 

skolans skyldighet att kunna undanröja hinder och svårigheter för alla elever i alla olika slags 

lärmiljöer som de kan tänkas stöta på under utbildningstiden (Nilholm, 2007). Det är även av 

betydelse att skolan arbetar förebyggande och stödjer utvecklingen av det pedagogiska arbetet 

för att möta alla elevers olika behov (Skolverket, 2011). Alla elever oavsett förkunskaper har 

rätt att få stöttning i sin språk- läs- och skrivutveckling i skolans alla lärmiljöer och det är 

detta som jag varit intresserad av att undersöka samt även hur vi kan främja denna utveckling. 

Att kunna läsa och skriva och få en grundläggande utbildning tillhör de mänskliga 

rättigheterna och det svenska samhället av idag bygger på att alla medborgare är läskunniga 

det är därför av vikt att alla invånare i Sverige blir det. 

  

Mycket tyder på att allt fler av de tusentals flyktingar och invandrare som de senaste 

decennierna kommit till Sverige inte har grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Inom sfi-

utbildningen1 har andelen deltagare med ingen eller mycket kort skolbakgrund (0 – 6 år) ökat 

från 16 % 1995 till drygt 21 % år 2000 (Skolverket, 2002) och detta ställer stora krav på den 

undervisning som bedrivs för denna elevgrupp eftersom både språket, läsning och skrivning 

ska erövras under relativt kort tid.  

 

Egen erfarenhet av undervisning i svenska för invandrare samt i svenska som andraspråk och 

den problematik som stöts på under elevernas läs- och skrivinlärning har väckt mitt intresse 

till fördjupning inom området. Att kunna underlätta läs-och skrivutvecklingen för alla elever 

är speciallärarens uppdrag och för att kunna utföra detta uppdrag krävs kunskaper om hur 

olika elevgrupper fungerar och hur deras specifika lärsituation ser ut. Det finns inte mycket 

                                                           
1 Sfi= svenska för invandrare 
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forskning att tillgå med den aktuella elevgruppen i fokus och därför har det för mig känts 

värdefullt att sätta denna elevgrupp och deras lärsituation i fokus. I mina studier på 

Speciallärarprogrammet med inriktning mot språk, läs- och skrivutveckling har det därför 

känts angeläget för mig att göra en didaktisk studie som belyser elevgruppens specifika 

lärsituation som kan bidra till att skolor och lärare enklare kan anpassa undervisningen till 

denna elevgrupp. 

 

Det vetenskapliga problemet i den här undersökningen är hur vuxna illitterata beskriver 

upplevelser av att lära sig läsa och skriva i den svenska skolan. Studien utgår från deltagarnas 

situation och deras egna upplevelser i mötet med den svenska undervisningspraktiken, vilka 

svårigheter de möter på och hur skolan och lärare kan främja deras inlärningssituation. Denna 

studie är den avslutande delen i min utbildning till speciallärare inom läs- och skrivutveckling 

och jag finner det intressant att belysa detta område för att öka förståelse för denna elevgrupp 

inom den svenska skolan.  

De elever som har är i fokus i denna studie har en gemensam nämnare och det är att de 

behöver lära sig det svenska språket och att läsa och skriva i vuxen ålder, men varifrån de 

kommer vilken skolbakgrund de har och varför de kommit till Sverige skiftar. Ingen av 

informanterna har lärt sig att läsa och skriva i sitt hemland eller i något annat land utan de står 

här och nu och ska lära sig både det svenska språket och att läsa och skriva för första gången i 

sina liv.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att lämna ett didaktiskt bidrag till skolor som möter den aktuella 

elevgruppen och har fokus på främjandet av en effektiv läs- och skrivinlärning.  

Studien utgår från följande frågeställningar:  

Hur beskriver eleverna upplevelser av att lära sig läsa och skriva i Sverige som vuxna, med 

särskilt avseende på:  

 betydelsen av att bli läs- och skrivkunnig 

 utbildningens utformning 

 lärares didaktiska kompetens 

 modersmålets betydelse 
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Avgränsningar 
Jag har avgränsat mig till en kommun i Sverige och en skola i denna kommun vilken erbjuder  

sfi och vuxenutbildning på både grundläggandenivå och gymnasienivå. De två elevgrupper 

som presenteras i denna studie är vuxna, flerspråkiga människor som inte lärt sig att läsa och 

skriva i sina hemländer och som för tillfället går på den aktuella skolan. De två elevgrupperna 

har kommit olika långt i det svenska skolsystemet. Den alfabetiseringsgrupp som jag 

genomförde de deltagande observationerna i har relativt nyss börjat i skolan och de elever 

som jag intervjuade är på våg att avsluta sina studier i svenska som ansraspråk på 

grundskolenivå.  

Uppsatsens disposition 
I kapitel 1 presenteras en inledning, studiens syfte, frågeställningar och undersökningens 

avgränsning. Kapitel 2 tar upp centrala begrepp som är betydelsefulla för förståelsen av den 

undersökande studien. Kapitel 3 fokuserar på bakgrund och är uppdelad i två delar där den 

första delen fokuserar på litteracitet och den andra delen på alfabetiseringsundervisningen, 

även styrdokumenten för sfi presenteras här. I kapitel 4 presenteras tidigare forskning och då 

är fokus på den svenska forskningen inom området alfabetisering i vuxen ålder. I kapitel 5 

fokuseras undersökningens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, överväganden och 

dess empirival. I detta kapitel kommer jag också att skriva om undersökningens validitet och 

reliabilitet och de etiska överväganden som gjorts inom studiens ram.  I kapitel 6 redovisas 

resultatet av undersökningen, där fokus hålls på studiens frågeställningar. Resultatdelen är 

uppdelad i fyra delar: betydelsen av att bli läs- och skrivkunnig, utbildningens utformning, 

lärarens didaktiska kompetens och modersmålets betydelse. I kapitel 7 presenteras en analys 

kring studiens resultat, där resultatet anknyter till forskning på området. Detta kapitel är även 

det uppdelat i fyra delar, se resultatdelen. I kapitel 8 sker en diskussion angående studiens 

resultat och studiens valda metod. I kapitel 9 ges förslag på intressant vidare forskning som 

efterföljning av denna studie. 

 

Litteratursökning 
Nedan kommer jag att presentera hur jag gått tillväga för att söka aktuell litteratur till min 

studie.  

 

Jag har i litteratursökningen till denna uppsats använt mig av en systematisk metod med 

utvalda sökord under tiden 2015-01-07 - 2015-04-15. Jag började min sökning med att leta 
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efter doktorsavhandlingar inom valt ämne på arkiven Diva (Digitala vetenskapliga arkivet) 

och Libris (kb.libris.se). Sökorden jag använde mig där av var: alfabetisering, illitterata, 

vuxna kortutbildade andraspråkselever, sfi. Jag fick först sökträff på en doktorsavhandling av 

Berit Lundgren och utifrån den har jag funnit annan lämplig litteratur inom ämnet. Jag har på 

så vis använt mig av kedjesökningar på den litteratur jag hittat för att få mer information. Jag 

har också sökt efter vetenskapliga texter i den internationella databasen Eric (Education 

Resources Information center) och då använt mig av sökorden: litercy, iliteracy, adult, second 

language learning.  Sökningar efter litteratur har också skett i Örebro universitetsbiblioteks 

bibliotekskatalog. Sökningarna på olika databaser begränsade jag genom att endast studera de 

artiklar som var vetenskapligt godkända och de skulle kunna läsas i fulltext på nätet. Jag har 

sökt på Skolverkets hemsida för att få tillgång till aktuella kursplaner, utredningar och 

rapporter som publicerats i ämnet. Jag har trots genomsökning av internationell litteratur 

koncentrerat mig på svensk forskning eftersom mitt fokus har varit att studera mötet med en 

svensk undervisningspraktik.  
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2. Centrala begrepp  
 

I detta kapitel presenteras centrala begrepp som är viktiga för förståelsen av studien. 

Begreppen som behandlas är: analfabet, illitterat, litterat.  

 
Analfabet, illitterat, litterat 
Vanligtvis när vi talar om att en individ är analfabet tänker vi att denne person inte kan läsa 

eller skriva. Åsa Wedin (2010) hävdar att begreppet analfabet dock ofta är felanvänt, 

begreppet innefattar att en individ inte kan skriva eller läsa på något av de ljudbaserade 

skriftsystem som exempelvis det latinska alfabetet. Om individen istället kan läsa och skriva 

på thai eller kinesiska men inte på något språk med ljudbaserat alfabet skulle denne då också 

vara analfabet. Det är därför bättre att använda sig av begreppet illitterat när någon inte kan 

läsa eller skriva och begreppet litterat om en individ som kan läsa och skriva oberoende av 

alfabetets utformning. I Sverige uttrycks ibland att om en individ inte når upp till 

kunskapskraven i läsning för den svenska skolans år 6 betraktas en individ som analfabet, 

detta är missvisande då en del människor i Sverige felaktigt skulle klassificeras som 

analfabeter enligt detta krav. Wedin (2010) uttrycker vidare att utbildningens längd inte har 

något att göra med om en elev har erövrat läs- och skriftspråket. Ofta talas det om 

analfabetism i nedsättande ordalag, en individ som lider brist på något bland annat på 

intelligens påpekar Wedin vidare. 

 

En definition av illitterat som ofta har hänvisats till är Unescos definition som påvisar att en 

individ är illitterat om den inte kan läsa, förstå och skriva en enkel redogörelse som är av 

betydelse för individens dagliga liv. Denna definition är funktionell dvs.  den utgår från de 

funktioner som personen behärskar, vad personen kan göra eller inte göra med skrift. 

Definitionen är dock problematisk eftersom det som är av betydelse för en individs dagliga liv 

skiljer sig åt mellan olika samhällen i världen (Unesco, 2010).  

 

Wedin (2010) ser gärna att begreppet prelitterat används istället för illitterat för att markera att 

tillståndet inte är permanent, i begreppet illitterat kan inga gradskillnader urskiljas.  
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3. Bakgrund 
 

 Detta kapitel består av två delar i den första delen presenteras begreppet litteracitet och den 

andra delen fokuserar på alfabetisering. I den andra delen presenteras också läsinlärning och 

gynnsamma faktorer för den. Även styrdokument som berör sfi behandlas i del två. Båda 

begreppen litteracitet och literacy används i denna studie och ingen skillnad görs i 

användningen mellan dem. 

 
I. Litteracitet 

Litteracitetsbegreppet ses på olika sätt av olika forskare. Salameh (2012) menar att litteracitet 

är mer än läsning och skrivning, det är en social praktik som är förankrad i en religiös, 

kulturell och historisk kontext. Film, bilder och muntlig kommunikation ingår också i detta 

begrepp. Barton (2007) beskriver literacy som en aktivitet vilken är inkluderad i våra andra 

vardagliga aktiviteter och, som kan se olika ut för olika individer i olika situationer. 

Unesco (2010) har en förklaring på begreppet som innefattar att det är en mänsklig rättighet 

och utgångspunkt för ett livslångt lärande och att det påverkar individers positioner i 

samhället, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett maktperspektiv. Unesco menar att 

litteracitet kan delas upp i två olika dimensioner, baslitteracitet och funktionell litteracitet. 

Baslitteracitet kännetecknas då av att kunna skriva en enkel text med för individen känt 

innehåll och funktionell litteracitet kännetecknas av att individen också kan använda sig av 

det skrivna språket i praktiken (Unesco, 2010). 

Franker (2004) hänvisar till Williams & Snipper och delar istället upp begreppet i tre olika 

dimensioner: 

 funktionell litteracitet som är förmågan att använda läsning och skrivning i 

praktiska situationer i det samhälle man lever i. 

 kulturell litteracitet som synliggör hur språkanvändning och beteendenormer 

återspeglar underliggande ideal, normer och värderingar i samhället 

och 

 kritisk litteracitet/som står för läs- och skrivaktiviteter som blottlägger underförstådda 
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budskap och värderingar.  

För att klara av samhällets krav av idag behöver en person behärska alla dessa tre 

dimensioner. Därmed har vi ett utökat litteracybegrepp där en individ måste behärska att läsa 

och skriva och förstå detta i en social kontext genom att läsa och tolka symboler och bilder. 

(Franker, 2004). Ett utökat litteracybegrepp tänker sig även Pehrsson & Sahlström (1999) 

men med andra krav och hänvisar till den triangel som Pumfrey and Reason (1991) har gjort. 

Denna triangel visar att både kunskap om språkets beståndsdelar, om kommunikation och om 

lärandets möjligheter måste behärskas för att någon skall vara litterat.  

 

 

 

Figur 1. Pumfrey & Reasons illustration av ett utökat litteracybegrepp ur Pehrsson & 

Sahlström (1999). 
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Triangeln består av tre delar den övre och största triangeln handlar om lärandets möjligheter, 

den mellersta triangeln handlar om språk och kommunikation och den nedre och minsta berör 

skriftens beståndsdelar (Pehrsson & Sahlstöm 1999). 

Även om de olika förklaringarna på litteracitet skiljer sig ifrån varandra är både Pehrsson & 

Sahlström, Franker samt Salameh överens om att det inte bara handlar om att kunna läsa och 

skriva en enklare text utan även andra beståndsdelar måste vägas in såsom en kulturell 

kontext och kommunikation (Pehrsson & Sahlström 1999; Franker 2004; Salameh 2012).  
 

Kraven på litteracitet skiftar både i tid och kulturer 
I många kulturer ses inte litteracitet som något individuellt utan istället som en gemensam 

angelägenhet där det är tillräckligt att någon i familjen behärskar läs- och skriftkonsten. Detta 

är en form av distribuerad kunskap där läs- och skrivförmågan kan användas i en 

utbytesprocess och fungerar genom att det jag inte själv behärskar kan någon annan hjälpa 

mig med och jag gör något istället åt den andra som jag behärskar (Rydén, 2007). Synen på 

litteracitet som en gemensam angelägenhet och inte en individuell angelägenhet är en 

kollektiv syn på litteracitet. I denna syn upplevs det inte som en brist att inte kunna läsa eller 

skriva. De olika individerna i familjerna är beroende av varandra men känner sig inte 

underlägsna på grund av detta. I stort sett i hela västvärlden ses däremot läs- och 

skrivkunnighet som något som varje enskild individ ska behärska själva (Franker, 2004). 

 

Det sociala nätverk som människor omges av ändras när flytten går till ett annat land. När 

grunden för fungerande sociala nätverk spricker leder detta till påfrestningar för individen. 

Den nyanlände tvingas söka tillhörighet i nya sociala nätverk i majoritetssamhället och för att 

kunna göra det och fullt ut kunna delta i majoritetssamhällets sociala nätverk ställs krav på 

språklig och kulturell förmåga (Rydén, 2007).  

 

Under 1800-taler var det viktigt att människorna i Sverige lärde sig läsa Bibeln och barn 

skulle kunna skriva sitt namn vid fullgjord skolgång, mycket mer än så krävdes inte. 2000-

talets västerländska värld har dock ett helt annat krav på litteracitet och människor som inte 

tillägnat sig en hög grad av litteracitet riskerar att bli marginaliserade från samhället och att 

inte få ett arbete (Mörling, 2007). Sambandet mellan att vara illitterat, socialt alienerad och 

fattig är alltför uppenbart för att man inte ska uppmärksamma det menar Cummins och de 

individer som riskerar att halka mest efter är just de människor som inte lärt sig att läsa och 
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skriva på sitt modersmål (Cummins, 1996). I Skolverkets rapport Grunden för fortsatt lärande 

(1996) kan även där ett tydligt samband mellan läs- och skrivförmåga och möjligheter på den 

svenska arbetsmarknaden skönjas. Rapporten visar på relationen mellan läsfärdigheter, 

utbildningsnivå och arbetskraftsstatus.  Bristande läsfärdigheter blir på så sätt ett socialt och 

ekonomiskt handikapp i ett samhälle som Sverige där det ställs höga krav på läs- och 

skrivförmåga. Även ålder, språklig och kulturell bakgrund och attityder hos 

majoritetsbefolkningen kan påverka delaktighet i arbetslivet.  

 

International Adult Literacy Survey är en omfattande läsundersökning vilken även den visar 

att Sverige har högt ställda krav på läs- och skrivfärdigheter och därmed blir klyftan mellan 

invandrare som inte har dessa färdigheter och övrig befolkning som har dessa färdigheter stor 

(OECD, 2000). Wedin (2010) framför också att både läsandet och skrivandet har fått allt 

större utrymme och betydelse i dagens svenska samhälle och dagens skola ställer höga krav 

både på läsning och skrivning.  

 

Litteracitet och utanförskap 
I det svenska samhället där kunskap om läsning och skrivning värderas högt är det lätt att 

hamna i ett utanförskap om denna kunskap inte erövrats, ett beroendeförhållande till andra 

människor kan utvecklas och därpå bristande självförtroende. I en del länder har oförmågan 

att kunna läsa och skriva inte betytt så mycket, människorna har klarat sina liv ändå men här i 

Sverige begränsar det dagligen individers utrymme både i den privata och yrkesmässiga 

sfären att inte i kunna delta i det utpräglade läs- och skriftsamhället som Sverige nu är 

(Rydén, 2007). 

 

II. Alfabetisering 
Att alfabetiseras betyder att lära sig läsa och skriva på ett språk med ett latinskt alfabet 

(Franker, 2000). De elever som är i fokus i denna studie är vuxna elever som både ska lära sig 

läsa och skriva på det latinska alfabetet men också att de ska lära sig läsa och skriva för första 

gången i sina liv. Inom alfabetiseringsundervisningen är det viktigt att uppmärksamma 

relationen mellan tal och skrift när det gäller läsinlärning på andraspråket eftersom 

färdigheterna kan variera i de olika språk en person behärskar, vilket kan påverka både 

inlärares och lärares val av strategier (Lundahl, 1998). En annan viktig förutsättning för 

elevernas lärande och vidare utveckling är att läraren och skolan tidigt tar reda på elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper och anpassar undervisningen efter det (Skoverket, 2014). 
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Det är också värdefullt att ha regelbundna samtal med deltagarna där eleverna får använda sitt 

egna språk, för att kunna möte eleven på bästa sätt och tillgodose dennes behov (Franker, 

2004).   

 

Franker (2000) pekar på tre förhållningssätt som är särskilt betydelsefulla att sträva efter i 

alfabetiseringsundervisningen: 

 Ömsesidig respekt i mötet med deltagarna och dem emellan. 

 Meningsfullhet i undervisningens och dess innehåll. 

 Självsäkerhet och ansvarstagande hos deltagaren. 

 

För att detta ska lyckas menar hon att ömsesidigt förtroende och återkommande 

deltagarsamtal liksom lärarens kunskaper och förhållningssätt är värdefulla.  

 

Två modeller för alfabetiseringsundervisning  
Det finns två modeller för alfabetiseringsundervisning nämligen undervisning som bedrivs ur 

ett bristperspektiv, en begränsande modell och en modell som bedrivs med ett 

resurstänkande, en utvidgande modell (Franker, 2000). Exempel på undervisning med 

utgångspunkt ur ett bristperspektiv är att eleverna inte kan använda lexikon, eleverna kan inte 

anteckna för att komma ihåg, eleverna kan inte läsa olika slags texter för att utöka sitt 

ordförråd osv. Exempel på undervisning som är baserad på ett resurstänkande är istället: 

deltagarna är bra på att minnas utan att använda skrift, eleverna har redan strategier för att lära 

i handling och genom samtal. Eleverna har redan lärt sig flera språk utan att använda skrift 

och är vana vid att förmedla sina kunskaper muntligt. Om lärarna och de som planerar och 

genomför alfabetiseringsundervisningen i Sverige utgår från det ena eller andra av dessa två 

helt skilda förhållningssätt får naturligtvis långtgående konsekvenser för undervisning 

(Skolverket, 2003).  

 

Framgångsfaktorer i alfabetiseringsundervisningen 
Det är betydelsefullt att fokus inte läggs på deltagarnas brister d.v.s. det som de inte kan i 

relation till rådande litteracitetsnormer utan att skolan istället efterfrågar de resurser i form av 

språk, kunskap och livserfarenheter som eleven redan besitter. Dessa resurser hos eleven ska 

fungera som utgångspunkt i undervisningen (Mörling, 2007). Gibbons (2013) menar också att 

det är viktigt att lärare ser elevernas modersmål som resurs och inser modersmålets betydelse 

för elevens utveckling, både den kognitiva och den emotionella.  Hon påpekar vidare att när 
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andraspråkselever behandlas som de människor de har potential att bli utvecklas de på bästa 

möjliga sätt och får en ny identitet som språkutövare i det nya landet och i det nya språket. 

 

Det är betydelsefullt att deltagarna känner att läraren respekterar dem och värdesätter deras 

kunskaper. För att kunna utvecklas i det nya språket behöver en elev en positiv och 

bekräftande interaktion med någon som talar det nya språket, ofta är läraren den viktigaste 

personen i denna inlärningsprocess. Det är även betydelsefullt att lärarens och elevens 

relationer präglas av respekt och att eleven känner att läraren tror på dess förmåga att lära sig 

(Cummins, 2001). 

 

Som utgångspunkt för undervisningen ska lärare utgå från deltagarnas språkkunskaper, 

yrkeserfarenheter, intressen och behov detta framgår av styrdokumenten för Sfi (Skolverket, 

2011). Tidigare forskning visar också på att framgångsrik alfabetiseringsundervisning bör 

utgå från de aktuella deltagarnas erfarenheter, resurser och kunskaper och relatera till deras 

vardag. Deltagarnas egen delaktighet och medansvar är också viktigt för utvecklingen och att 

utgå från en undervisning som är meningsfull och användbar för dem (Franker 2004; Mörling 

2007). 

 

Alfabetisering på sitt modersmål 
Största delen av alfabetiseringsundervisningen i Sverige sker på svenska även om forskning 

inom området pekar på att det är mest gynnsamt att lära sig läsa och skriva på sitt starkaste 

språk (Franker, 2004; Håkansson, 2003). Det är svårare för en elev att lära sig läsa och skriva 

på ett språk som den inte hunnit utveckla någon fonologisk medvetenhet för och i svenska 

består det främst av att förstå att ett ljud motsvarar en bokstav (Franker, 2004). Detta medför 

att många människor lär sig att läsa och skriva på ett språk som de ännu inte behärskar och 

inte har utvecklat fonologisk medvetenhet för än (Franker, 2004). 

 

Jämförelser visar att satsningar på modersmålet har en positiv och avgörande betydelse för 

tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och allmänna skolframgång. Tvåspråkighet gynnar 

begreppsbildning, analogisk slutledningsförmåga liksom kreativt tänkande i nya riktningar 

(Axelsson, 1999). 

Senare tids forskning visar på att ett utvecklat modersmål utgör en positiv grund för läs - och 

skrivförmågan även på ett andraspråk lyfter andraspråksforskarna Thomas och Collier fram i 
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sin studie. Deras resultat visar att skolsystemets attityder till olika modersmål och 

modersmålens status i samhället också har betydelse för elevens identitet och lärande. Om 

eleven får använda både modersmålet och målspråket i lärandet och båda språken anses vara 

en positiv resurs blir inlärningen effektivare än om bara ett språk används (Mörling, 2010). 

 

Rydén (2007) som har undersökt alfabetiseringsundervisningen i 8 svenska kommuner skriver 

att ingen av de undersökta kommunerna i hennes arbete har modersmålslärare i 

alfabetiseringsundervisningen. 

Alfabetisering på sitt andraspråk  
Elever med svenska som andra språk får för det allra mesta sin läsundervisning på svenska, 

det betyder att de allra flesta elever inte får lära sig läsa och skriva på sitt modersmål oavsett 

hur långt de kommit med inlärning av det svenska språket. För de elever som redan har ett 

fungerande svenskt språk är det oftast inget problem, men de elever däremot som har 

begränsade färdigheter i svenska blir det ofta jobbigt för. Läsmaterialet som finns för läs- och 

skrivinlärning utgår nästan alltid från den svenska normen och refererar ofta till begrepp och 

kulturella saker som deltagarna inte har någon relation till. På detta sätt blir andraspråket både 

medel och mål för undervisningen och forskning har visat att det ofta ger en något 

långsammare läsutveckling. Det är viktigt att skolan ändrar sin undervisning så att elever med 

olika språkbakgrund får chans att använda sina tidigare språkkunskaper när de ska lära sig att 

läsa och skriva (Cummins, 2000; Gibbons, 2006). 

Läs- och skrivundervisningen kan också ges på två språk, det finns tre olika teoretiska 

utgångspunkter att välja mellan. Den första är simultanmodellen då läsundervisningen 

samtidigt ges på första och andraspråket, den andra är transitionsmodellen då 

läsundervisningen påbörjas på förstaspråket och undervisning på andraspråket utökas lite i 

taget, den tredje kallas för immersionsmodellen då inleds läsundervisningen på andraspråket 

och läsning på första språket påbörjas efter en viss period. Transitionsmodellen är den metod 

som gett bäst resultat visar forskning på området (Axelsson, 1999). 

En särskild svårighet för de elever som får sin första läs- och skrivinlärning på svenska istället 

för på sitt första språk är att de tvingas utveckla fonologisk medvetenhet innan de behärskar 

sitt språk. Det är av vikt att eleven förstår hur ljudsystemet i svenskan är uppbyggt, d.v.s. att 

ett ljud motsvarar en bokstav innan de börjar sin läs- och skrivinlärning. Om eleven däremot 

inte hunnit lära sig svenskans ljudsystem kan det bli problem med att uppfatta vissa språkljud 
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vilket senare kan resultera i svårigheter i läsning och skrivning.  En bristande fonologisk 

medvetenhet kan också försvåra automatisering av läs och skrivförmågan (Axelsson, 1999).  

 

Vuxenlärande 
Rydén (2007) hänvisar till forskning kring vuxenpedagogik och menar att 

alfabetiseringsprocessen överensstämmer väl med slutsatser och principer för vuxnas lärande: 

• Vuxna ser sig själv som medbestämmande och ansvarstagande. 

• Den viktigaste resursen, för den studerandes eget och andras lärande, är den studerandes 

samlade erfarenhet. Läraren får kunskap om och förståelse för deltagarens erfarenheter 

genom de återkommande deltagarsamtal som bör föras tillsammans med modersmålslärare 

eller tolk. Det är också viktigt att deltagaren kan känna delaktighet i alfabetiseringsprocessen. 

• Inlärningen i skolan ska kopplas till den studerandes uppgift i livet. 

• Försök att lägga undervisningen på en konkret nivå och inte på ett abstrakt plan. 

• Det är av betydelse att utbildningen ger en stark känsla av deltagande och krav på 

ansvarstagande. 

• Innehållet i utbildningen måste vara meningsfullt och användbart för deltagarna och utgå 

ifrån deras livssituation. 

  

Språkinlärningsstrategier 
Att erövra skriftspråket innebär mer än att lära sig läsa och skriva, att förstå relationen mellan 

ljud och bokstäver är nyckeln till läsning men inte den enda (Längsjö & Nilsson, 2005). Säljö 

(2000) menar att lära sig läsa handlar inte bara om att känna igen bokstäverna och att kunna 

sätta ihop dem till ord. Han menar att det är en komplex sociokulturell teknik som vi ska 

kunna hantera och även en kommunikativ färdighet som också innebär att ha kunskap om den 

kontext som texten knyter an till. 

Hur man ser på inlärning av ett skriftspråk är beroende av vilken människosyn, språksyn och 

kunskapssyn som råder i den tid och i det samhälle som inlärningen sker i (Längsjö & 

Nilsson, 2005).  

Jan Einarsson (2009) tar upp flera faktorer som påverkar språkinlärning. Han pekar på 

betydelsen av att vara motiverad, en elev som är motiverad lär sig språket lättare och 

snabbare. Att ha ett utvecklat första språk är också betydelsefullt, desto bättre man är på sitt 

första språk desto lättare är det också att lära sig ett nytt. Ytterligare faktorer som har effekter 

på språkinlärning är olikheter i utbildningsbakgrund, ekonomiska förutsättningar, erfarenheter 
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och traditioner som personer från olika sociala klasser har med sig. Även etnisk och språklig 

identitet och attityder har betydelse, om man som invandrare möter andraspråket och dess 

talare med en uppskattande attityd samtidigt som man ser ned på den egna gruppen och 

språket kan andraspråket ges företräde och läras in på en högre nivå medan förstaspråket 

kommer att behärskas sämre, detta kallas subtraktiv tvåspråkighet. 

Forskning på området har visat att äldre barn och vuxna lär sig snabbare än barn och detta går 

emot vad många tror om andraspråksinlärning. Vuxna människor har kommit längre i sin 

kognitiva utveckling och kan bättre tillgodogöra sig undervisning än små barn som har sämre 

memoreringstekniker och inlärningsstrategier. Ett brytningsfritt uttal är däremot lättare att 

skaffa sig för yngre barn (Einarsson, 2009; Hyltenstam & Lindberg, 2004).  

Det är av betydelse att elevers tidiga läs-och skrivutveckling utgår från elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter det är därmed viktigt att de undervisande lärarna känner till 

eleverna och deras förkunskaper för att kunna anpassa undervisningen till varje enskild elev. 

Språk, kunskap och lärande är tre områden som är särskilt viktiga för utvecklingen av 

skriftspråk när det gäller elevers tidigare kunskap och erfarenhet (Musk &Wedin, 2011; Säljö, 

2000). I en demokratisk skola och en skola som ska vara en skola för alla är det av vikt att 

skolan kan möta alla elever oberoende av bakgrund och att skolan kan bygga på de kunskaper 

och erfarenheter som eleverna har med sig till skolan (Nilholm, 1997). 

 

Det är viktigt att lärare har kunskaper om olika språk för att de ska kunna förstå de kunskaper 

som eleverna har och för att kunna stötta dem i deras utveckling (Musk & Wedin, 2011 ). 

Hyltenstam (2010) nämner också några faktorer som är särskilt viktiga för att elevers 

språkutveckling: 

 Undervisningsspråket i skolan och det språk som talas i hemmet är detsamma. 

 Eleven behärskar minst 6000–10000 ord i undervisningsspråket. 

 Eleven förstår minst 75 % av innehållet i de texter som läses i skolan.  

Wedin själv kompletterar med att det också är viktigt att eleverna förstår den kulturella 

kontexten som texterna omges av (Musk & Wedin, 2010). 

 

Ankomstålder och hur lång tid individen har varit i Sverige har också stor betydelse för 

språkutvecklingen. Det tar minst fem år för en skolelev att uppnå en åldersrelevant nivå i ett 

andraspråk. (Musk & Wedin, 2010). 
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Skolframgång för flerspråkiga  
Den individuella variationen när det gäller framgång i skolans olika ämnen är stor, men i 

genomsnitt har de elever som inte har svenska som modersmål sämre skolresultat 

(Hyltenstam, 2010). Forskning om skolprestationer från olika länder pekar på orsaker som är 

psykosociala och kulturella. Bland de psykosociala faktorerna är elevernas sociala integration, 

deras motivation och deras attityder till skolmiljön och vilka attityder andra elever och lärare 

har gentemot dem. Elevernas egna och deras föräldrars erfarenheter av utbildning är exempel 

på kulturella faktorer som är viktiga för skolframgång hos den enskilde eleven.   

Socioekonomiska faktorer liksom positiva erfarenheter av den första läsinlärningen, positiv 

syn på framtiden och stöd från familjen spelar också in. Damber (2009) visar på att den 

enskilda skolans pedagogik väger tyngt medan Thomas och Collier (2002) lyfter fram att ett 

inkluderande förhållningssätt, höga krav och att ha höga förväntningar på eleverna är viktigt. 

 

Vad står det i styrdokumenten?  
Sfi har till syfte att ge vuxna personer med ett annat modersmål grundläggande kunskaper i 

svenska språket. Sfi syftar också till att ge deltagare grundläggande färdigheter i att läsa och 

skriva. Det gäller både elever med kort skolbakgrund, de elever som inte har någon 

skolbakgrund och de som har ett annat skriftspråk än det latinska  

 

Utbildning i läs- och skrivinlärning riktas till individer som inte är funktionellt illitterata, 

d.v.s. de individer som inte har någon tidigare utbildning eller kort utbildningsbakgrund.  I 

läs- och skrivinlärningskurserna ska individen få möjlighet att få grundläggande läs- och 

skrivfärdigheter. De deltagare som inte behärskar det latinska alfabetet kan också få 

erbjudande om att medverka i dessa kurser. Dessa kurser hör inte till någon av sfi- kurserna 

A-D utan läses parallellt eller fristående från de andra kurserna. Undervisningen i läs- och 

skrivinlärning genomförs på svenska eller på det språk som deltagaren har som modersmål  

(Skolverket, 2011). 
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4. Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om ämnet. Den svenska forskningen är i fokus 

eftersom studien är baserad på alfabetiseringsundervisningen i Sverige. 

Flerspråkighet och att vara andraspråksanvändare i en svensk skolkontext har diskuterats 

flitigt under senaste åren i Sverige och även forskning om detta fenomen har blivit allt 

vanligare (Håkansson, 2003). Men det är svårare att finna forskning och litteratur om när en 

individ som vuxen möter ett nytt språk och i en kontext som individen inte är van nämligen 

skolan och här lära sig läsa och skriva för första gången i sina liv. Inom den svenska och 

nordiska andraspråksforskningen saknas idag nästan helt studier om illitterata vuxnas 

andraspråksinlärning menar Qarin Franker (2010). 

 

Sedan 1990-talet har Qarin Franker forskat om andraspråksinlärning och då främst med 

inriktning på vuxna invandrare med kort skolbakgrund. Hon har utkommit med 

doktorsavhandlingen: Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade 

deltagare på sfi (2011). Vilken är uppdelad i flera studier, en av dem är Bildval i 

alfabetiseringsundervisningen- en fråga om synsätt. Syftet med denna studie är att ta reda på 

vilket bildmaterial som används i alfabetiseringsundervisningen, att analysera några lärares 

val av bilder och att synliggöra de föreställningar som ligger till grund för deras val av bilder. 

Franker kommer fram till att nästan alla lärare använder sig av bilder, de flesta använder sig 

autentiskt vardagsmaterial och att över hälften använder sig av förproducerade eller 

egentillverkade bilder. Det är lärarna själva som bestämmer bilderna och hänsyn till 

deltagarna i och med val av bilder är inte särskilt vanligt. Med studien kommer hon fram till 

att bilder inte alltid underlättar förståelsen eftersom alla elever tolkar bilder på så olika sätt, 

det krävs att eleven är medveten om vilka koder som finns inom varje bild. Qarin Franker har 

skrivit flera rapporter om alfabetisering för vuxna och är verksam inom alfabetiseringskurser 

som vidareutbildning för lärare på universitetsnivå. 

 

Vidare har Berit Lundgren (2005) skrivit en doktorsavhandling om illitterata kvinnor i vuxen 

ålder upplevelser när de ska lära sig läsa och skriva Skolan i livet- Livet i skolan, Några 

illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andra språk. Hennes 

studie har utgångspunkt i samspelet och lärandet mellan personer och mellan personer och 

institutioner. Lundgrens övergripande syfte med avhandlingen är att ur både ett 
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sociokulturellt-, andraspråks- och genusperspektiv beskriva, analysera och förstå hur några 

vuxna illitterata invandrarkvinnor upplever sin situation när de lär sig tala, läsa och skriva på 

svenska. I sin studie kommer hon fram till att den sociokulturella gemenskapen som 

kvinnorna tillhör påverkar kvinnorna som studenter på olika sätt, det patriarkala system som 

de omges av ser kvinnorna som underlägsna män och det är deras uppgift att ta hand om barn, 

familj och hushåll därmed blir det svårt att skapa sig svenska kontakter och att studera 

hemma.  Lundgren har med sin undersökning kommit fram till att den aktuella elevgruppen 

skulle gynnas av att ha mer tid i skolan eftersom det endast är där som de omges av och möter 

det svenska språket. 

 

Presenterade forskare och författare ovan är inriktade på alfabetisering av vuxna människor. 

Marie Carlson har i sin avhandling riktat in sig mer allmänt på sfi. 2002 kom hennes 

doktorsavhandling Svenska för invandrare – brygga eller gräns? ut och i den granskas sfis:s 

integrationseffekt, om kursdeltagarna på sfi upplevt en integrationseffekt av sfi eller om den 

byggt på skillnaden mellan ”vi” och ”dom”. Avhandlingens empiri bygger på intervjuer med 

kvinnor från Turkiet som läser sfi men även personer inom sfi och närliggande institutioner 

har intervjuats. Carlsons analys angående sfi-undervisningen som brygga eller gräns får inget 

entydigt svar, hon kommer fram till att på institutionell nivå kan sfi fungera som en 

gränsmarkör särskilt mot arbetsförmedlingen, som oftast kräver en genomgången och 

godkänd sfi-utbildning för att få stå som arbetssökande. Carlsons studie visar vidare att 

kvinnorna upplevde sina sfi-studier som förstärkande, att de fått en ökad vardagsmakt och att 

de känner sig mer oberoende efter sina studier där.  

 

Efter genomgång av tidigare forskning på området kan det konstateras att det inte finns 

mycket att tillgå inom forskning på alfabetiseringsområdet för vuxna. Jag anser att det är av 

vikt att mer forskning på området arbetas fram för att de elever som ska alfabetiseras i Sverige 

i vuxen ålder får mötas av en effektiv läs- och skrivinlärning.  
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5. En etnografisk ansats-teoretiska och metodologiska 
överväganden 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera studiens teoretiska och metodologiska förankring. 

Studien har inspirerats av en etnografisk ansats vilket förklaras närmare nedan. Metod som 

använts i studien, hur tillvägagångssättet vid genomförandet varit och hur data skapats 

presenteras också. Jag kommer även att beskriva och diskutera studiens validitet, reliabilitet 

och dess generaliserbarhet. 

 

Valet av forskningsmetod beror alltid på vad det är som ska undersökas och vilka 

frågeställningar som ska besvaras och eftersom kvalitativ forskning ämnar förstå den empiri 

som samlats in och analyserats därmed är detta en metod som passar till denna studie (Alan 

Bryman, 2011). 

 

Etnografisk ansats  
I min undersökning har jag inspirerats av etnografisk ansats2, denna forskningsansats ämnar 

undersöka människors uppfattningar om olika saker och på detta sätt kan jag förstå saker ur 

informanternas egen synvinkel. Med den etnografiska forskningsstrategin som ansats är syftet 

att kartlägga utvalda individer och få reda på mer om individernas erfarenheter, tankar, 

händelser och kulturer (Kullberg, 2014). När sociala processer studeras i en viss kulturell 

kontext kan det bli möjligt att inifrån förstå och beskriva det som är intressant att studera och 

arbetet ute på fältet möjliggör en beskrivning av det unika i människors olika upplevelser. 

Antagandet med etnografin som ansats är att skapa en bred bild av den sociala gemenskap 

som undersöks (Garsten, 2003). För att kunna skapa denna breda bild av elevernas sociala 

gemenskap utfördes deltagande observationer i en alfabetiseringsgrupps skolvardag och 

kvalitativa intervjuer med en annan elevgrupp som kommit längre i sin läs- och 

skrivutveckling. Detta för att få en så vid bild som möjligt över både den första läs-och 

skrivinlärningen och upplevelser av att bli litterat i vuxen ålder. 

 

Eftersom det var informanternas egna upplevelser och känslor att som individ gå från att vara 

icke läs- och skrivkunnig till att behärska det svenska skriftspråket som jag var intresserad av 

att ta reda på mer om ansåg jag att den etnografiska ansatsen passar mig (Kullberg, 2014). 

                                                           
2 Jag är medveten om att studien har utförts under en kort tidsperiod för att vara en etnografisk studie. 
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Innan studiens början funderade jag på hur jag skulle kunna fånga både den undersökta 

gruppens upplevelser av den första tiden i den svenska skolan och i ett senare perspektiv 

individernas upplevelser när de blivit alfabetiserade och läs- och skrivkunniga. Lösning blev 

att kombinera två metoder, dels att göra deltagande observationer i en alfabetiseringsgrupp 

som nyligen startat sin läs- och skrivutvecklingsprocess och att genomföra kvalitativa 

intervjuer med deltagare som redan gått igenom alfabetiseringskursen och gått vidare i det 

svenska skolsystemet och därmed blivit läs- och skrivkunniga. Det var också viktigt att kunna 

intervjua eleverna utan tolk därför kunde jag inte intervjua den elevgrupp som nyss startat sin 

alfabetisering utan intervjuerna fick jag göra med den grupp som gått vidare i skolsystemet. 

Bryman (2009) anser att intervjuer med fördel kan kompletteras med ytterligare en metod för 

att resultaten ska bli säkrare och i det här fallet användes deltagande observationer.  

 

Kvalitativ forskning 
 Jag har valt att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden i min studie eftersom mitt 

syfte är att ta reda på den undersökta gruppens egna upplevelser om att gå från icke läs- och 

skrivkunniga till att bli läs- och skrivkunniga i vuxen ålder. I kvalitativ forskning ligger 

intresset i att fånga den undersökta gruppens upplevelser av någonting och det är vad jag sökt 

att finna.  Utmärkande för den kvalitativa forskningsmetoden är också att data samlas in i 

naturliga miljöer och att det finns en närhet mellan den som utför studien och den undersökta 

gruppen (Bryman, 2011). Därför har data till denna studie skapats i den undersökta gruppens 

sociala miljö i skolan och jag har varit nära den undersökta gruppen genom utförandet av 

mina observationer och intervjuer.  Mitt intresse och min vilja var att gå på djupet och ta reda 

på informanternas upplevelser om hur det har varit att möta den svenska skolan och att bli 

litterat därför valde jag att utgå från den kvalitativa forskningsmetoden som har avsikt att göra 

detta (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). 

Kvalitativ intervju 
I min strävan efter att få förståelse för deltagarnas upplevda värld och erfarenheter har jag valt 

att använda mig av den kvalitativa forskningsintervjun för att kunna skapa material (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Just att få skapa bilder av verkligheten och av informanternas egna 

upplevelser av att bli läs- och skrivkunniga har varit mitt fokus och intervjuer är ett bra sätt att 

nå fram till detta (Gustavsson, 2013).  Denscombe (2007) menar också att intervjuer är en 

lämplig metod om forskaren vill få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter.  
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Forskningsintervjun kan ses som ett professionellt samtal och bygger vidare på vardagliga 

samtal (Kvale & Brinkmann, 2009). Min önskan med dessa intervjusituationer var att kunna 

fånga informanternas egna tankar och upplevelser om vägen från att vara icke läs- och 

skrivkunnig till att bli det. Fem elever som lärt sig läsa och skriva på svenska och som 

kommit en bit i det svenska skolsystemet erbjöd sig att medverka i en ljudinspelad 

intervjusituation med mig. Trost (2010) rekommenderar att antalet kvalitativa intervjuer ska 

begränsas till ett litet antal 4-8 stycken och att kvaliteten ska vara i fokus inte antalet utförda 

intervjuer. En av de intervjuade eleverna ville ej att intervjun skulle tas upp med ljud, vid 

denna intervju gjorde jag istället anteckningar. Jag fick inget svar på varför informanten inte 

ville att inspelning skulle göras. Intervjuerna ägde rum i ett grupprum på informanternas 

skola. 

 

Intervjuerna som jag genomförde var strukturerade (Kvale & Brinkmann 2009) och bestod av 

öppna frågor. En strukturerad intervju består av flera frågor som ska behandlas men 

informanterna kan svara på dem när de vill under intervjun, det viktiga med denna 

intervjuform är att den intervjuade får tillfälle att utveckla sina idéer och förklaringar mer.  

Öppna frågor används när det bedöms som en fördel att den intervjuade ska kunna tala fritt 

om det ämne som behandlas. Av Bryman (2009) och Denscombe (2009) kallas denna typ av 

intervju för semistrukturerad intervju istället. Jag utgick från mitt syfte och mina 

frågeställningar när jag formulerade mina frågor utifrån olika teman. 

 

Innan jag genomförde mina intervjuer gjorde jag en så kallad provintervju (eller pilotintervju 

enligt Bryman 2006), dels för att se hur mina frågor fungerade och dels för att se hur 

potentiella respondenter faktiskt tolkar dem (Gustavsson, 2003; Bryman, 2006). En 

provintervju ger intervjuaren möjlighet att bli säkrare med sina frågor och upptäcka om några 

frågor är felformulerade (Bryman, 2006). Eftersom jag själv inte är en van intervjuare var det 

värdefullt för mig att göra en provomgång av intervjusituationen och för att se till att både 

frågor och inspelningsutrustningen höll godkänd kvalité. Kvale & Brinkmann (2009) anser 

också att en provintervju ökar chanserna till att kunna genomföra en så bra intervju som 

möjligt. Den provintervju jag genomförde var endast en förberedelse för de riktiga 

intervjuerna och har inte analyserats tillsammans med de andra intervjuerna.  Den person som 

var med i min provintervju var också en elev som jag själv tidigare undervisat och jag ville 

undvika att intervjua deltagare som jag själv har någon relation till för att säkerställa 

objektiviteten. 
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Kvale & Brinkmann (2009) för fram att det är av vikt att intervjun håller hög kvalitet för den 

är sedan avgörande för studiens resultat och analys, detta var något som jag tänkte mycket på i 

mina förberedelser för intervjun och när jag genomförde min provintervju.  

 

Deltagande observationer 
Deltagande observation är ett vanligt sätt att skapa data i etnografiska studier och genomförs 

genom att den som utför studien är med som deltagare i den miljö som ska undersökas, 

antingen genom att utföra saker med de andra på fältet eller genom att vara aktör (Kullberg, 

2014). Det finns olika definitioner på vad deltagande observationer är, det kan användas både 

som ett samlingsbegrepp för alla kvalitativa metoder och insamlande av fakta men även för att 

benämna en av de kvalitativa metoder, i denna studie är det en av metoderna för att skapa data 

(Kullberg, 2014). 

  

Jag valde att komplettera mina intervjuer med deltagande observationer eftersom deltagande 

observationer inte förlitar sig på vad människor säger eller tänker utan visar vad som händer i 

verkligheten (Denscombe, 2009) och att jag genom mina deltagande observationer i 

klassrummet bidrar till att få en bredare bild av individers väg från att vara icke läs- och 

skrivkunniga till att erövra läs- och skriftspråket. Under de deltagande observationerna kunde 

jag koncentrera mig på att få en bild av hur alfabetiseringsundervisningen ser ut. 

 

Deltagande observation kan göras på olika sätt beroende på vad observatören vill observera 

och vilken grupp man ska observera. Skillnad görs på fyra olika typer av deltagande skriver 

Garsten (2004): Fullständig deltagare är när de som studeras inte vet vad den som observerar 

är där för att göra. Observatören deltar då i verksamheten på samma villkor som övriga. Ur ett 

forskningsetiskt synsätt är inte detta etiskt rätt att göra eftersom deltagarna varken vet om det 

eller har gett sitt samtycke till observationen. Den andra typen av deltagande är att personen 

som utför studien är ute på fältet som en deltagande observatör, i detta fall är de studerade 

medvetna om att en observatör är där och de har fått gett sitt samtycke till det. Forskaren kan i 

detta fall delta i stora delar av verksamheten och blir mer eller mindre integrerad i den 

observerade gruppen. Den tredje typen är observatör som deltagare men här deltar 

observatören i mindre grad än i typ två, deltagarna har även här fått gett sitt samtycke till 

observationen.  En fjärde form av deltagande observation är när observatören fungerar som en 

fullständig observatör. Här sker ingen interaktion mellan observatör och deltagare, deltagarna 
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vet om observatörens roll och har gett sitt samtycke. Om jag utgår från de olika typer av 

deltagande observation som presenterats ovan fungerade jag som typ tre. Deltagarna visste om 

att jag skulle komma, de hade blivit informerade om mitt syfte med studien och de hade gett 

sitt samtycke. Under lektionerna valde jag att hålla mig på min kant i lärosalen och 

interagerade inte med deltagarna däremot på raster och lunchraster interagerade jag med dem 

och diskuterade med de som det var möjligt med, detta val gjorde jag eftersom jag ansåg att 

jag på detta sätt bäst kunde observera och vara uppmärksam på elevernas upplevelser om vad 

som hände i klassrummet och jag kunde fokusera på undervisningens innehåll och upplägg. 

 

Jag gjorde anteckningar så kallade fältanteckningar om vad jag uppmärksammade och 

omedelbart efter de deltagande observationerna skrev jag rent mina anteckningar och lade till 

mina egna tankar och funderingar om vad jag sett (Kullberg, 2014). Läraren i den observerade 

klassen ville inte att jag skulle göra varken film-eller ljudupptagning därför fick jag förlita 

mig på mina egna fältanteckningar.  

 

Tillvägagångssätt vid genomförandet 
I etnografiska studier kallas de personer som hjälper den som utför studien att först få kontakt 

med fältet för grindvakt eller ”gatekeepers” (Kullberg, 2014).  Jag fick ett muntligt 

accepterande av rektorn på den aktuella skolan via min grindvakt och efter det tog jag själv 

kontakt med rektorn för att närmare beskriva min studie, mitt tillvägagångssätt och syfte. I 

nästa steg skickade jag ut medgivandeblanketter till både rektor och elever. Min grindvakt såg 

till att aktuella elever fick information om studien och dess syfte och förmedlade 

medgivandeblanketterna till de elever som var aktuella för intervju och den grupp som jag 

skulle observera.  

Efter medgivanden från rektor, elever och utvalda lärare genomförde jag två dagars 

deltagande observationer i klassrummet hos en alfabetiseringsgrupp och två veckor efter 

denna observation var jag tillbaka i skolan och genomförde mina kvalitativa intervjuer i en 

annan elevgrupp som kommit längre i sin litteracitetsutveckling. Det var betydelsefullt för 

studien att undersöka två olika grupper. Alfabetiseringsgruppen var i fokus för att kunna 

undersöka hur undervisningen var utformad och hur lärarna didaktiskt anpassade 

undervisningen under den första tiden i skolan. Den andra elevgruppen där kvalitativa 

intervjuer genomfördes hade gått igenom sfi-utbildningen och studerade svenska på 

grundläggande nivå, i denna grupp var syftet att undersöka elevernas upplevelser av att bli 
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läs-och skrivkunniga. Det var också viktigt att intervjuerna kunde genomföras på svenska. 

Intervjuarna genomfördes i ett grupprum på den aktuella skolan. 

 

Efter att jag transkriberat intervjuerna skickade jag transkriptionerna till informanterna för att 

de själva skulle kunna ta del av dem, jag ville veta deras synpunkter om de hade något att 

tillägga eller om jag hade missförstått något. Jag erbjöd också informanterna att skicka mitt 

slutliga arbete till dem, ingen av dem avböjde.  

 

Den aktuella skolan ligger i en mellanstor kommun i Sverige, i närheten av min egen 

kommun, och bedriver kommunal vuxenundervisning både på grundläggande nivå och 

gymnasienivå. Jag vill påpeka att jag själv inte har någon anknytning till skolan eller dess 

deltagare.  

 

Urvalsgrupp 
Urvalet av elever bestod av att jag var intresserad av elever som kommit till Sverige i vuxen 

ålder och för första gången i sina liv lärt sig att läsa och skriva. Min utgångspunkt var att 

dessa individer skulle ha kommit en bit på väg i sin läs- och skrivutveckling för att kunna 

presentera för mig deras upplevelser kring att bli litterat. Jag ville också få en nyanserad bild 

av informanterna därmed sökte jag efter individer från olika språkgrupper och från olika 

kulturer. Jag försökte medvetet få båda könen representerade i min studie därför sökte jag 

efter både kvinnor och män. Mitt syfte med studie var också att hitta faktorer som underlättar 

läs- och skrivutvecklingen för eleverna och därför sökte jag också en grupp som var mitt uppe 

i sin alfabetiseringsprocess. I och med detta kan sägas att ett strategiskt urval har gjorts. Med 

ett strategiskt urval sätts olika variabler upp som informanterna ska uppfylla, mina variabler 

var: inflyttade till Sverige i övre tonåren eller vuxen ålder, ingen eller kort skolbakgrund när 

de kom till Sverige, representera olika språkgrupper och olika kulturer samt båda könen 

(Trost, 2010). Ytterligare en variabel sattes upp för de intervjuade eleverna och det var att de 

skulle kunna ha ett så pass utvecklat svenskt språk att en intervjusituation utan tolk var 

möjlig. 

 

Detta strategiska urval gjordes därför att jag ville få en bred bild av informanternas 

upplevelser och om jag kunde urskilja några skillnader mellan kulturer eller kön. Jag lyckades 

till stor del finna de informanter jag önskade men lika delar män som kvinnor visade sig vara 

svårt och jag fann bara en man som kunde delta i studien. Statistik från Skolverket visar också 
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att det är fler kvinnor än män som går på alfabetiseringskurser, det kan vara en anledning till 

att det var svårt att finna män som befinner sig i den aktuella situationen (Skolverket, 2003). 

 

De informanter som deltagit i denna undersökning är mellan 23 och 48 år och de kommer från 

olika länder såsom Somalia, Irak, Sierra Leone och Afghanistan och har därmed olika 

modersmål. De har kommit till Sverige av olika anledningar som flykt från krig och svält, 

politisk flykt och giftermål med svensk medborgare. Informanterna har varit i Sverige mellan 

3 och 11 år, de har en sak gemensamt och det är att de inte gått i skolan i någon stor 

utsträckning under sina liv därmed har de inte heller lärt sig att läsa eller skriva på sitt 

modersmål eller på något annat språk innan de kom till Sverige.  

 

Bortfall  
Bland de allra flesta undersökningar förekommer bortfall (Stúkat, 2011) och så även i min 

undersökning. Min intention var att ha med sex informanter i min studie, den sjätte deltagaren 

hade muntligt tackat ja till min grindvakt men inte besvarat medgivandebrevet. Den påtänkte 

informanten hade hög frånvaro i skolan och var helt enkelt inte på plats varken för att skriva 

på något medgivandebrev eller vid intervjuerna. Jag försökte via min grindvakt att nå 

informanten men det var förgäves.  

 

Transkribering 
Att transkribera betyder att ändra från en form till en annan i detta fall att ändra en muntlig 

källa till skriftlig form, den skriftliga formen lämpar sig bättre för analys menar Kvale och 

Brinkmann (2009). Vid utskrift av intervjuerna bestämmer den som skriver ut om intervjun 

ska skrivas ut med talspråk eller skriftspråk, beror på den analys som ska göras på texten 

(Fejes & Thornberg, 2009). Utskriften av intervjuerna i detta fall gjordes så ordagrant om 

möjligt, dock togs inte kortare pauser eller upprepningar med. Det finns viss risk med att göra 

om intervjun till skriftspråk för då kan betoningar, mimik, och kroppsspråk försvinna i 

transkriptionsprocessen, därför försökte jag att hålla mig till informanternas egna talspråk 

under transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid uppenbara brister i svenska språket 

har jag gjort smärre korrigeringar för att förstå texten. Jag gjorde bredvidanteckningar om jag 

uppmärksammade något särskilt med informanternas kroppsspråk eller mimik. Fejes och 

Thornberg (2009) menar att sättet att transkribera är viktigt för den senare analysen av 

materialet därför är det viktigt att bestämma sig för hur det ska gå till och konsekvent hålla sig 

till det under alla transkriptioner.  De hävdar vidare att transkriptioner alltid är selektiva och 
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beroende på studiens syfte kan du transkribera olika noggrant, eftersom mitt syfte inte är att 

göra en textanalys så bestämde jag mig för att göra grova transkriptioner. Vid transkriberandet 

är det viktigt att behålla både vad som sägs och hur det sägs därför gjorde jag egna 

markeringar om det var något särskilt som jag lade märke till. Det är viktigt att den som utför 

studien också transkriberar för att en del analyser görs redan i detta stadie, detta kunde jag 

känna igen mig i eftersom texten kändes väldigt nära under transkriberingen (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

 
Etiska riktlinjer 
Vetenskapsrådet (2011) skriver om att en studies förutsättningar och utgångspunkter måste 

vara tydliga för alla inblandade och kunna motiveras av den som utför forskningen. De studier 

som bygger på ett empiriskt material ska även kunna garantera en systematisk och noggrann 

analys. Vid kvalitativa forskningsintervjuer ska stor försiktighet och hänsyn tas till de 

deltagande i undersökningen kan läsas hos både Stúkat (2011) och Rienecker (2011). Det är 

också av betydelse att som forskare agera etiskt, forskaren ska tänka på att respektera 

informanternas värdighet och rättigheter och respektera deltagarnas integritet (Stúkat, 2011; 

Denscombe, 2009).  

 

Det är viktigt att alla inblandade i en studie är välinformerade om den (Vetenskapsrådet, 

2011). På den aktuella skolan informerades berörda om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Dels genom ett medgivandebrev som jag skickade ut och dels genom att min grindvakt 

(Kullberg, 2014) informerade om studien i klassen. Informanterna informerades skriftligt om 

att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande, enligt Vetenskapsrådet 

(2011) är det viktigt att medvetandegöra informanterna om att det alltid är frivilligt att delta i 

en forskningsstudie och att det när som helst går att avsluta sitt medverkande i en studie. 

  

Det ska också framgå hur studiens resultat kommer att presenteras och användas 

(Vetenskapsrådet, 2011) och detta gjorde jag muntligt inför den klass som jag valt att göra 

deltagande observationer hos och för de deltagare som jag valt att intervjua.  

Den som utför en studie ska kunna garantera deltagarnas anonymitet och med det menar 

Vetenskapsrådet (2011) av att alla personer som medverkar i en studie ska vara anonyma och 

personuppgifter ska förvaras på säkert ställe där ingen obehörig kan nå dem. Jag informerade 

rektor, lärare och elever att varken skolans namn eller namn på elever och lärare kommer att 
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presenteras i arbetet. Jag berättade också om att jag inte kommer att synliggöra någon privat 

information om informanter eller övriga elever, detta kommer bara vara jag själv som har 

kännedom om. Ingen utomstående skall heller kunna ta del av inspelningsmaterialet. Jag 

informerade om att efter arbetets gång och kursens slut kommer jag att förstöra inspelningarna 

och att de då fick vara med om de ville (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Validitet och reliabilitet 
När det gäller tillförlitligheten i en kvalitativ studie som baseras på intervjuer och deltagande 

observationer finns det flera faktorer att redogöra för. Den mest betydelsefulla komponenten i 

en intervjustudie är intervjuaren själv och att kvaliteten på intervjun är avgörande för 

kvaliteten på studiens analys också. För mig är det första gången som jag genomför en 

intervju av den här längden och med det här syftet därmed kan min oerfarenhet på området ha 

påverkat studien. Risk finns även för att intervjuaren ställer ledande frågor således kan 

informantens svar påverkas (Kvale & Brinkmann, 2007). Detta var något som jag var 

medveten om innan intervjuerna och tänkte på vid genomförandet av dem. En av intervjuerna 

blev inte bandupptagen och därmed kan jag ha missat en del av det som sades under intervjun, 

jag har valt att inte använda mig av något citat från den här informanten med risk för att det 

kan ha blivit fel. Vid mina deltagande observationer valde jag att enbart iaktta och skriva ned 

minnesanteckningar för att bättre komma ihåg. Efter observerandets slut skrev jag rent mina 

anteckningar för att på så vis komma ihåg allt, det stärker validiteten på studien att gå tillväga 

på det sättet enligt Stúkat (2011).  

 

Denscombe (2007) menar att det också är viktigt att försöka bekräfta intervjudata med andra 

informationskällor därför valde jag att komplettera mina intervjuer med deltagande 

observationer i klassrummet men för en annan elevgrupp.  

 

Något som också stärker validiteten i uppsatsen är om informanten själv kan ta del av 

intervjuinnehållet efteråt, när transkriberingen av mina intervjuer var klara skickade jag dessa 

via mail till informanterna så att de hade möjlighet att opponera på dessa. Återkoppling till 

informanterna har gjorts efter resultatets sammanställning för att få ett godkännande från 

informanterna om de ger sitt godkännande till resultatet och att de känner igen sin egen roll i 

den nya kontexten. Detta stärker objektiviteten på arbetet menar Rienecker (2011). Jag lät 

informanterna läsa igenom de transkriberade intervjuerna och de fick chans att uttala sig om 
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det var på detta sätt de menade eller inte. Jag korrigerade inga språkliga fel vid 

transkriberingen. 

 
Generaliserbarhet  
Generalisering kan svara på frågor om varför och för vilka forskningsresultaten är 

betydelsefulla. Om en studies resultat kan appliceras på personer som inte har ingått i studien 

är generaliserbarheten hög (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Både den elevgrupp som jag observerade och den elevgrupp som jag intervjuade var en 

heterogen grupp med deltagare från två olika världsdelar med varierande modersmål och i 

skiftande ålder, vilket var bra för studiens generaliserbarhet. Dock var endast tre män 

representerade i studien, två var med i alfabetiseringsgruppen och en man var med i 

intervjusituationen.  Tyvärr fick jag ingen mer av manligt kön att medverka i studien. 

Forskning visar på att majoriteten av deltagare i alfabetiseringskurser är kvinnor (Skolverket, 

20). Studiens generaliserbarhet hade ökats om fler informanter hade kunnat delta i studien och 

möjligtvis också olika skolor i olika kommuner representerade.  

 

Jag anser ändå att studiens resultat i viss mån kan appliceras på andra deltagare som är i 

samma situation som de medverkande i denna studie som faktorer som underlättar 

elevgruppens väg till att bli läs- och skrivkunniga och vad skolan och dess pedagoger ska 

tänka på i undervisningssituationer. 
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5.  Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av studiens syfte och frågeställningar. Syftet med studien 

har varit att lämna ett didaktiskt bidrag till skolor som möter den aktuella elevgruppen med 

fokus på främjandet av en effektiv läs- och skrivinlärning. Frågeställningarna som studien 

utgick ifrån är: Hur beskriver eleverna upplevelser av att lära sig läsa och skriva i Sverige som 

vuxna, med särskilt avseende på:  

 betydelsen av att bli litterat 

 utbildningens utformning 

 lärares didaktiska kompetens 

 modersmålets betydelse 

 

Denna resultatdel är indelad i fyra delar med ovanstående rubriker. I analyskapitlet kommer 

jag att visa på de didaktiska implikationerna av studiens resultat. 

Betydelsen av att bli litterat 
I denna del redovisas enbart svar från de intervjuade eleverna. Svaren från eleverna visade att 

de ansåg att det var viktigt för dem att bli läs- och skrivkunniga. Deras läs- och 

skrivfärdigheter gav eleverna ett större självförtroende och de vågade delta mer i samhället. 

Tron på en framtid i Sverige efter deras litteracitetutveckling framträdde också tydligt. I 

denna del presenteras enbart svar från de intervjuade eleverna. 

De intervjuade elevernas upplevelser av att börja i den svenska skolan skiljde sig en del åt, tre 

av dem som levt på flykt under många år hade först svårt att anpassa sig och hade annat att 

tänka på än att ta till sig de kunskaper som lärdes ut i skolan, ansåg de. Ali och Amina 

menade att mötet blev en chock med allt det nya, ett nytt språk, ett nytt hem, en ny kultur och 

båda två uttryckte en känsla av utanförskap i början. Ali uttryckte att han i början alltid kände 

sig dum och inte förstod någonting. Han sade att han först trodde att han aldrig skulle kunna 

lära sig att läsa och ännu svårare tyckte han att det var att skriva. Amina tyckte till en början 

att de svenska bokstäverna var svåra att både komma ihåg och att forma dem.  

Men efter relativt kort tid blev skolan enklare och mycket viktigt för dem och deras fasta 

punkt i tillvaron.  

Skolan var min vän, ja skolan var trygg för mig. (Amina) 
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Varje dag jag gick till skolan jag var hmmm glad, varje dag det slut jag var hmmm ledsen. 

(Ali) 

Mötet med den svenska skolan upplevs som positivt av informanterna. Skolan blir en 

metaforisk vän som står för trygghet och glädje, även om upplevelsen av att det var svårt i 

början också kom fram.  Sarah och Maria har också mestadels positiva saker att säga om sitt 

möte med den svenska skolan och de var positiva och glada från allra första dagen menade de. 

Sarah uttryckte stor glädje av att äntligen få gå i skolan:  

Jag har längtat hela mitt liv efter skolan. Hemma mina bröder gå i skolan men inte jag 

(Sarah) 

När jag första tiden såg vad stod på skyltar, jag aldrig kommer glömma. (Sarah) 

Sarah som uttryckte längtan efter skolan sade sig vara tillfreds med sitt liv redan den första 

tiden i Sverige och var på så vis redo att lägga tid och engagemang i skolan. Maria som också 

uttryckt en stor glädje med att äntligen få chans att gå i skolan hade en som hon själv uttryckte 

det ”inte så svår” flytt till Sverige på grund av att hennes man var svensk och tog hand om 

mycket som handlade om flytten och anpassningen till att leva i ett nytt land. Maria kunde 

därmed fokusera på skolan och undervisningen där.  

Den första boken jag fick i skolan har jag, den kommer alltid vara kvar. (Maria) 

Maria gav uttryck för den glädje hon kände över att få gå i skolan och betydelsen av de 

böcker hon där lärde sig läsa i var för henne betydelsefulla minnen.  

En annan av informanterna, Ilham, hade däremot andra känslor:  

Jag är för gammal, för gammal jaa för att lära mig läsa och kan inte få ett jobb i Sverige. 

(Ilham) 

Ilham visade på ett motstånd till flytten till Sverige, till tvånget att gå i skolan och till 

situationen att bo i Sverige. Ilham uttryckte också att det var bättre förr innan hon förstod vad 

mycket hon inte kan. Ilham är mor till 8 barn och har alltid klarat av att sköta allt som handlar 

om familjen själv. I sitt hemland ansåg Ilham och hennes omgivning att hon var duktig men 

här i Sverige kan hon inte ta hand om sin familj menar hon. Hon uttrycker det svårt att vara en 

del i barnens skola och deras fritidsliv då hon inte klarar av språket. Ilham ger uttryck för att 

inte känna sig riktigt hemma någonstans. Ilham visar tecken på att det är svårt att förstå 

språket i olika kontexter och situationer och vet inte riktigt hur hon ska delta i dem.  
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 Ofta det blir fel vad jag gör, i skolan och hemma jag vill göra som hemma men här är inte 

hemma och jag gör inte rätt här. (Ilham) 

Citatet illustrerar att Ilham har svårigheter att veta hur hon ska hantera sin språkanvändning i 

olika kontexter. 

När eleverna hade gått en tid i den svenska skolan och både lärt sig att läsa och skriva men 

även fått en förståelse för det svenska samhället visade deras svar att de trodde mer på sig 

själva och på en framtid i Sverige. Sarah menade att hon tycker att hon har fått ett nytt liv och 

ser på sig själv som en människa som klarar av att få ett arbete och som själv kan ta hand om 

sig själv och familjen. 

Skolan betyder för mig mycket, jag kan klara, ja klara allt nu. (Sarah)  

 

Kombinationen av att bli mer säker på språket och att kunna tillägna sig skriven text och 

därmed kunna gå vidare i skolan och få en utbildning som leder till ett jobb gör att Sara 

känner att hon fått ett nytt liv.  

Amina uttryckte att innan sin skolgång trodde hon aldrig på ett arbete men nu finns det 

möjlighet till det eftersom hon lärt sig att läsa och skriva och därmed kan hon fortsätta i 

skolan.   

Jag ska jobba på undersköterska sen. (Amina) 

Amina har som plan att efter sin grundläggande utbildning i svenska läsa till undersköterska 

och hon är fast besluten att klara detta. 

Ali ansåg att mötet med skolan var jobbigt till en början men allteftersom han förstod mer och 

mer så kände han att om han kämpade skulle han kunna utbilda sig till det jobb han hade haft i 

sitt hemland: målare.  

Förut det kändes som jag aldrig kommer att få ett jobb, aldrig få pengar själv. Men nu är det 

bättre. (Ali) 

När Ali väl hade knäckt koden och lärt sig att läsa förstod han att det inte var omöjligt att lära 

sig mer och gå vidare i det svenska utbildningssystemet. Han insåg också att i ett land som 

Sverige måste han ha en utbildning som målare för att få ett jobb som det och då måste han 

lyckas i skolan. Han insåg därmed att lärandet av läsning och skrivning är i Sverige kopplat 

till att få ett jobb och kunna försörja sig själv. Denna insikt visade också Amina att hon hade  

(se ovan). 
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Fyra av de intervjuade eleverna som också var föräldrar uttryckte ett ökat deltagande i 

barnens både skolliv och sociala aktiviteter, efter att de alfabetiserats. En av informanterna, 

Amina, uttryckte att hon förut aldrig följde med på barnens aktiviteter för att hon inte visste 

hur hon skulle ta sig dit, hon var rädd att någon skulle prata med henne eller ännu värre ge 

henne någon lapp som skulle läsas men nu kunde hon följa med och delta på olika aktiviteter 

både i skolan och efter skolan. Detta var aktiviteter som hennes man eller någon annan manlig 

släkting förr utförde.  

Sarah talade om att när hon inte förstod vad som sades och hade svårt att ta till sig 

information som kom till hemmet i form av brev och liknande visste hon inte vad som 

förväntades av henne men när hon lärt sig språket och de svenska bokstäverna så var allt 

lättare och hon blev modigare. 

Jag går nu till affärer och ja som doktorn och så. (Sarah)  

Jag går nu med mitt barn på aktiviteter det känns skönt. (Sarah) 

Sarah berättar också att hon sköter allt mer själv, allt från att åka buss, gå till 

arbetsförmedlingen och till barnens förskola/skola. 

Resultatet av betydelsen av att bli litterat visar att de intervjuade eleverna fick ett bättre 

självförtroende när de började att delta i det svenska samhället. Steget till deltagandet tog 

eleverna när de börjat sin läs- och skrivinlärning. I och med att de lärt sig läsa och skriva fick 

eleverna också en allt större framtidstro och längtan efter arbete och vidare studier i Sverige. 

 

Utbildningens utformning 
Nedan presenteras faktorer i utbildningens utformning som eleverna ansåg var betydelsefulla 

för deras lärande. Faktorer som behandlas är: gruppen, meningsskapande sammanhang, 

läromedel och skoldagarnas utformning. Både den elevgrupp där deltagande observationer 

genomfördes och den elevgrupp där intervjuer gjordes presenteras nedan. För att förtydliga 

svaren från de två olika grupperna preciserar jag vilken grupp som uttalat sig om vad. 

Sarah och Amina tog upp att klasskamraterna var mycket viktiga för lärandet och att alla var 

vänner i klassen var betydelsefullt. Ali ansåg att det var viktigt att alla i klassen var snälla och 

respekterade varandra i skolans lärmiljö annars fanns risken menade han att eleverna inte 

vågade göra fel och då är det svårt att lära och gå vidare i sin utveckling.  
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Om klassen inte är snäll och retar när jag säger fel eller att mitt land jaaaa är dumt, då jag 

blir arg och kan inte lära i skolan. (Amina) 

Att känna trygghet och att vara accepterad för den man är därmed en betydelsefull faktor i 

lärmiljön pekar eleverna på, en trygg och accepterande lärmiljö främjar dem att utvecklas och 

gå vidare i sin läs- och skrivinlärning. 

 
Av mina iakttagelser att döma hade den alfabetiseringsgruppen som jag observerade även de 

en bra sammanhållning. Inne i klassrummet var det en tillåtande atmosfär där ingen skrattade 

åt någon annan eller inte respekterade sina klasskamrater. När någon sade fel eller inte kunde 

hjälpte eleverna varandra genom att försöka nå varandra på gemensamma modersmål, på 

något annat språk som de hade gemensamt eller försöka att peka och visa på olika saker.  

Flera av de intervjuade eleverna ansåg att det var bra och viktigt att de haft många olika 

studiebesök och haft chans att gå bredvid på en svensk arbetsplats. Studiebesök och praktik 

var meningsfulla lärtillfällen för eleverna där de kunde använda sina nyvunna kunskaper i 

svenska språket tillsammans med sina tidigare erfarenheter, något som verkade gynna deras 

motivation till vidare inlärning. 

Jag har lärt mig…jaa bra i skolan men mer på min praktik. Jag lär mig prata bra och kan 

läsa allt på jobbet, inte i skolan. (Ali) 

Ali som tidigare har arbetat som målare genomförde sin praktik på en målerifirma. Ali visade 

på att när lärandet sker i en för honom bekant och meningsfull miljö förstod han mer. Han 

hade förkunskaper om ämnet och något att relatera till vilket för honom gynnade hans 

språkutveckling. För Ali var det lätt att lära när han samtidigt kunde arbeta praktiskt. Det är 

också stor skillnad på de texter som han möter i skolan och de som han mötte på sin 

praktikplats. Skolans texter kan vara långa och ibland saknas förkunskaper och då kan det 

vara svårt att få en helhetsbild över dem. På praktikplatsen var texterna situationsbundna och 

inte så långa. Han gick också alltid tillsammans med sin handledare under praktiken därmed 

fick han stöttning i sitt lärande hela tiden.  

Sarahs svar visar också att praktiken var en viktig del i hennes språkutveckling. Även om hon 

inte direkt utvecklades i läsning och skrivning så ansåg hon att hennes språk utvecklades 

genom att omges av svenska hela dagarna.  

Första gången jag var på praktikplats jag lärde mig mycket nytt saker och språk. Sen det var 

lättare att lära i skolan när jag kunde mer om allt. (Sarah) 
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Hennes uttryck om att det var lättare att lära i skolan efter praktiken skulle kunna handla om 

att hennes motivation till lärande blev större när hon hade varit ute på en svensk arbetsplats 

och såg hur det fungerade där och förstod att hon själv skulle klara av det om hon klarade 

skolan. 

Svaren visar på att de praktikplatser de intervjuade eleverna varit på under sin studietid har 

gjort att de hört mycket svenska, fått se mer av det svenska samhället och blivit mer 

motiverade att lära vidare. Dessa faktorer tillsammans gjorde lärandet meningsfullt för 

eleverna och de upplevde skolan som lättare när de kom tillbaka.   

 
Flera av de intervjuade eleverna önskade att skoldagen skulle vara längre eftersom det var där 

och enbart där som de omgavs av svenska och var omgivna av en god studiemiljö. Fyra av de 

intervjuade eleverna framförde också att hemma tog arbetet med familj, hem och matlagning 

över och ingen tid gavs till att träna på att läsa och skriva där. 

För mig det var bra att komma till skolan varje dag, hemma jag har inte tid. (Amina) 

Jag vill att skolan ska vara längre varje dag. (Sarah) 

Både Amina och Sara uttryckte att det var i skolan som lärandet skedde och därför var det bra 

att gå till skolan varje dag men att den gärna kunde vara längre varje dag. Ali uttryckte att han 

ville nå sin dröm och få ett jobb så snabbt som möjligt därmed ville han gå i skolan längre 

dagar och på så vis gå fortare fram i sin litteracitetsutveckling för att kunna komma in på den 

yrkesutbildning han hade siktat in sig på. 

Jag vill, vill jobba mer på skolan och lära, öö, lära snabbt.(Ali) 

Alis svar visar på att han har ett tydligt mål att nå vilket är att komma ut på den svenska 

arbetsmarknaden och arbeta som målare. Målet verkar motivera honom att lära sig snabbt och 

utvecklas vidare i språket. 

När det gäller undervisningens utformning påtalade även  de intervjuade eleverna den stress 

de kände inför den tidsbegränsade perioden för sina studier. De intervjuade eleverna 

framförde att de kände stress inför bidragssituationen som gäller vid studerandet och denna 

stress påverkar dem vid studierna. CSN ger bidragsstöd för studier en viss tid och tar bara viss 

hänsyn till att elever som inte har gått i skolan förut har lång väg att gå. Ilham kände av denna 

stress och verkade påverkas negativt av tankar att inte hinna klart med skolan innan CSN är 

slut: 

Jag kan inte läsa mer CSN slut jag tror 8 veckor. (Ilham) 
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Ilham visade uppgivenhet inför det faktum att pengarna från CSN inte räcker till mer studier. 

Hon visar också att denna uppgivenhet har funnits en tid hos henne och det är möjligt att det 

har verkat hämmande för hennes litteracitetsutveckling. 

 

Resultatet av elevernas svar angående utbildningens utformning pekar på att det är av vikt att 

de omges av en trygg lärmiljö där den klass de går i är viktig. Resultatet pekar också på att 

eleverna anser att det är betydelsefullt att lärande sker i meningsskapande sammanhang 

exempelvis praktik på svenska arbetsplatser eller studiebesök. Undervisningen ska vara 

vardagsnära och förankrad i elevernas vardag. 

Lärarens didaktiska kompetens  
Nedan presenteras elevernas syn på lärarens didaktiska kompetens. Både den intervjuade 

elevgruppen och den grupp där deltagande observationer genomfördes kommer att 

presenteras.  

Alla intervjuade elever menade att läraren och dennes sätt att undervisa på var mycket 

betydelsefull för deras läs- och skrivutveckling. Ilham menade att hon känt rädsla för en lärare 

och att det inte kändes bra och någon gång hade hon känt att läraren inte brydde sig. Både Ali 

och Maria menade att de tyckte att det var viktigt att läraren verkligen brydde sig och var 

engagerade i deras lärande, lärarens engagemang gjorde att de gick snabbare framåt i sin 

alfabetiseringsprocess. Maria berättade om hennes första lärare som hade betytt mycket för 

hennes läsinlärning även om det var svårt för henne först. 

Lena gjorde allt, hon var här efter skolan och läste med mig. (Maria) 

Marias svar visar att Lenas engagemang och den tid som hon lade ned gjorde mycket för 

Maria i hennes läs- och skrivutveckling. Läraren fanns här till hands även efter skolans 

ordinarie slut för att agera vägvisare och stötta en mindre erfaren till nästa utvecklingszon. 

Maria uttryckte att hon kände en trygghet av vetskapen att hon inte var ensam i sitt lärande 

utan hade stöttning av en person som var mer erfaren än hon själv betydde för henne mycket. 

Två informanter pratade också om att de hade svårt att förstå en del lärare och att det då 

påverkar inlärningen. Svårigheterna kunde bestå i att läraren gjorde för många olika och nya 

saker eller att de gick allt för fort fram i undervisningen:  

Sarah uttrycker: 
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Läraren är det viktigaste för mig, en del förstår jag bra en del lärare jag förstår inte. Då jag 

ger mig. (Sarah) 

Sarah uttrycker att när läraren presenterar för många nya moment under en dag och går för 

fort fram orkar hon inte fokusera utan det blir rörigt för henne och hon slutar helt enkelt att 

lyssna. Detta missgynnar Sarahs läs-och skrivinlärning och hon måste i tid säga till läraren när 

hon inte förstår för att inte stanna sin litteracitetsutveckling.  

Vid de deltagande observationerna i alfabetiseringsgruppen kunde jag se att läraren gav 

eleverna rika möjligheter till att arbeta tillsammans och till att föra enkla och vardagsnära 

diskussioner. Hon tog också god tid på sig vid förklaringar av nytt arbetsområde och såg till 

att vänta in alla elever. I klassrummet var de elever som kommit längst i sin läs-och 

skrivutveckling placerade med de som nyss börjat, de samarbetade ofta vid både eget arbete 

och vid diskussioner. I den mån det var möjligt hade dessa elever även samma modersmål. 

Den andra dagen jag observerade ägnades första tiden åt en konflikt som hänt i en av 

deltagarnas länder och eleverna ville ha reda på mer. Då ändrade läraren sitt lektionsupplägg 

och gick eleverna till mötes, i klassrummet visade läraren ett kort sammandrag från gårdagens 

nyheter om den aktuella händelsen. Eleverna fick många nya ord att öva på, både att uttala, 

diskutera, lära sig läsa och skriva dem. 

Resultatet angående lärarens didaktiska kompetens visar att eleverna ansåg att det var viktigt 

att läraren kunde anpassa sin undervisning för elevgruppen. Läraren ska också vara 

engagerad, tydlig och gå lugnt fram. Läraren ska hålla undervisningen på en för eleverna 

vardagsnära nivå. 

Modersmålets betydelse 
I denna del presenteras resultaten av vad eleverna ansåg om modersmålets betydelse för sin 

språkutveckling. Det är bara resultat från de elever där de kvalitativa intervjuerna 

genomfördes som presenteras.   

4 av de intervjuade deltagarna ansåg inte att deras eget modersmål var särskilt viktigt, de 

menade att de var i Sverige nu och måste lära sig svenska. De såg heller inte något samband 

mellan ett utvecklat modersmål och ett utvecklat andraspråk.  

Jag vill inte prata mitt språk med mina barn, jag vill att de ska lära sig svenska. Svenska är 

framtiden här i Sverige.( Amina) 

Jag tror inte mitt barn ska läsa och skriva på kurdiska då klarar han inte skolan här. (Sarah) 
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Dessa uttalande pekar på att varken Sarah eller Amina har någon kunskap om att en 

människas kunskapsnivå på sitt modersmål har betydelse även för utvecklandet av 

andraspråket. Detta samband är av betydelse att eleverna får kunskap om. Sarah har ändå 

kommit till insikt om att hon skulle vilja kunna läsa på sitt eget modersmål. 

Jag vill också kunna läsa och skriva på mitt språk, det vill jag kanske kan jag lära mig. 

(Sarah) 

Ilham var den enda av de intervjuade eleverna som framförde att hon velat lära sig läsa på sitt 

eget modersmål först. Hon menade att det var mycket svårt att lära sig läsa och prata på ett 

annat språk än sitt eget och hade släktingar som fått lära sig läsa och skriva på sitt eget språk 

först på sin alfabetiseringskurs. Ilham uttryckte en vilja att också få göra det eftersom dessa 

släktingar hade talat om för henne att det var bättre och enklare. 

Resultatet av svaren angående modersmålets betydelse tyder på att majoriteten av de 

intervjuade eleverna inte har kunskap om att det är betydelsefullt vid språkutveckling att ha 

ett starkt modersmål. 

Sammanfattning av resultatet 
De intervjuade eleverna presenterar lite olika känslor angående sitt möte med den svenska 

skolan. Fyra av fem elever är efter en kort stund i den svenska skolan positiva och känner en 

ökad delaktighet i det svenska samhället när de lärt sig kommunicera i både tal och skrift. Den 

ökade delaktigheten på svenska domäner ger eleverna ett bättre självförtroende och de har 

kunnat börja tro på en framtid i Sverige. Alla intervjuade elever är eniga om att lärande i ett 

meningsskapande sammanhang som praktik och studiebesök har gjort mycket för deras 

språkutveckling och de upplever att de klarar av mer då.  Både gruppen och läraren uppgav 

eleverna också som betydelsefulla faktorer för att skolan skulle uppfattas som positiv och att 

de kunde lära sig så mycket som möjligt. Informanterna föredrog också att skoldagens skulle 

vara längre för hemma hade 4 av dem inte tid att studera, då tog ansvaret för familj och hem 

över. Här kunde jag se en skillnad på den manliga informanten, Ali, som enbart ville ha längre 

skoldagar för att snabbare lära sig och kunna få ett arbete.  De intervjuade eleverna upplevde 

stress inför den tidsbegränsade tid som de var tvungna att klara utbildningen på, detta 

påverkade deras prestationer i skolan negativt.  

 

Att även utveckla sitt modersmål var inget som majoriteten av de intervjuade eleverna tog upp 

som betydelsefullt för deras litteracitetsutveckling. 

  



37 
 

 

 

6. Analys 
 

I detta kapitel presenteras en analys angående undersökningens resultat. Analysen tar sin 

utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar och baseras på den empiri som jag skapat 

genom deltagande observationer i en alfabetiseringsgrupp och genom kvalitativa intervjuer i 

en annan elevgrupp. Syftet med studien var att närmare undersöka hur eleverna beskriver 

upplevelser av att lära sig läsa och skriva som vuxna.  

Jag kommer nedan att lyfta principer från det empiriska materialet till en mer generell nivå för 

att visa på kunskapsbidrag till forskning angående kortutbildade invandrare och deras 

skolgång i Sverige. Kapitlet är indelat i följande delar: betydelsen av att bli litterat, 

utbildningens utformning, lärares didaktiska kompetens och modersmålets betydelse. Både 

resultaten från alfabetiseringsgruppen där deltagande observationer genomfördes och från den 

elevgrupp där intervjuer användes kommer att diskuteras. 

Betydelsen av att bli litterat 
Nedan diskuteras betydelsen av att bli litterat, vad det betyder för eleverna och vilka 

konsekvenser som kan urskiljas. 

När en individ kan röra sig i det offentliga rummet ökar individens makt menar Marie Carlson 

(2002). De intervjuade eleverna i min studie uttryckte även de att de fått ett ökat deltagande 

på olika sociala arenor i samhället efter att de blivit läs- och skrivkunniga, innan sin 

alfabetisering vågade de inte själva ge sig ut i samhället men desto mer de förstod desto mer 

var de med på. Det ökade deltagandet gällde främst i barnens skola och barnens aktiviteter 

men även att klara av att åka buss själv, handla själv och sköta vårdkontakter själv. 

Sarah uttryckte en lättnad över att mer kunna ta del av sitt barns liv och därmed få ett inträde i 

det svenska samhällets domäner: 

Jag går nu med mitt barn på aktiviteter det känns skönt. (Sarah) 

Nu gick hon på dessa aktiviteter själv och det visar på ett ökat deltagande i det svenska 

samhället, i hennes eget liv och i barnens liv i. Att hon nu vågar delta uttrycker hon som ett 

tecken på självförtroende. 

Att kunna ta del av barnens skoluppgifter och information från skolan påverkade vardagen 

mycket uttryckte de intervjuade eleverna. Informanterna sade att efter att de blivit läs- och 
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skrivkunniga var upplevelsen att det var lättare att etablera kontakt med både förskola, skola 

och olika samhälls- och vårdinrättningar. Två av informanterna nämner i ord om det ökade 

självförtroende de fått i och med detta. Maria menade: 

”Jag ringer till doktorn går till doktorn ensam med mina barn, jaa jag kan gå allt nu. Det gör 

bättre självförtroende ” 

Marie Carlsson (2002) visar även med sin studie att skolan ger deltagarna framtidsutsikter 

som de inte haft förut och att de börjar tro på en framtid i Sverige både för dem själva och för 

sina barn. Detta är något som stämmer väl överens med de elever som jag intervjuat. När 

elever börjar tro på en framtid blir de mer motiverade att arbeta hårt för att bli ännu bättre på 

språket och på att läsa och skriva uttrycker Einarsson (2009). Denna motiverande framtidstro 

matchar flertalet intervjuade elever i min studie, de talade om det ”nya liv” som låg framför 

dem när de klarat skolan, de förväntade sig att få jobb och en informant skulle studera vidare 

och hade som mål att klara av det svenska gymnasiet. Tre av de andra informanterna var 

inriktade på att gå en yrkesutbildning inom vård-omsorg. Sarah uttryckte detta genom att hon 

tycker att hon har fått ett nytt liv och ser på sig själv som en människa som klarar av att få ett 

arbete och som själv kan ta hand om sig själv och familjen: 

Jag vet att jag kan få ett jobb nu och pengar.(Sarah) 

Citatet från Sarah visar att hon nu tror på sig själv och hennes förmåga att få ett jobb och 

kunna försörja sig själv. Amina uttryckte också glädje över sin nya situation och att efter 

avklarad skolgång skulle det finnas möjlighet till ett arbete.  

Även Mörling (2007) uttrycker betydelsen av ett ökat deltagande i det svenska samhället för 

en individs självkänsla och tron på en framtid i det nya landet. Informanternas svar visade att 

deras självkänsla växte av att de gått i skolan och det gav sig uttryck i att de upplevde ett 

större deltagande och engagemang i både sitt eget liv och i sina barns. Genom det ökade 

engagemanget växte självkänslan fram och informanterna fick en tro på en framtid att själva 

kunna försörja sig och sin familj i Sverige. Den ökade självkänslan och framtidstron ger sedan 

eleverna en känsla av delaktighet i både sitt eget liv och i samhället i övrigt.  

Jag kunde inte skönja någon skillnad mellan vilken kultur eller språk som individerna kom 

ifrån gällande varken den växande självkänslan eller framtidstron, den intervjuade elev som 

skiljde sig från de andra, Ilham, var äldre än de andra. Ilham menade att skolan inte spelade 

någon stor roll förr hon skulle ändå inte få ett jobb i Sverige. Ilham uttryckte också att 

familjen alltid måste ha pengar från socialen, vilket verkar vara ett tecken på uppgivenhet från 
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Ilhams sida.  Om det berodde på åldern eller någon faktor att hon inte trodde på att själv få 

tillgång till den svenska arbetsmarknaden kan jag inte uttala mig om. Ankomstålder har stor 

betydelse för språkutvecklingen och det kan vara så att informantens avsaknad av framtidstro 

var baserat på att hon hade svårare än de andra att lära sig det svenska språket och att lära sig 

läsa och skriva (Wedin, 2010). Studiens angreppssätt möjliggjorde inte att jag fokuserade på 

att närmare studera hur stor betydelse informanternas ålder hade, då hade jag behövt att se 

över min urvalsgrupp med hänsyn till ålder.  

Utbildningens utformning 
Nedan kommer jag att lyfta fram vad eleverna uppfattade som betydelsefullt i utbildningens 

utformning. Den intervjuade elevgruppen pekade särskilt på fyra faktorer angående 

utbildningens utformning som de ansåg var av särskild betydelse i deras 

alfabetiseringsprocess. Dessa var: klassen, meningsskapande sammanhang och skoldagens 

utformning. Dessa faktorer stämmer till viss del överens med de faktorer som Franker (2000) 

belyser som viktiga i alfabetiseringsundervisningen, vilka är: ömsesidig respekt i mötet med 

deltagarna och dem emellan, meningsfullhet i undervisningen innehåll och självsäkerhet och 

ansvarstagande hos deltagaren. Missgynnade faktorer i utbildningens utformning ansåg 

eleverna var den stress de kände inför att klara sin utbildning på en tidsbegränsad tid.  

 

Franker (2005) och Mörling (2007) har lyft fram gruppens betydelse för lärsituationen och att 

en grupp som ger trygghet är en bra lärmiljö för alla deltagare vilket även är viktigt inom den 

sociokulturella teorin. Flera av de intervjuade eleverna uttalade sig om betydelsen av gruppen 

och att de som tillhörde gruppen agerade respektfullt mot varandra var en viktig faktor för att 

lyckas med sina studier. Denna trygghet i en grupp är av särskild stor betydelse för vuxna 

individer som aldrig förr har gått i skolan därför att man som vuxen är extra utsatt om man 

kommer till en ny miljö och varken kan språket, kulturen eller de läs- och skriftspråkliga 

bruken som är vedertagna där (Mörling, 2007). Både Franker (2005) och Mörling (2007) 

menar att en bra grupp kan ge en familjekänsla som då gör läs- och skrivprocessen enklare att 

tillgodogöra sig och kunna utvecklas i, det är också lättare att våga pröva nytt och inte vara 

rädd att misslyckas om en trygghet i gruppen finns. Den sociala interaktionen eleverna 

emellan kan man härmed se betydelsen av och hur gruppen lyfter varandra i samspel med 

varandra, precis som forskare redan kommit fram till (Vygotsky, 1999; Bjar, 2000).  

Cummins (2001) tar upp betydelsen av att läraren respekterar och värdesätter elevernas 

kunskaper och att eleven kan känna att läraren tror på eleven och dennes förmåga att lära sig.  



40 
 

Eleven behöver denna bekräftande interaktion med någon som talar det nya språket och det är 

oftast läraren. Maria berättade om en lärare som hade stannat kvar efter skolans slut för att 

stötta henne i läsinlärningen och hur mycket detta hade betytt för henne. Genom de 

deltagande observationerna kunde jag se att läraren ofta utgick från elevernas erfarenheter och 

kunskaper i klassrummet och byggde sin undervisning kring detta. 

 

Resultaten både från den intervjuade elevgruppen och från den grupp som deltagande 

observationer utfördes i pekar på att det är viktigt att arbeta med gruppen och få ett så bra och 

tryggt arbetsklimat som möjligt, detta är däremot inte alltid lätt med ofta väldigt många olika 

kulturer, språk, förkunskaper och varierande ålder representerade i klassrummet. Av de 

inlärningsfaktorer som ovan har belysts kan det urskiljas att ett sociokulturellt stödjande 

klassrumsklimat är viktigt för eleverna.  

De dagar jag var med i de observerade gruppen arbetade de med varierande uppgifter och 

teman men det såg ut att vara sådant som var meningsfullt för dem eftersom uppgifterna 

utgick från deras vardag och sådant som de behövde behärska i Sverige exempelvis 

förberedelser inför studiebesök på Försäkringskassan. Att undervisningen är 

meningsskapande för eleverna är betydelsefullt och betyder att eleverna får möjlighet att 

utveckla det som de själva har en förståelse om som viktigt och meningsfullt och få möjlighet 

att göra detta tillsammans med andra. Undervisning som bygger på meningsskapande 

sammanhang främjar språkutvecklingen ur ett sociokulturellt synsätt. (Gibbons, 2012).  

Mörling (2007) tar upp att skolans uppgift är att förbereda eleverna för ett deltagande i 

samhället dock kan skolan aldrig helt efterlikna arbetsmarknaden eller den vardag som 

eleverna stöter på. Undervisningen ska organiseras genom att den på bästa sätt tar upp 

värdefulla faktorer från vardagen och arbetsmarknaden och dessa kunskaper måste kunna 

omskapas för att användas i andra situationer och på så vis vara till nytta för eleverna. Franker 

(2000) påvisar också att det är viktigt att undervisningen i skolan kopplas till aktuella sociala 

sammanhang och att den ger eleverna handlingsberedskap inför praktiska situationer i både 

nuet och i framtiden. Även Wedin (2010) tar upp att undervisningen måste kännas 

meningsfull för deltagarna och beröra deras livssituation. I den observerade 

alfabetiseringsgruppen förbereddes eleverna för ett vidare deltagande i samhället exempelvis 

genom att de skulle ut på så kallad språkpraktik en dag i veckan.  Detta förberedde de genom 

att de arbetade med ord och begrepp på den digitala lärmodulen Safir, skolan hade till viss 

mån kunnat erbjuda praktikplatser inom yrkesområden som eleverna hade erfarenhet och var 
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intresserade av. Dock var praktikplatserna som kunde erbjudas endast inom enstaka 

yrkesområde såsom förskola, omsorg, storkök och bygg.  

Alla intervjuade elever menade också att de hade lärt sig mycket när de haft praktik och 

genomfört studiebesök under skoltiden. I uttrycken nedan kan betydelsen av praktik och 

därmed ett deltagande i en större kontext, samhället ses:  

”Jag praktiserade på äldreboende och jag lärt mig mycket då, det var roligt. (Sarah) 

”Jag har lärt mig bra i skolan men mer på min praktik”. (Ali) 

Resultaten pekar på att eleverna upplevde ett meningsfullt lärande i praktiksituationer, 

möjligen kände de att de klarade av att utföra ett jobb vilket är viktigt för den fortsatta 

motivationen (Einarsson 2009). Wedin (2010) visar på att elevernas motivation till att bli 

bättre på att läsa och skriva också har samband med läs- och skrivförmågans betydelse för 

möjligheten att få ett jobb. 

I en granskning av Sfi-utbildning runt om i landet, genomförd av Skoverket framkommer att 

deltagarnas erfarenheter och behov inte alltid styr undervisningen, trots att det framgår i 

styrdokument för Sfi att utgångspunkterna för utbildningen och lärandet ska vara deltagarnas 

”utbildningsbakgrund, språkkunskaper, yrkeserfarenheter samt deras intressen och behov” 

(Skolverket, 2011). På denna skola uppfattade jag dock att undervisningen utgick från 

elevernas intressen och försökte att tillgodose elevernas val av praktikplatser genom att titta 

på deras tidigare yrkeserfarenheter även om skolan inte alltid kunde motsvara elevernas 

önskningar. Resultaten pekar dock på att skolan inte utgick från elevernas egna 

språkkunskaper eftersom ingen av eleverna erbjöds någon studiehandledning eller fick chans 

att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. De deltagarsamtal som Franker (2000) belyser 

som betydelsefulla och att ha möjlighet att utföra dessa på sitt modersmål var det ingen av de 

intervjuade eleverna nämnde som betydelsefulla, eleverna hade inte heller fått mer än ett 

deltagarsamtal (det första) med hjälp av tolk. 

 
Min studie visar att eleverna vill ha mer tid i skolan för att det var här de upplevde lärande i 

interaktion med andra vilket gynnade deras litteracitetsutveckling. Den stöttning som de 

kunde få i skolan av lärare och av varandra upplevdes av eleverna som positivt. Att kunna få 

vägledning av någon som kan mer för att senare klara av att göra det på egen hand får 

eleverna när undervisningen i skolan är uppbyggd efter närmaste utvecklingszon och detta är 

svårt att genomföra hemma. Hemma har eleverna också svårt att få till stånd den 



42 
 

språkanvändning som det fokuseras på i skolan, genom att lyssna och samtala med andra sker 

ett lärande som är svårt att efterlikna hemma. Hemstudier framförde de som svårt för då tog 

familjeansvaret över och allt tid lades på barn, städ, matlagning och tvätt. Detta är något som 

Marie Carlsons (2002) studie också stödjer att sfi-elever främjas av att vistas i skolan under 

fler timmar för det är då som de omges av och använder sig av det svenska språket. Även 

Berit Lundgren (2005) kom i sin studie fram till att den sociokulturella gemenskapen som 

kvinnorna tillhör påverkar kvinnorna som studenter och det patriarkala system som de omges 

av ser kvinnorna som underlägsna män och det är deras uppgift att ta hand om barn, familj 

och hushåll därmed blir det svårt att skapa sig svenska kontakter och få egen tid att studera 

hemma. Lundgren har i och med detta även hon kommit fram till att den aktuella elevgruppen 

skulle gynnas av att ha mer tid i skolan eftersom det endast är där som de omges av och möter 

det svenska språket. En lösning på detta problem kan vara att sätta in obligatorisk 

instuderingstid efter dagens lektioner för att eleverna skall få möjlighet att fortsätta sitt 

gemensamma lärande med stöttning av varandra. 

Marie Carlssons studie (2003)  visade att flera av de turkiska kvinnorna kände frustrationer 

och ökade krav på grund av deras studier, detta upplevdes jobbigt och stressfullt. En av 

kvinnorna i min studie delger mig också av den stress hon känner för skolarbetet och tycker 

ibland att det är alldeles för jobbigt att gå i skolan och att det ställs för höga krav i skolan  

Två av de intervjuade eleverna i min undersökning upplever också att det är stressfyllt och 

jobbigt med press från CSN och att klara av att läsa in den svenska skolan på kort tid. Om 

eleven känner sig ekonomiskt pressade finns inte det rätta fokuset på skolan och det 

missgynnar läs-och skrivutvecklingen. Det verkar som att det ekonomiska ansvaret stressar 

studenterna och detta påverkar deras läs- och skrivutveckling.   

Lärarens didaktiska kompetens 
Som vi kan se betyder läraren och dennes förmågor att möta eleverna mycket för elevgruppen, 

att läraren är lyhörd och utgår från deras vardag och deras livserfarenheter verkar påverka 

deltagarnas upplevelser. 

I mina deltagande observationer uppmärksammade jag att läraren hade ett bra bemötande då 

hon såg och uppmärksammade alla elever, vilket enligt Mörling (2007) och Franker (2000) är 

av särskilt stor betydelse vid undervisning av alfabetiseringsgrupper. I den observerade 

alfabetiseringsgruppen verkade eleverna även att behandla varandra med respekt genom att de 

lyssnade på varandra, hjälpte varandra när det behövdes och väntade på sin tur när de behövde 

hjälp av läraren. Vid mina observationer kunde jag se att läraren gav eleverna rika möjligheter 
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till diskussioner vilket är betydelsefullt för lärandet inom den sociokulturella teorin. Vidare 

kunde jag se att läraren arbetade efter begreppet närmaste utvecklingszon som även det är 

betydelsefullt inom den sociokulturella teorin då hon lät de elever som kommit längre i sin 

utveckling stötta de elever som inte kommit lika långt och agera som vägledare (Säljö, 2000). 

Undervisningen verkade vara anpassad till rätt nivå eftersom eleverna tog sig an uppgifterna 

på ett sätt som visade att de förstod vad de skulle göra och kunde utföra sitt arbete både 

självständigt och i interaktion med varandra. 

 

Både Mörling (2007) och Franker (2000) menar att det är av stor vikt att anpassa läromedel 

för elevgruppen. Traditionella läroböcker som är producerade för andra målgrupper bör 

undvikas och läromedel anpassade för denna målgrupp ska alla ha tillgång till, dataprogram 

och autentiskt material som blanketter, tidningar och broschyrer. De intervjuade eleverna 

menade att de var nöjda med det läromedel de haft i sin alfabetiseringsundervisning. I 

klassrummet hade den observerade gruppen en lärobok som var anpassad för dem och de 

arbetade mycket med bilder, blanketter och enklare tidskrifter som fungerar bra för denna 

elevgrupp. Reklamuppslag, tidtabeller och vägskyltar var sådant som förekom i både 

undervisningen och var uppsatta på väggar för ständig repetition. Franker (2000) hävdar att 

det bör fokuseras mer på att ta fram effektiva läs- och skrivmetoder för denna elevgrupp för 

det är något som saknas i forskningen.  

 

Modersmålets betydelse 
Uppfattningen att varje människa ska få lära sig läsa och skriva på sitt modersmål är allmänt 

vedertagen trots detta sker den mesta av alfabetiseringsundervisningen i Sverige på svenska 

(Franker 2010, Mörling 2007). Det innebär att många deltagare ska lära sig läsa och skriva 

och bli litterata på ett språk som de ofta ännu inte behärskar muntligt, vilket medför en 

komplicerad och svår inlärningssituation för både lärare och deltagare (Franker, 2000; 

Mörling 2007). Axelsson (1999) förespråkar transitionsmodellen för att på mest effektiva sätt 

lära sig att läsa och skriva i vuxen ålder och den går ut på att läs-och skrivundervisningen 

börjar på förstaspråket och att andraspråkets läsundervisning utökas med tiden och denna 

metod är inget som eleverna på denna skola erbjuds. Ingen av informanterna som jag 

intervjuade hade fått lära sig att läsa och skriva på sitt eget språk parallellt med att lära sig på 

svenska och ingen i den grupp som jag observerade hade någon hjälp av någon 

modersmålslärare eller studiehandledare. Informanternas syn på deras eget modersmål visar 
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på att de inte är medvetna om att deras eget modersmål kan användas som en resurs i 

andraspråksutvecklingen. Att ingen av informanterna har getts en chans att först bli litterata 

på sitt eget modersmål är synd men tyvärr är det så det ser ut på många skolor även om 

forskningen visar på fördelar med att använda modersmålet som resurs. Jag anser att skolan 

och dess undervisande lärare är skyldiga att medvetandegöra betydelsen av ett starkt 

modersmål för eleverna och att skolan ska se till att det finns möjlighet för elever att utveckla 

sin läs- och skrivfärdighet på sitt eget modersmål. Detta genom att anställa alltfler 

modersmålslärare som kan arbeta med både läs-och skrivinlärning för de elever som behöver 

och kunna erbjuda studiehandledning på modersmålet i skolans alla ämnen. 

 
Gällande modersmålets betydelse i alfabetiseringsprocessen kan vi tydligt se att deltagarnas 

egna tankar om betydelsen och forskningens resultat inte stämmer överens, här tänker jag att 

skolan har mycket kvar att göra för att övertyga deltagare att deras modersmål är viktigt och 

inte något som inte ska utvecklas vidare på grund av att ett nytt språk lärs in. Om detta har att 

göra med att eleverna känner att deras eget språk är mindre värt än det svenska eller om det 

bottnar i okunskap om betydelsen av ett utvecklat modersmål har jag inte lyckats tagit reda 

på. Mörnerud (2010) betonar andraspråksforskarna Thomas och Colliers studieresultat vilka 

visar att modersmålens status och skolans attityder till språket har betydelse för elevens 

identitet och lärande. Studiens angreppssätt har inte utrönt skolans attityder till informanternas 

modersmål eller modersmålens status. 

När forskning tyder på att det bästa är att lära sig läsa och skriva på sitt starkaste språk anser 

jag att kommunerna bör se till att modersmålslärare knyts till alfabetiseringskurserna och på 

så vis kan underlätta individers väg till att utveckla litteracitet. De som haft modersmålsstöd 

når högre och bättre resultat i skolan visar studier enligt Salameh (2012) och detta är något 

som gynnar både den enskilde individen men också det läs- och skriftsamhälle som Sverige är 

idag och med tanke på den arbetsmarknad som möter eleverna efter studierna.  

  



45 
 

7. Diskussion 
I denna del diskuteras studiens resultat och valda metoder.  

Resultatdiskussion 
 

Det vetenskapliga problemet i denna studie är vad som egentligen händer med vuxna illiterata 

i deras möte med den svenska läs-och skrivundervisningen i den svenska skolan. Det är deras 

egna upplevelser av detta som har varit i fokus i studien. 

  

Resultaten av min studie påvisar att de intervjuade eleverna beskrev blandade upplevelser av 

att lära sig läsa och skriva. Fyra av fem är positiva och känner att de fått en ökad delaktighet i 

det svenska samhället och fått ett bättre självförtroende efter att de lärt sig att läsa och skriva. 

Läs-och skrivfärdigheten har även gjort att de har börjat tro på en framtid i Sverige. 

Betydelsefulla faktorer i utbildningens utformning ansåg de var att gruppen fungerade bra 

tillsammans och att de kunde känna sig trygga i sitt lärande. Att vara accepterad för den man 

är ansågs som viktigt. De intervjuade eleverna var även eniga om att lärande i ett 

meningsskapande sammanhang var viktigt för deras språkutveckling. Praktik och studiebesök 

gav de särskilt som exempel på meningsskapande aktiviteter. De intervjuade eleverna ansåg 

även att längre skoldagar skulle optimera deras läs- och skrivutveckling. I den 

alfabetiseringsgrupp som jag observerade kunde jag se att gruppsammanhållningen var god 

och eleverna försökte hjälpa varandra. De elever som kommit längre i sin språkutveckling 

stöttade de som inte kommit lika långt. 

 

Något som de intervjuade eleverna uppfattade som negativt med undervisningens utformning 

var den tidsbegränsade tiden för utbildningen. Denna stress verkar oroa eleverna och påverkar 

deras studiesituation negativt. 

 

Angående läraren och dennes didaktiska kompetens var det viktigt för de intervjuade eleverna 

att läraren såg dem och engagerade sig i deras lärande. Det var också viktigt att läraren 

anpassade undervisningen efter gruppen och att inte alltför många moment presenterades för 

samtidigt.  I de deltagande observationerna kunde jag se att läraren tog god tid på sig och 

väntade in alla elever. I sitt lektionsupplägg verkade hon vara flexibel och eleverna tilläts vara 

med och påverka. 
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Att inte eleverna är upplysta om att det är av vikt att ha ett utvecklat modersmål är något som 

skolorna måste vara medvetna om och det är därför skolornas plikt att medvetandegöra 

eleverna om detta. 

 

Det är av vikt att de skolor och lärare som undervisar denna elevgrupp har kunskap om 

elevgruppen och deras förutsättningar. Att elevernas förkunskaper och erfarenheter får stå i 

centrum för att sedan utforma undervisningen därifrån. Resultatet av denna studie påvisar 

vikten av att ha fokus på vardagsnära och meningsskapande sammanhang som eleven känner 

igen sig i och som eleven har användning för sitt språk. Att ha mycket praktik tidigt i sfi-

utbildningen ser ut att vara en framgångsfaktor där eleverna både kan använda och öva sina 

nya färdigheter och motiverar dem till vidare lärande. Skolan spelar också en betydande roll 

när det gäller att erbjuda eleverna modersmålsstöd och informera dem om vikten av ett starkt 

modersmål. 

 

Metoddiskussion 
I den här delen kommer jag att ta upp studiens valda metod och föra en diskussion över den.  

 

Eftersom syftet med den här studien var att belysa vuxna illitteratas möte med den svenska 

skolan har jag valt att göra en studie med etnografisk ansats. Denna metodansats möjliggjorde 

att jag kunde belysa informanternas upplevelser utifrån flera olika perspektiv vilket en 

kvantitativ studie inte hade möjliggjort. Empirin skapades genom att jag genomförde 

deltagande observationer i en alfabetiseringsgrupp och kvalitativa intervjuer med fem 

informanter som lärt sig läsa och skriva i den svenska skolan i vuxen ålder. Genom den 

kvalitativa metoden ges möjlighet att öka förståelsen för informanterna och deras upplevelser 

av mötet med den svenska skolan. De semistrukturerade frågorna gav möjlighet till friare och 

mer utförliga svar eftersom det ger informanten chansen att prata så mycket den vill om varje 

fråga. Antalet intervjuade uppgick till fem och det kan anses vara få jag hade gärna 

kompletterat min studie med fler informanter. Fejes och Thornberg (2009) menar att i 

kvalitativ forskning spelar forskarens kompetens stor roll, att man är säker i sitt i 

vetenskapliga tillvägagångssätt och med sin metodansats. Att kunna genomföra en bra 

deltagande observation och intervjusituationer var nytt för mig men jag var påläst och 

genomförde en provintervju innan för att få ett övningstillfälle. I en studie som inspirerats av 

etnografisk ansats har forskaren stor närhet till empirin. Det är en utmaning att skapa en 

distans till fältet och för mig var det viktigt att det var en för mig obekant skola, en obekant  
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skolkultur och obekanta elever som jag aldrig tidigare stött på. Det hjälpte mig att skapa 

distans till det empiriska fältet i undersökningen. 

 

Den kvalitativa forskningen ställer också krav på att forskaren reflekterar över sina 

tillvägagångssätt, metodval och teoretiska utgångspunkter och det är något som jag gjorde 

både innan studiens början och under arbetets gång. Användandet av kvalitativ metod kräver 

också en medvetenhet över sin egen förförståelse och värderingar (Fejes & Thornberg 2009). 

Min egen förförståelse om skolan kan ha påverkat min analys och tolkningar och det är något 

som jag varit medveten om. Därför valde jag valde att utgå från en skola och elever som jag 

inte hade någon relation till för att kunna arbeta så förutsättningslöst och kunna vara så 

objektiv som möjligt. Under mina intervjuer var jag noga med att alla informanter skulle få 

samma förutsättningar i sin intervjusituation genom att följa mitt frågeformulär även om 

frågorna inte kom i samma ordning eller ställdes på exakt samma sätt. Jag var även noga med 

att inte ställa ledande frågor.   
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9. Förslag till framtida forskning 

 
Mycket tyder på att Sverige även i fortsättningen kommer att ta emot många människor som 

är i behov av att bosätta sig i ett nytt land. Detta betyder att även antalet deltagare i den 

svenska skolan kommer att växa. Den mångkulturella skolan står inför uppgiften att ta emot 

och erbjuda likvärdig utbildning till alla elever. För att utbildningen ska kunna vara likvärdig 

och alla elever ska få samma chans i skolan och i fortsatta livet måste vi lära oss mer om hur 

vi på bästa sätt möter alla dessa olika elevgrupper. I Sverige där läsning och skrivning 

värderas mycket högt och det är lätt att hamna i ett utanförskap där avsaknad på arbete och 

bristande självförtroende blir resultatet om man inte kan läsa och skriva på en tillräckligt hög 

nivå är det viktigt att erbjuda alla människor i vårt land en så positiv litteracitetsutveckling 

som möjligt.  

Undersökningens resultat visade att många elever ansåg att de lärde sig mycket på sina 

praktikplatser. Vad är anledningen till detta? Lär andraspråkstalare sig mer svenska på sina 

arbeten och på fritiden än i skolan? Därmed skulle det vara intressant att närmare studera hur 

undervisningen för denna elevgrupp skulle kunna utvecklas med mer praktik och 

yrkessvenska på schemat. Vilken syn på kunskap som eleverna har skulle också vara 

intressant att undersöka vidare. Har de en behavioristisk kunskapssyn som står för att läraren 

är den som lär ut eller har de en sociokulturell kunskapssyn som anser att man lär sig i 

interaktion med andra? 

En annan intressant infallsvinkel skulle vara att även få in lärarnas perspektiv i studien, vad 

anser de om situationen att lära ut till vuxna kortutbildade människor, vad påverkar, vad 

gynnar och vad missgynnar elevernas litterata utveckling?
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Bilaga 1. Intervjumall deltagare 
 

1. Berätta om dig själv.  

(Namn, Ålder, Födelseland, Modersmål) 

 

2. Intressen.  

 

3. Ankomst Sverige. 

(Orsak, när, familj, upplevelser av det) 

 

4. Tidigare yrkeserfarenheter. 

(Sysselsättning, annat) 

 

5. Tidigare skolerfarenheter. 

(Erfarenheter av någon form av skola, hur länge, har du längtat efter att gå i 

skolan?) 

 

6. Läsning, skrivning. 

(Kan du läsa skriva på ditt modersmål?) 

 

7. Skolan i Sverige 

(upplevelser av första tiden i skolan, känslor, mående) 

 

8. Lära sig läsa och skriva 

(Berätta, hur var det? Vad var svårt, enklare? 

 

9. Hur var skrivundervisningen utformad?  

(Förklara med andra ord, be om exempel.) 



 

 

 

10. Hur var läsundervisningen utformad? 

 

(Förklara med andra ord vid behov, be om exempel) 

 

11. Ngt som gjorde det enklare för dig att lära dig läsa och skriva? 

 

12. Ngt som gjorde det svårare? 

 

13. Din vardag före-efter läs- och skrivkunnig. Skillnad? 

(Konkreta exempel) 

 

14. Har det påverkat dig i din vardag? 

(Har det förändrat ngt i ditt liv?) 

     (Konkreta exempel) 

 

15. Läsning/skrivning i vardagen. Skriver och läser du hemma? Kan du ge 

exempel? 

 

16. Vad har det betytt för dig att gå i skolan? 

 

17. När i vardagen har du nytta av det du lärt dig i skolan? 

 

18. Är det något mer du vill säga om din skolgång i Sverige och angående 

hur det varit att lära sig läsa och skriva i vuxen ålder. 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 

 
Karlstad 2015-02-09 

Hej, 

Mitt namn är Frida Brunzell och jag är lärare i svenska som 

andraspråk. Jag studerar till speciallärare vid Örebro 

Universitet och ska under våren göra en undersökning till 

mitt examensarbete som ska handla om hur det är att lära sig 

läsa och skriva i vuxen ålder. 

För att kunna genomföra undersökningen behöver jag närvara 

några dagar i en alfabetiseringsgrupps klassrum för att göra 

deltagande observationer. Jag behöver också deltagare som 

har slutfört sin sfi-utbildning och som läser på grundläggande 

nivå eller gymnasienivå som jag kan intervjua på svenska. 

Denna intervju kommer att ta ca 40-60 minuter.  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan som deltagare när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Materialet som skapas kommer att anonymiseras och 

förstöras efter arbetets slut och resultaten kommer jag bara att 

använda i min uppsats.  

Vill du vara med och dela dina erfarenheter angående din läs- 

och skrivinlärning med mig? 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Brunzell 

07X-XXXXXXX 

Frida.brunzell@XXXXXXXX.se 

 

Ja, jag vill vara med i din undersökning.  

Datum och namnteckning:____________________________ 



 

 

Bilaga 3 Information om de intervjuade eleverna 
 

Nedan presenteras de fem elever som deltog vid de kvalitativa intervjuerna. 

Informanternas namn är fingerade för att säkra deras anonymitet. 

 

Sarah Sarah är 27 år och kommer från kurdiska delen av Irak. Hon har aldrig gått 

i skolan utan växt upp i flera olika flyktingläger i Irak. Sarah kom till Sverige 

2010 och har genomgått sfi a-d parallellt med kurser i läs- och skrivinlärning 

inom kommunal verksamhet. Hennes modersmål är kurdiska. Läser nu 

grundläggande svenska i kommunal regi (steget efter sfi), vilket motsvarar senare 

delen av grundskolans svenska. 

Maria Maria är 34 år och kommer från Sierra Leone men har flyttat runt i flera 

olika afrikanska länder med sin familj under sin uppväxt. Har gått i skolan 

sammanlagt 2-3 år men kan inte läsa eller skriva på något av sina språk. Maria har 

flera språk med sig och kan inte riktigt säga vad som är hennes modersmål, hon 

menar att hennes starkaste språk är engelska. Maria kom till Sverige 2005 då hon 

träffat och gift sig med en svensk medborgare. Läser nu svA (gymnasiesvenska) i 

kommunal regi. 

Amina Amina är 24 år gammal och kommer från Somalia. Hon kom till Sverige 

2007 efter att ha bott i några olika afrikanska länder. Amina är gift och har ett 

barn. Hon har aldrig haft chans att gå i skolan. Hon har somaliska som 

modersmål. Amina läser nu grundläggande svenska i kommunal regi och vill läsa 

vidare inom kommunalyrkesutbildning. 

Ali Ali kommer från Afghanistan och är 31 år gammal. Han har arbetat med 

många olika saker sedan 5 års ålder och aldrig gått i skolan under sin uppväxt. 

Han kom ensam till Sverige 2011 efter att ha varit på flykt under många år av sitt 

liv. Har dari som modersmål. Läser nu grundläggande svenska i kommunal regi. 

Vill gå vidare och läsa yrkesutbildning inom kommunalverksamhet. 

Ilham Ilham är 48 år gammal och kommer från kurdiska delen av Irak. Hon har 

varit i Sverige sedan 1999. Ilham har gått i koranskola i sitt hemland i perioder 



 

 

fram till att hon var 10 år men säger att hon inte lärde sig att läsa och skriva 

ordentligt där.  Ilham har åtta barn. Ilham läser nu svenska på grundläggande nivå 

i kommunal regi. 

 

 

 

 

 

 

 


