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Abstract 
Syftet med undersökningen var att se hur pedagoger arbetar med andraspråkselever och vuxna 
analfabeter som är sfi (svenska för invandrare) - studerande. Vi har tittat på vilka faktorer som 
pedagogerna och forskarna anser som viktiga för en god läsinlärning. Vi undersökte även 
vilka svårigheter det fanns i samband med dessa elevers alfabetisering samt hur samarbetet 
kan sett ut, ser ut eller hur det skulle kunna se ut exempelvis mellan sfi och grundskola och 
med specialpedagog. Undersökningen består av fyra kvalitativa intervjuer med sammanlagt 
nio informanter. Två var sfi - lärare, en arbetade i förberedelseklass (år 6-9) och en intervju 
skedde med en lärare i svenska som andraspråk och en speciallärare (år 1-6). Resterande fyra 
hade blandad bakgrund. Intervjuerna baserades på av oss förberedda intervjufrågor. Resultatet 
visade på att det fanns ett behov av samarbete pedagoggrupperna emellan. Många av 
informanternas tankar stämde väl överens med forskningen. Ämnet var viktigt för oss som 
blivande pedagoger eftersom dagens skola är mångkulturell. Att arbeta i den innebär en 
utmaning i mötet med elever som har en annan bakgrund och andra förutsättningar för att lära 
sig läsa.  
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Inledning 
 
”Om du ger en man en fisk får han mat för en dag. 
 Om du lär honom att fiska får han mat hela livet.” (Lao Tzu, Kinesiskt ordspråk) 
 
Franker (2004) anser att när en människa inte kan läsa, inte äger den förmågan gör det 
människan halv. Dennes medborgerliga rättigheter kan inte utföras, men människan kan heller 
inte fungera vardagligt i ett informationssamhälle där mycket är skriftligt och ska läsas. 
Förutom att tillägna sig samhällsinformationen blir det svårt att utföra vardagliga saker som att 
åka buss eller gå och handla. Vidare anser Franker att en analfabet inte vet när denne ska kliva 
av bussen eller hur mycket en vara kostar.  Även sociala aktiviteter kräver läskunnighet, 
exempelvis för att förstå skyltar och använda internet med mera. Många vuxna människor 
förlorar sin vuxenhet eftersom deras barn i praktiken blir deras förmyndare. Människor har 
olika roller i samhället, arbetstagare, förälder och medborgare och i dessa roller förväntas läs 
och skrivkunnighet. 
  
Artikel 26 FN:s deklaration  
Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de 
elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara 
obligatorisk (Regeringskansliet, 2005). 
 
Att alfabetisera vuxna människor är att ge dem ”nycklar” och ”verktyg” för att fungera som 
alla andra i ett informationssamhälle. Det fanns 1990 över 900 miljoner analfabeter i världen 
(Franker, 1994) och ungefär 25 000 – 30 000 av dem fanns då i Sverige (Franker, 2002). Barn 
som antingen är födda här i Sverige av invandrade föräldrar eller som nyligen kommit hit 
delar det gemensamma problemet med vuxna analfabeter att de ska lära sig läsa på sitt 
andraspråk. Det ligger i intresset som pedagoger att hitta likheter och skillnader i 
inlärningsarbetet som eleverna i dessa två grupper delar. Viktigt är också att hitta lösningar, 
även över olika gränser. Detta för att nå fram till bästa möjliga lösning på problemet och ge 
dessa elever en läskunskap de kan vara stolta över och använda sig av.  
 
Anledningen till valet av detta ämne är att båda författarna delar ett genuint intresse för hur 
god läsinlärning ska gå till. Erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU: n 
har visat att elever och studerande har haft stora problem med läsning och med detta 
examensarbete finns förhoppningar om att finna nya lösningar på dessa problem.  

Bakgrund 
 
I detta avsnitt behandlas den tidigare forskningen och de begrepp som är viktiga för att få en 
god bakgrund till arbetet som ska genomföras. Språkets betydelse för läsning tas också upp då 
många forskare är eniga om att språk och läsinlärning är två kunskaper som påverkar varandra 
och inlärningen sker genom interaktion mellan de båda. 

Begreppsdiskussion  
Läsprocessen – psykolingvistisk och språklig process. Språket är en grund för läsningen. 
Tankeinnehållet i en text försöks förstå. Som läsare har man hjälp av visuella ledtrådar samt 
förkunskaper. Processerna kallas för ”bottom – up” och ”top - down”.  



2

Lärarens roll – visa respekt och föra en dialog samt alltid utgå från elevernas bakgrund och 
erfarenheter. Läraren bör ge eleverna och de studerande kunskaper som kan användas direkt 
och låta dem ta eget ansvar. 
Litteracitet – förmågan att kunna läsa och skriva (Franker, 1994). Att vara litterat är att ha 
förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att fungera i samhället och uppfylla 
kraven i olika vardagssituationer. Individer måste kunna tillgodose sina behov och personliga 
mål samt utvecklas med sina förutsättningar (Franker, 2004).  

 

Den specialpedagogiska grundkompetensen och dess relationella perspektiv 
Persson (2001) anser att specialpedagogisk grundkompetens inte i första hand handlar om att 
ha en uppsättning metoder som är anpassade till olika former av funktionshinder eller 
störningar. I denna kompetens ligger att kunna förstå och reflektera över de pedagogiska 
konsekvenserna av elevernas svårigheter och veta var stöd och hjälp finns att få. Detta 
innefattar även att kunna motivera och argumentera för särskilda stödåtgärder när de behövs. 
Dagens lärare behöver denna kompetens oavsett i vilken pedagogisk verksamhet de arbetar. 
Den skulle alltså kunna beskrivas som en fördjupad pedagogisk kompetens att möta alla 
elever. Med detta som stöd argumenterar Persson för en modell som bygger på att 
specialpedagogik bör ses ur ett relationellt perspektiv alltså i interaktion med övrig 
pedagogisk verksamhet i skolan. Detta perspektiv innebär dessutom att elevens förutsättningar 
i olika avseenden också ses ur ett relationellt perspektiv. Förändringar i elevens omgivning 
förutsätts kunna påverka hans eller hennes förutsättningar att uppfylla vissa uppställda krav 
eller mål. Det handlar om långsiktiga lösningar som involverar alla lärare och som ofta kräver 
att den enskilda skolan som system behöver genomlysas. 

Kognitiv utvecklingspsykologi och andraspråksforskning  
Ordet tvåspråkighet har inte haft någon positiv klang genom historien, från slutet av 1800- 
talet fram till början av 1960-talet var det endast få forskare som hade något positivt att säga 
om ämnet. Nedan följer en beskrivning av hur vissa forskare tänkte inom området 
andraspråksforskning, alfabetisering och utvecklingspsyklogi. Lingvisten Laurie var en av de 
som var negativ till begreppet tvåspråkighet och som höll ett föredrag på universitetet i 
Cambridge på temat att leva med två språk. Han menade att ett barn aldrig kan utveckla två 
språk lika bra och att man inte kan förvänta sig att barn som lär sig två språk kan utveckla 
dubbelt så mycket intellektuellitet och andlighet som ett enspråkigt barn. Tvärtom skulle 
dessa egenskaper halveras (Bråten, 1998). 
 
Lev Vygotsky var en av de få forskare som var positiva till andraspråk, han tyckte att det var 
ett viktigt tema för sitt dåvarande land, Sovjetunionen. Detta eftersom landet hade så stor 
spridning på geografi, ekonomi och sociokulturella relationer. Vygotsky menar:”the 
processes of the native and foreign language have between them a great in common…they are 
internally united” (Bråten, 1998 sid. 164).  Från början av 1960 - talet och framåt växte en ny 
och positiv, syn på tvåspråkighet fram.  
 
Freire, brasiliansk sociolog och pedagog, kritiserade alfabetiseringsprogrammen på 1970 - 
talet eftersom han ansåg att de var färdiga modeller som studenterna bara skulle tillägna sig. 
Han ansåg också att läs- och skrivfärdighet var en demokratisk rättighet samt att 
undervisningen aldrig kan vara neutral. Undervisningen påverkas alltid av sociala, politiska 
och kulturella faktorer både på samhälls– och individnivå. Här får han bland annat medhåll av 
den franska sociologen Bourdieu. Alfabetiseringsprogram i världen har länge varit baserade 
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på de behavioristiska inlärningsteorierna samt det autonoma synsättet. Studenterna ses som 
objekt som ska fyllas med kunskap. Det har tagits lite hänsyn till de muntliga erfarenheter och 
traditioner som eleverna är bärare av. Detta har medfört att skolan upplevts som en värld för 
sig, skild från det vanliga livet (Franker, 2004). 
 
Kognitiva teorier beskriver framförallt hur barns tänkande utvecklas, hur de uppfattar 
omvärlden och lär sig att förstå den. Piaget, schweizisk psykolog och pedagog, byggde upp 
sin kognitiva teori på iakttagelser av barn och på experiment och intervjuer med dem. Ladberg 
(1995) beskriver hur han studerade spädbarns beteende när de utforskade omvärlden och med 
de lite äldre eleverna gjorde han många experiment för att förstå deras tankar. Han beskrev 
hur tänkande utvecklades hos barn. Från att leva i nuet utvecklas barn till att tänka framåt, 
sätta saker i system och att ta hänsyn till flera saker samtidigt. Ladberg skriver även att Piaget 
menade att barn framförallt lär sig genom sin egen aktivitet.  

Talspråkets funktioner 
Franker (2002) skriver om analfabetism och refererar till Walter J Ong som anser att 
talspråket är normen och skriftspråket det som avviker. Det finns exempel på stora verk av 
författare som inte har kunnat skriva som Homeros Iliaden och Odyssén. Ong hävdar 
samtidigt att skriftspråkligt tänkande är överlägset talspråkighet. Talspråk främjar endast 
saker som är lätta att komma ihåg så som klichéer, upprepningar och aggressiva utlåtanden. 
Ong anser också att talspråk är konservativt eftersom det värnar om det som finns i det 
kollektiva minnet. Utan skrift kan inte det mänskliga medvetandet nå full styrka eftersom det 
då har en brist på logisk slutledningsförmåga. Franker håller med Ong om att analfabeter har 
svårare att tänka abstrakt, men att det handlar om att de aldrig gått i västerländskt inriktad 
skola inte på att de skulle vara mindre intelligenta. Ong kallar skillnaden mellan talspråk och 
skriftspråk The great divide (Ong, 1990).  
 

Olika synsätt på begreppet ”litteracitet”  
Autonom-Traditionellt synsätt ser läsning som en neutral och kognitiv färdighet där tillgången 
till skrift ses som något som radikalt omskapar medvetenhet (Ong, 1990). Franker refererar 
till Street som utmanar denna syn och står för en ideologisk modell. Alfabetisering kan aldrig 
enbart innebära överförandet av en teknik för avkodning av skrift och inte heller bara förmåga 
att lösa praktiska problem. Ett exempel på uppgifter som studerande får är att fylla i 
blanketter. Betydelsen av meningsfullhet i texter bortses från och det sociala sammanhangets 
betydelse förnekas. Den ideologiska modellen understryker litteracitetens sociala natur och 
handlingarnas politiska natur. Franker refererar även till Gee som ser litteracitet som 
tillägnandet av en speciell diskurs snarare än enbart en teknisk färdighet (Franker, 2004). 

Varför blir inte alla litterata? 
Franker (1994) anser att anledningen till att inte bli litterat kan bero på självuppfattning och 
status. Många som går alfabetiseringskurser anser sig själva vara illitterata som lärt sig att 
läsa snarare än litterater. Könsrollsmönster kan också ha viss betydelse, kvinnor ska helst inte 
läsa och skriva bättre än sina män i vissa kulturer, motivation är en annan viktig faktor. De 
som ska lära sig att läsa vill ofta detta för att kunna skriva brev, kunna rösta, hjälpa sina barn 
med läxan och läsa reklamskyltar. Kognitiva processer kan ha betydelse, men även jod och 
proteinbrist kan påverka möjligheten att lära sig läsa och skriva. Franker anser även att syn 
och hörsel är också viktiga förutsättningar. Därför bör obligatorisk kontroll av syn och hörsel 
ingå i alla alfabetiseringsprogram. Gynnsamma faktorer för att bli litterat är att inläraren är 
relativt ung och har en stark inre vilja att lära sig läsa. Det är även bra med en stimulerande 
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grupp på lämplig plats och tid samt att ha en kursanordnare som ser problemen och 
möjligheterna. Den studerande måste kunna avsätta mycket tid och vara uthållig.  

Läsning 
Larsson, Nauclér & Rudberg (1992) anser att läsning även är en språklig process. Språk och 
läsning påverkar varandra, utan språk kan man inte lära sig att läsa och läsning är 
språkutvecklande. Läsforskare menar att läsning är en global psykolingvistisk process. Det 
vill säga att oavsett var i världen du bor så är det samma saker som sker i hjärnan på den som 
skall lära sig att läsa. Om läsinlärning sker på andraspråket är det viktigt att använda de 
färdigheter och kunskaper om modersmålet som inläraren besitter. Läsning är en interaktiv 
process under vilken läsaren med hjälp av språk, erfarenheter och kunskaper försöker förstå 
en text. Läsaren tar inte bara hjälp av ögonen utan likväl av de förkunskaper denne har om 
språket och innehållet i texten. Dessa processer sker samtidigt i vår hjärna. Författarna menar 
att den som vill förstå en text tolkar den. Det går alltså inte att lära någon att läsa men 
däremot göra det möjligt för personen att själv lära sig läsa Läs – och skrivförmågan 
förutsätter en viss teknisk färdighet men är framförallt en kommunikativ förmåga. Det är 
viktigt att se läsning och skrivning som ett nytt och ibland oumbärligt sätt att kommunicera 
på. Med denna insikt blir meningen med arbetet att kunna läsa och skriva tydligare. Processen 
består av två delkomponenter: avkodning och läsförståelse. Om eleven vet mer om en text är 
det lättare för denne att förstå den.  
 
Larsson, Nauclér & Rudberg (1992) menar att oberoende av om avkodningen sker genom 
analys eller syntes måste det avkodade ordet hittas i det mentala lexikonet. Tolkas ordet som 
om det vore bild eller form eller tolkas det genom så kallad fonologisk omkodning via talet 
alltså att bokstäverna kodas om? Omkodningen sker till en akustisk sekvens och därefter går 
läsaren till sitt mentala lexikon och hämtar betydelsen. Inte enbart ett sätt behöver väljas för 
att tolka skrivna ord, båda möjligheterna kan ses som olika stadier av läsutvecklingen. Barnet 
i förskoleåldern har en strategi för att komma åt ords betydelse när det tolkar tal alltså 
bearbetar akustisk information. Ett annat sätt är att komma åt betydelsen vid läsning det vill 
säga när läsaren bearbetar visuell information från skrift. När den formella läsundervisningen 
börjar, blir barn medvetna om att det finns ett samband mellan tal och skrift. Då kan de 
använda sig av omkodning via talet för att komma åt det skrivna ordets betydelse i sitt 
auditiva lexikon.  
 
Larsson, Nauclér & Rudberg (1992) beskriver också läsutvecklingen två utvecklingsskeden, 
dessa är lika oavsett vilket skriftsystem inlärningen sker på. Det logografiska skedet då det 
skrivna uppfattas som bilder och det alfabetiska skedet då inläraren förstår kopplingen mellan 
skrivtecknet och motsvarande ljud, alltså knäcker koden. Sist kommer det ortografiska skedet 
då avkodningen automatiseras och då läses hela ord och delar av ord. Det finns tre olika 
nivåer på läsfärdighet, de är; Basic literacy, det vill säga basfärdigheter utan automatisering 
av det alfabetiska skedet. New litterate kallas det när koppling mellan ljud och bokstav finns. 
Funktional literacy är automatiseringen av läsningen under det ortografiska skedet. I detta 
skede kräver avkodningen mindre energi och energin går istället till att förstå och reflektera 
över innehållet i texten, man har ”flyt” i läsningen och kan klara sig i samhället. Det är okänt 
om vuxna använder samma kognitiva processer som barn när de lär sig läsa, det verkar 
emellertid som att vuxna lär sig läsa i samma takt som barn. Skillnaden är att barn lär sig läsa 
flytande snabbare och lättare än vuxna, för vuxna finns det ett glapp mellan 
”kodknäckarstadiet” och automatiseringen.  
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Läs och skrivutveckling för barn med annat modersmål än svenska 
Viktigt för elever med annat modersmål än svenska är att vara språkligt medvetna. Detta har 
eleven nytta av på sitt eget modersmål när denne ska lära sig svenska. Alfabetisering på 
svenska ställer stora krav på lärarens förmåga att diagnostisera elevens språkliga förmåga på 
modersmålet och på svenska därför är kontakten med modersmålsläraren värdefull. Eftersom 
denne kan jämföra de båda språken och informera om skillnader i språkens grammatik och 
fonologi samt modersmålets skriftsystem. När alfabetiseringen sker på svenska bör 
undervisningen i modersmål endast vara muntlig för att undvika att eleven blandar ihop 
sådant som skiljer sig åt i språkens skrift (Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992). Läs- och 
skrivutvecklingen, vare sig det gäller alfabetisering eller utveckling av en redan påbörjad 
process bör alltså ske på modersmålet om så är möjligt. Överföringen av kunskaper till 
svenska blir sedan i de flesta fall en väldigt snabb process. Det är bra om det går så fort som 
möjligt eftersom eleven har mycket att lära sig på svenska. Det finns dock skäl till att 
alfabetiseringen kommer att ske på svenska (Skolverket, 1989).  
 
– Det saknas skriftspråk för elevens språk. 
– Skriftspråket kan skilja sig mycket från talspråket. 
– Det saknas lärare som kan alfabetisera på modersmålet. 
– Eleven är kanske inte motiverad att lära sig läsa och skriva på modersmålet 
(Skolverket, 1989).  
 
Metoderna att lära sig läsa på svenska skiljer sig säkert från vad eleverna har erfarenhet av 
eller förväntar sig. Modersmålsläraren bör därför med en positiv attityd förklara arbetssättet 
för eleverna, och om möjligt även för föräldrarna. Det är naturligt att eleverna litar på 
modersmålsläraren vilkens stöd och uppmuntran betyder mycket för dem. Eleven och 
föräldrarna bör känna till att det i början kanske inte användes läroböcker. Undervisningen 
består istället av bilder, föremål och studiebesök med mera. Undervisningen sker muntligt, det 
handlar om att lära sig att känna igen bokstäver samt att utföra övningar för hörsel, syn och 
känsel. Svenskläraren bör veta så mycket som möjligt om elevens bakgrund och språk, då 
detta gör undervisningen mer meningsfull (Skolverket, 1989).  
 
Flyktingbarn kan vara utåtagerande medan vissa av dem är näst intill apatiska och många har 
relationsproblem och vet inte hur man tar kontakt med andra barn. För både barn och föräldrar 
är det viktigt att veta att modersmålet fortfarande är viktigt och att det inte kommer att 
ignoreras i den svenska skolan (Ladberg, 1994). Om möjligt så ska de ämnen som ska tas upp 
i svenskan behandlas först på modersmålet. Det är lättare att lära sig om den nya omvärlden 
på ett språk som eleven redan behärskar. Samverkan gäller inte bara under den första tiden. 
Eleven behöver baskunskaper som denne eventuellt saknar för att följa med i undervisningen 
som de jämnåriga tar del av. Läs- och skrivinlärningen är inte något isolerat utan en del av 
elevens kunskapsinhämtning (Skolverket, 1989). 
 
Viktigt är att eleven knäcker läskoden på sitt eget språk. Detta underlättar när man ska läsa på 
andra språk. Eleven behöver bara lära sig läsa en gång, men varje språk har ett eget 
förhållande mellan tal och skrift. Flytet i läsningen överförs därför inte eleven behöver öva 
mycket på sin läsning för att uppnå ett flyt (Ladberg, 2003). Läsinlärningen för de elever som 
än inte kan läsa på modersmålet sker dock oftast på svenska om inte föräldrarna lär barnet i 
hemmet. I arbetet med dessa elever går det inte att utgå ifrån läsböcker som är gjorda för 
svenska elever. Det har visat sig att andraspråkselever läst obehindrat men utan att förstå det 
lästa. När man utgår från färdiga texter är det viktigt att eleverna förstår dessa. Många böcker 
anses vara lättlästa men innehållet är svårbegripligt för många andraspråkselever. Arbetet 
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måste vara så medvetet som möjligt för att ge dem en möjlighet till inlärning. Samtidigt som 
eleverna utvecklar läs- och skrivinlärningen måste läraren se till att de utvecklar sitt ordförråd, 
det är också viktigt att vara konkret så att eleverna förstår. Det är viktigt att ge eleverna 
lämplig litteratur då detta kan väcka deras intresse och på så sätt hjälpa dem vidare i det nya 
språket (Skolverket, 1989). De andraspråkselever som i största grad finns på svenska skolor 
kommer ofta från en berättarkultur där det inte läses högt för barnen, detta kan vara en orsak 
till brist på motivation. Dessa barn har oftast inte varit omgivna av reklamskyltar, tidningar 
och böcker i lika hög grad som svenska barn. Det är ingen nackdel att läsa och skriva på flera 
språk samtidigt, tvärtom är det alltid något positivt. Något som oftast underlättar för yngre 
barn i förhållande till äldre är att de har lättare att lära sig flera olika alfabet utantill (Ladberg, 
2003). 
 

Alfabetisering i ett internationellt perspektiv 
- Unesco uppskattade 1990 antalet analfabeter till cirka 900 miljoner. (Mer än en 

fjärdedel av jordens befolkning) Analfabetism hör samman med fattigdom, 95,6 % av 
analfabeterna finns i u-länder. 

- I England uppskattas antalet analfabeter till 2 miljoner, i USA visar statistiken 25 
miljoner människor.  

- Var tredje kvinna i världen är analfabet och var femte man (Franker, 1994). 
 
För att minska antalet analfabeter i världen krävs en konsekvent, kunnig och väsentlig utökad 
satsning. Fyra utmaningar lyfts fram. För det första att förbättra personalens utbildning både 
lärare och administrativ personal. För det andra att öka inlärarnas motivation och nå fram till 
de mest utsatta grupperna kvinnor, minoriteter och migranter. För det tredje att förbättra 
utformningen av programmen genom samverkan med universitet och bättre utnyttjande av 
forskningsresurser. Det fjärde är att utveckla nya förhållningssätt och metoder hos 
utbildningsanordnarna genom samverkan med andra sektorer i samhället, liksom bättre 
tekniska resurser för alfabetiseringsundervisningen (Franker, 2004).  

Analfabetism  
Det är svårt att få exakta tal på hur många som är litterata eller ej eftersom läskunnighet 
räknas på många olika sätt i världen. I Afrika anses till exempel hela byn läskunnig om en 
eller ett par kan läsa och skriva. Många analfabeter får väldigt låg självkänsla när de kommer 
från ett ickeskrivande samhälle till ett informationssamhälle som Sverige. Analfabeter kan till 
exempel inte skriva upp vad de ska handla från affären, något människor i ett litterat land ser 
som en självklarhet. Svenskar har almanackor medan många analfabeter använder sig av 
radband för att komma ihåg saker. Det är svårt att vara analfabet i Sverige då Sverige är bäst i 
världen på att läsa genomsnittligt sett (Franker, 2002). Skriften ses ofta på ett annorlunda sätt i 
andra delar av världen. Det officiella sköts med skrift, orden är svåra och många förstår dem 
inte. Det som läses ska också kunna återges ordagrant och det viktiga är inte att redogöra 
innehållet, som det ofta är inom den svenska skolan. Det muntliga däremot står för det 
informella och sociala (Sjögren, 1996).  
 
Vuxna analfabeterna blir beroende av sina barn och känner att deras egenvärde försvinner. 
Men att vara analfabet betyder inte att inte ha något språk, ofta har dessa personer fler än ett 
språk. Det är viktigt för elevers och studerandes fortsatta skolgång att dessa behärskar läsning 
på svenska. Att böckerna som används som hjälp för läsinlärning är adekvata är också en 
viktig del av undervisningen. Böcker utformade för svenska elever möter inte upp mot de 
speciella krav som andraspråksinlärare behöver i sin läsinlärning. Till exempel har 
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arabisktalande elever svårt med en bok om den börjar med bara vokaler eftersom de endast 
har tre vokaler i sitt språk. Kinesisktalande elever däremot har ofta problem att höra skillnad 
på bokstäverna /l/ och /r/, vilket i deras texter måste behandlas extra (Alsnäs, Liljegren, 
Kaunitz & Sparre, 1990). Det faktum att den formella skolans språkkrav, som är anpassade till 
barn och ungdomar används som självklar norm att mäta de vuxnas färdigheter emot har 
ifrågasatts. Detta eftersom vuxnas behov och villkor skiljer sig så radikalt från barns att 
måttens relevans är tveksam. Att se läs - och skrivutbildning som enbart den formella skolans 
angelägenhet ger därför en alltför begränsad bild som inte täcker vuxnas varierande krav på 
den litteracitet de har behov av i samhället (Franker, 2004). Många sfi (svenska för 
invandrare)–lärare beskriver i Carlsons (2003) undersökning hur den ”moderna” 
inlärningspraktiken inte alltid fungerar på grund av invandrarnas egna mer ”traditionella” syn 
på undervisning. Till modern undervisningspraktik hör företeelser som eget ansvar och 
grupparbete.  

Utredning om sfi 
En stor utbildningsapparat finns i kommunerna för att bekämpa analfabetism, sfi - 
utbildningarna. Tyvärr har resultaten visat sig vara allt annat än lysande. Varannan avbryter 
sin utbildning, tillsynes helt utan orsak. En undersökning som Skolverket gjort visar brister på 
alla plan inom sfi - utbildningen och den största bristen är dåligt utbildade 
alfabetiseringslärare. 
- Endast 14 % av de studerande klarade sin examen på ett år. 
- 35 % tog examen efter två år (Franker, 2002).  
 
Utredningen Vem älskar SFI (Skolverket, 1997) tar upp siffror på hur det är ställt med 
lärarkompetensen bland lärarna i svenska om andraspråk. Skollagen kap 2 § 3 säger att lärarna 
i skolan ska vara utbildade praktiskt - pedagogiskt och huvudsakligen arbeta med den sortens 
undervisning de är utbildade till.  
– 76 % av sfi lärarna hade någon form av praktisk–pedagogisk utbildning år 1995.  
– 42 % hade både lärarutbildning och mer än 20 universitetspoäng i svenska som andraspråk.  
– 18 % av de som hade mer än 20 poäng i svenska som andraspråk var inte lärarutbildade. 
Sammanlagt fanns det 2342 lärare som arbetade med sfi när undersökningen genomfördes. I 
en av åtta kommuner hade ingen studerande klarat av sin sfi-examen de senaste 5-6 åren 
(Skolverket, 1997). 
 
Några faktorer som försvårar arbetet är till exempel:  
– privatisering av skolan 
– elevernas traumatiska bakgrunder  
– elevernas motivation (Skolverket, 1997). 
 
Dock visar det sig att lärarna har ett stort engagemang och att de studerande trivs bra. Projekt 
pågår för att tillvarata så mycket som möjligt av de studerandes egna erfarenheter och utgå 
ifrån praktiska färdigheter samt att inte använda sig av färdiga läromedel (Franker, 2002). Hur 
det ser ut i grundskolan med svenska som andraspråkkompetensen är svårt att veta så den är 
knapphändigt beskriven, men överlag verkar kompetensen vara låg (Källström, 1999).  
Studier gjorda om sfi har även visat att av 8000 alfabetiseringsdeltagare är en femtedel 
mycket ovana vid teoretiska studier och formell språkinlärning av den typ de ofta möter inom 
sfi. Franker refererar till en studie utförd av Sachs 1986 där många av de sfi - studerande 
fortfarande efter 2000 timmars läsinlärning inte hade någon fungerande läsfärdighet (Franker, 
2004). 
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Olika metoder för läsinlärning  
Nedan beskrivs några olika metoder som har visat sig vara användbara när analfabeter ska 
lära sig att läsa, vare sig de är vuxna eller barn. 
 
The total physical response (TPR) är en metod som hjälper elever att i första hand lära sig 
språket men som också kan användas för läsinlärning. Under den första lektionen förklarar 
modersmålsläraren vad metoden går ut på så att alla är införstådda med det. Läraren är den 
som ger kommandon som eleverna sedan utför, till exempel stå upp eller sitt ner. När läraren 
ger kommandot utför hon det själv och även eleverna ska utföra det. Alla kommandon 
upprepas minst en gång. Nästa svårighetsgrad blir uppmaningar som till exempel hämta boken 
och lägg den på golvet. I slutet av lektionen skrivs kommandona och uppmaningarna ner och 
översätts till modersmålet, modersmålsläraren finns med och hjälper till (Hellström, 1992).  
 
Läsning på talets grund (LTG) är en metod för läsinlärning som introducerades på 1970-talet. 
LTG är bland annat inspirerad av Freenets pedagogik och den bygger mycket på elevernas 
egna erfarenheter och ordförråd, det språkliga övningsstoffet kommer från eleverna själva. 
Orden och meningarna som används i LTG är alltid meningsfulla för eleverna, det semantiska 
är viktigare än det fonetiska. De traditionella läslärornas innehåll är ofta okänt för ett barn 
som ska lära sig läsa. Det är inte på de ord som finns i läsläran som elevernas ordförråd är 
uppbyggt. Därför behövs mer verklighetsanknutna texter som eleverna själv får diktera för att 
sedan läsa. Den formella ljudanalysen försummas dock inte den är viktig för att eleverna ska 
få en säkerhet i att läsa okända texter (Leimar, 1974). 
 
Lexia är ett datorprogram som är utformat enligt den senaste kunskapen inom 
dyslexiforskningen vad gäller själva läsprocessen. För dyslektiker behandlar programmet det 
mest kritiska skeendet i elevens svaga läsförmåga. Programmet ger möjligheter att utifrån 
elevens läsutvecklingsnivå anpassa träningen av stavelse-eller syntessegmentering. Dessutom 
finns möjlighet att träna lång och kort vokal, tonande eller tonlös konsonant, felvända tecken 
och många andra ofta förekommande skrivfel. Lexia kan även träna läsförståelse såväl på ord- 
och satsnivå som på grammatisk nivå. Programmet skall passa för alla med dyslexi och 
språkligt betingade inlärningssvårigheter oavsett ålder (Stiftelsen Stora Sköndal, 2005).  
 
The whole language instructional program av Laubach är ett program för läsinlärning på 
elevens modersmål. Programmet fokuserar på läsning och skrivning av hela meningsfulla 
texter. Parollen till programmet är Making it easy and necessary. Laubach började använda 
programmet på 1930-talet när han arbetade på Filippinerna för att lära invånarna att skriva på 
sitt modersmål. Programmet har utvecklats sedan 1970-talet och forskningen under tiden har 
visat att bästa resultat nås med ”hel läsnings programmet”. Filosofin baseras på att eleven inte 
bara ska få kunskap att läsa utan att de får ett nätverk av strategier för att ta sig an en text. 
Programmet är inte ute efter att kontrollera vilka källor eleven använder sig av för att läsa 
eller vad denne lär sig först. Inläraren ska heller inte hindras från att utsättas för olika sidor av 
uppgiften redan från början. Det finns instruktioner till programmet och dessa är fria, men de 
trycker på vikten av att all litteratur är meningsfull och alla litterära aktiviteter likaså. Några 
viktiga punkter är: att uppgifterna blir gjorda i meningsfulla sammanhang och att läraren och 
eleven är involverade i många samtal medan uppgifterna genomförs. Mycket 
interaktionssupport från läraren samt att eleverna ges möjlighet och uppmuntran och eget 
ansvarstagande är också viktiga punkter. Eleverna bör få uppgifter som är konstruerade så att 
de lyckas och i ett tempo som inte är påtvingat, men som ökas i den takt som eleven mår bra 
av (Lane & Walter, 1999). 
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Listiga räven är ett projekt som startade i en stockholmsförort där inga elever i en klass hade 
svenska som modersmål. Eleverna fick bada i roliga böcker från sexårsverksamheten och 
några år framåt. Vuxna läste högt för eleverna varje dag och eleverna fick även själv läsa för 
dem underhållande böcker under en stor del av dagen. Eleverna uttryckte sedan det de läst 
genom teckningar, berättelser och teater. När eleverna gick ut tredje klass hade de bättre 
resultat på prov i svenska och matematik än barn i andra klasser även klasser där nästan alla 
hade svenska som modersmål. Enligt Ladberg läser alla elever bra och tycker mycket om det. 
Eleverna lär sig många nya ord när de måste använda ord de stött på i läsningen vilket ger ett 
breddat ordförråd (Ladberg, 2003).  
 
Benckert (2001) anser att det är viktigt att få en djup förståelse även för specifika ord och 
kunskap om i vilket sammanhang de kan användas. För att få den förståelsen kan man arbeta 
på följande sätt. Exempelvis genom att arbeta med ordet fjäril. Först skrivs ordet på ett papper 
sedan klistras det dit en bild på en fjäril. Sedan skriver gruppen tillsammans en historia om 
fjärilen. Texten används för att arbeta med ord och uttryck. Till exempelvis hitta ord som är 
obekanta eller leta efter ord som börjar med en viss bokstav. Med metoden övar eleverna och 
de studerande ord som föregås av en och ett. 

Lärares arbetssätt med andraspråkselever och vuxenstuderande 
Cummins (2000) anser att dialogen mellan lärare och elev är viktig, de ska respektera 
varandra och utbyta erfarenheter. Elevernas tidigare livserfarenheter är användbara i 
undervisningen och eleven måste känna delaktighet och ta eget ansvar, detta tar 
språkforskaren Cummins fasta på. Detta bör inte ske genom speciella kultur-och temadagar 
utan genom att det kontinuerligt genomsyrar undervisningen. Dessa dagar riskerar att istället 
för att visa på en mångfald som är bestående bara ta fram det exotiska i det mångkulturella 
samhället. 
 
Franker (1994) tycker att introduktionssamtal är bra för att få reda på elevens tidigare 
erfarenheter och kunskaper om skolarbete samt vilka frågeställningar eleven kan tänkas bära 
på. Detta gör det även möjligt att anpassa undervisningen efter varje elev. Det som görs i 
skolan måste vara användbart i livet utanför skolan. Franker beskriver vidare hur viktigt det är 
med introduktionssamtal där den studerande har tolk. Under samtalet kan läraren se hur 
eleven tänker om skolgången och förväntar sig av den. Detta blir elevens individuella 
studieplan, vid introduktionssamtalet är det viktigt att poängtera att skola och arbete hör ihop.  
 
Franker (1994) skriver även om hur viktigt det är att läsmaterial för svenska elever inte är att 
rekommendera, som lärare bör man istället uppmana eleverna att själva ta med sig skrivet 
material att studera. Klassen bör även göra fältstudier på museer, arbetsplatser och 
myndigheter med mera. När eleverna eller de studerande sedan kommer tillbaka från utflykten 
kan de tillsammans med läraren skriva om sina upplevelser och på det sättet även träna på att 
läsa och på att skriva. Variation är också viktigt för inlärningen, minnet stimuleras när fler 
sinnen används. Undervisningen kan även integreras med matlagning, sömnad och dylikt.  
 
Det jag hör det glömmer jag, det jag ser kommer jag ihåg, det jag gör förstår jag. 
Kinesiskt ordspråk 
 
Påståendet är väsentligt för inlärningen bland både vuxna och barn. Vid arbete med texter är 
det viktigt att de används i sitt naturliga sammanhang (Franker, 1994). 
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Även Hellström (1992) ser autentiska texter som den bästa lösningen på avsaknaden av bra 
böcker för läsinlärning. Nybörjartexterna är ofta mycket dåliga och har inget eget värde. 
Engelska böcker för nybörjare har mer känslor i texterna, något Margareta Faust (1992) 
tycker att nybörjarlärorna på svenska saknar. Böckerna tar endast upp positiva och enkla saker 
i svensk vardag Det står ingenting om till exempel hur livet utanför kärnfamiljen kan se ut 
eller hur det är att leva på socialbidrag. Franker (1994) tar också upp hur viktigt det är att 
aldrig ha en text utan en kontext. Eleverna får allt för lite ledtrådar om en text inte finns med i 
sitt sammanhang, Skolverket skriver i sin analys av vuxenutbildningen bland annat: 
 
Genom att tillmäta lärande som sker utanför utbildningssystemet, i arbetslivet och i samhället 
ett värde, kan formerna för den formella vuxenutbildningen utvecklas och förnyas. 
(Skolverket, 2000 sid.31) 
 

Förankring i styrdokument 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) tar på många ställen i kapitlen om 
skolans värdegrund och uppdrag upp hur viktigt det är att se till det individuella barnets 
behov,  
 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten, samt att 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen (sid. 9). 
 
Vikten av elevers bakgrund tas också upp samt att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar,  
 
Undervisningen skall… med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (sid. 10). 
 
Internationalitet och mångfald är viktigt enligt läroplanen. Att även använda andra metoder än 
de traditionella i undervisningen anses vara betydelsefullt, särskilt under de tidiga skolåren 
har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper (sid. 11). 
 
I kapitlet om mål att uppnå i grundskolan är den första punkten att skolan ansvarar för att 
varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och 
lära aktivt och uttrycka tankar och idéer i tal och skrift (sid. 15). 
 
I kursplanen till sfi finns mål som den studerande ska ha uppnått efter den del av utbildningen 
som syftar till att ge grundläggande kunskaper i läs – och skrivfärdigheter. Den studerande 
skall:  
     – kunna förstå hur skrift förmedlar budskap och hur språket är uppbyggt 

– kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket 
– kunna använda läsning och skrivning för att lära, förstå och uttrycka sig 
– utveckla strategier för läsning och skrivning med olika syften i vardags -, samhälls och 
arbetsliv samt för fortsatt lärande (Skolverket, 2004 sid. 18).  
 

Ett av de mål som den studerande skall ha uppnått efter avslutad kurs är att: kunna 
kommunicera i tal och skriftspråk på ett sätt som är anpassat till situationen och mottagaren 
(Skolverket, 2004 sid. 18).  
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka arbetssättet hos pedagogerna som arbetar med 
andraspråkselever som inte lärt sig läsa och vuxna invandrare som kommer till Sverige som 
analfabeter. Vi vill även undersöka om det finns något behov av ett samarbete dessa 
pedagoger emellan och med specialpedagoger. 

Metod 
 
I nedanstående kapitel presenteras vilka datainsamlingsmetoder som använt och hur urvalet av 
informanterna har sett ut samt vilken teoretisk förankring undersökningen har.   

Hermeneutik 
Hermeneutiken är viktig för forskningen ur två perspektiv. Dels för att kasta ljus över den 
dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och dels genom klarläggning av processen 
som kallas intervjutolkning. Denna process kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med 
texten. Vi vill försöka finna helheter och sammanhang i ett problem och vår förförståelse och 
kunskap om omvärlden kommer att påverka tolkningen. På detta applicerar vi det 
hermeneutiska synsättet (Kvale, 1997). Med hjälp av ett hermeneutiskt synsätt kan forskaren 
få en förståelse för mänsklig existens och förstå människors upplevelser. Forskaren har en 
inre relation till forskningsobjektet och är också en del av den verklighet som studeras. Med 
hjälp av hermeneutiken kan forskaren alltså lära sig att förstå ett fenomen genom att tolka det 
(Patel & Davidsson, 1991).  

Kvalitativ metod 
Metoden används för att skaffa en bredare kunskap om ett ämne istället för den mer 
fragmenterade kunskapen som forskaren får med andra insamlingsmetoder så som kvantitativ 
metod. I kvalitativ metodik är personen eller personerna som utför undersökningen med och 
präglar arbetet, precis som i hermeneutik. Under tiden som den kvalitativa datainsamlingen 
sker kommer intervjuaren att reflektera, detta gör att förståelsen för ämnet fördjupas. Löpande 
analyser är vanligt vid kvalitativ metod och det har fördelen att man kan komma på nya idéer 
till undersökningen. En annan fördel är att intervjuaren har materialet färskt i minnet och ett 
”levande” förhållande till det (Patel & Davidsson. 1991). Metoden som valts är 
intervjuundersökningar, alltså en kvalitativ metod. Detta sätt att samla data passar syftet 
eftersom frågorna är ställda för att skapa en djupare förståelse för fenomenet alfabetisering. 
Intervjuformen har varit explorativa intervjuer då det är viktigt att försöka hitta nya 
dimensioner i ämnet för att öka vår förståelse och kunskap. Vårt förhållningssätt till materialet 
är hermeneutiskt eftersom det på bästa sätt ger oss mer kunskaper om intervjuerna och de 
underliggande meningarna i dem. Med denna teori får vi användning för såväl våra 
förkunskaper som våra omvärldskunskaper.  
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Genomförande 
 
Nedan presenteras hur urvalet till intervjuerna har gjorts, vad som kännetecknar kvalitativa 
intervjuer och hur materialet sedan har analyserats. 

Urval 
Försökspersoner valdes ut från två olika geografiska orter (en i norra Sverige och en i södra 
Sverige) för att få en nationell spridning i undersökningen. Två olika yrkesgrupper är 
representerade, specialpedagoger och lärare i svenska som andraspråk. Alla var kvinnor. 
Deltagarna garanterades anonymitet, namnen på informanterna fingerades och namnet på 
skolorna skrevs inte ut i materialet. Intervjuerna gjordes under mars och april månad 2005. 
Informanter som väljs ut för att bli intervjuade ska ge en bra bild av vad syftet och 
frågeställningarna önskar att svara på (Kvale, 1997). Därför intervjuades sfi-lärare för att ge 
en bild av vad vuxenundervisningen gör för de vuxna analfabeterna samt vilka önskemål 
dessa lärare har om ett samarbete mellan lärare i svenska som andraspråk och 
specialpedagoger. För intervjuerna på sfi valdes ett lärarlag per skola och ort. För intervjuerna 
med lärare som arbetar mot grundskoleelever och deras läsinlärning valdes i södra Sverige en 
skola med en mycket etablerad förberedelseklass. På den nordliga orten skedde detta urval 
helt slumpmässigt då vi kontaktade många skolor för att få tag på informanter. Intervjuerna 
skedde enskilt då intervjuarna befann sig på olika orter. Dock har allt analysarbete skett 
tillsammans. Efter att ha tagit kontakt med berörda informanter avtalades tid med dem för 
intervjuundersökningar. 

Intervjuer och material 
Kvale (1997) anser att forskningsintervjun är som ett professionellt samtal där tonvikten 
ligger på ett ämne som diskuteras. Målet är att nå nyanserade beskrivningar av olika 
synvinklar. För att få en djupare förståelse för fenomenet alfabetisering passar kvalitativ 
metod och intervjuundersökningar bäst för denna undersökning.  Den kvalitativa intervjun är 
tekniskt sett halvstrukturerad utan stängda frågor, men heller inget öppet samtal. De viktigaste 
frågorna är hur, varför och vad. Hur frågan besvaras genom en undersökning, i detta fall 
intervjuer. Varför frågan är det som syftet svarar på och vad frågan fås det svar på i 
litteraturstudien som presenteras i bakgrunden. Vid genomförandet används en intervjuguide 
(se bilagor) där intervjuaren utgår från olika frågor som mynnar ut i samtal och dialog. 
Intervjuguiden ger intervjuaren struktur och våra frågor i den har varit öppna, för att få den 
intervjuades bild av fenomenet. För att inte missa något viktigt användes även bandspelare.  
Genom hela intervjun och den efterföljande analysen har målet varit att hålla ett reflekterande 
förhållningssätt mot materialet. Även om intervjuerna kändes naturliga för intervjuarna och 
dessa i så stor utsträckning som möjligt försökte dela med sig av den känslan till 
informanterna kan intervjusituationen lätt kännas konstlad. Informanterna vill gärna svara 
”rätt” på frågorna intervjuaren ställer. Kvale menar att detta måste intervjuaren även ta med i 
analysen och det är även viktigt att hålla sig neutral och försöka att inte påverka 
informanterna i hur de förhåller sig till frågorna.  



13

Analys av insamlade data 
Med ett så öppet sinne som möjligt till insamlad data har inte intervjuerna rangordnats av i 
intresse eller faktavärde. Intervjuerna är inte ordagrant utskrivna utan refereras och har 
bibehållits sanningsenliga i så stor uträckning som möjligt. Det viktiga är att få ut de små 
nyanserna och få ut likheterna och skillnaderna ur intervjuerna. Detta tror vi bäst 
åstadkommes om hela arbetsbördan läggs på analysen istället för på utskriften (Svenning, 
1997).  
 
Intervjuernas syfte var att få en fördjupad kunskap inom det fält och de frågor som berörs i 
uppsatsen, samt se om det fanns något samarbetsbehov ute på fältet mellan specialpedagoger 
och lärare i svenska som andraspråk. Uppsatsens syfte var även att undersöka om det fanns 
några likheter i läsinlärning mellan hur invandrade vuxna och barn alfabetiseras. Rådata från 
intervjuerna skrevs till referat som sedan inordnades under så lika rubriker som möjligt. 
Analysen skedde med hjälp av den hermeneutiska teorin då intervjuarnas omvärldskunskaper 
och förkunskaper togs med i det materialet som skulle analyseras. 

Resultat 
 
Nedan presenteras resultatet av intervjusammanställningen bestående av fyra intervjuer. 
Intervjuerna har delats in i så lika avsnitt som möjligt för att jämförelser ska vara lätta att 
göra. Intervjufrågorna återfinns i bilagor. 

Intervju med sex lärare på sfi i norra Sverige 
Intervju 1 skedde den 3 mars 2005 med fem informanter. Kontakten med dessa informanter 
togs via e-post. Av de fem intervjuade är en grundskolelärare och de andra fyra har blandad 
bakgrund. De har alla läst svenska som andraspråk på någon nivå på universitetet. Sfi - 
verksamheten delar lokaler med den kommunala vuxenutbildningen. 

Läsinlärning på modersmålet och de studerandes situation 
Läraren Anna berättar att det inte finns någon möjlighet till läsinlärning på modersmålet 
eftersom det inte finns tillgång till modersmålslärare. Hon tycker att detta är en stor brist på 
skolan. Detta eftersom all forskning visar att de studerande lär sig bäst om de får lära sig på 
sitt modersmål. Anna fortsätter berätta om hur de startar upp undervisningen, de brukar börja 
med att lära känna varandra i gruppen och lärarna försöker ge eleverna lite språkkunskaper. 
De pratar exempelvis om det som finns i klassrummet när detta är gjort inleds arbetet med 
alfabetiseringen och bokstav efter bokstav behandlas. Ibland arbetar eleverna självständigt 
eller i grupp och ibland tillsammans med lärarna. Språkinlärningen för de studerande sker 
sakta de allra flesta talar inte svenska hemma. Många av dem speciellt männen mår dåligt för 
att de inte har möjlighet att försörja sin familj berättar Anna. 

Faktorer för god läsinlärning  
Berit anser att klimatet i gruppen är en viktig faktor för god undervisning därför försöker hon 
arbeta mycket med att alla ska känna av den goda miljön. Cecilia berättar att hon reflekterat 
över att ingen elev under hennes sju år som verksam lärare blivit en god läsare. Alla 
studerande hon mött som kommit till sfi som analfabeter har efter att de lärt sig läsa fortsatt 
läsa långsamt under hela utbildningen. Hon påpekar också att få elever från sfi 1 (det första 
steget i utbildningen) kommer vidare i sin utbildning eller klarar hela sfi utbildningen. Cecilia 
anser att med de resurser skolan har kommer ingen att bli en snabb läsare. Dock menar hon att 
det inte enbart har med resurser att göra, med de studerande finns mycket annat som också 
påverkar undervisningen exempelvis att eleverna kommer från icke-läsande kulturer. Daniella 
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berättar därefter om de metoder de använder sig av vid läsinlärning, LTG–metoden och 
ljudningsmetoden är de två mest förekommande metoderna.  

Tolkhjälp och hjälpmedel 
Anna säger att tolk används ca 2-3 veckor efter kursstart. I ett av klassrummen finns datorer 
som används för att eleverna ska få skriva och se fina resultat. De används även för att de 
studerande ska arbeta med olika dataprogram som hjälper dem att utvecklas språkligt berättar 
Cecilia. Berit beskriver hur de studerande i hennes klass arbetar med listor med ord på, de 
lyssnar först av orden från en bandspelare och har dem sedan som läxa. 

 

Samarbete med grundskolor och med specialpedagog  

Ett samarbete med lärare i svenska som andraspråk som arbetar med andraspråkselever tycker 
ingen av informanterna att de har. Eva har dock arbetat med både barn och vuxna elever och 
berättar att hon anser att metoderna är de samma. Men det är svårare att lära vuxna analfabeter 
att läsa eftersom många har levt ett helt liv utan att läsa. Informanterna anser att det finns ett 
behov av samarbete med specialpedagog Fia beskriver behovet som omfattande och eleverna 
får inte den adekvata hjälp de behöver 
 
Eleverna faller lite mellan stolarna, speciellt de som har dyslexi och liknande problem från 
sitt hemland… jag tycker verkligen att det finns ett stort behov av den hjälpen. 
 
Cecilia tycker även att de med funktionshinder och psykiska problem bör bli utredda av 
specialpedagog.  

Intervju med en lärare på sfi i södra Sverige 
Intervju 2 skedde den 30 mars 2005. Intervjuformuläret hade skickats till informanten via e-
post före intervjun. Läraren Siv som intervjuats är grundskollärare och har på senare tid läst 
kursen Svenska som andraspråk, 20 poäng på universitetet. Hon har arbetat på sfi–
verksamheten i sex år. Skolan har inga modersmålslärare och tolkhjälp får endast användas 
vid akuta krissituationer exempelvis en allvarlig konflikt. Det finns tillgång till kurator på 
skolan. Siv berättar även att lärarna arbetar enskilt med grupperna. Siv berättar att de strävar 
efter att ha kunskapsmässigt homogena grupper 

 
Vi skulle vilja variera undervisningen mer och anpassa den till individernas förutsättningar. 
 
Flest antal studerande kommer från mellanöstern och i dagsläget anländer även många 
kvinnor från Thailand. Det finns något som kallas bas-sfi en grupp jämförbar med sfi 1, där 
finns mindre elevgrupper på 15 personer. I de andra grupperna går det mellan 20 och 25 
elever. Det finns även en introduktionsgrupp för de som precis kommit och inte har någon 
ordkunskap, i den går eleverna i några veckor. Det finns även en analfabetgrupp med fem 
elever.  

Svårigheter i arbetet med vuxna invandrare 
Siv berättar att vissa av eleverna har svårt att lära sig svenska, vilket kan bero på att de talar 
sitt modersmål i hemmet eller på flyktingförläggningen. Detta kan medföra att de studerande 
inte känner sig motiverade. Siv arbetar mycket med att försöka få de studerande att reflektera 
över sitt eget arbete. Många kommer från en helt annan skolkultur och saknar vanan att tänka 
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på varför de ska lära sig en sak. En annan svårighet i yrket är att många mår psykiskt dåligt 
och som pedagog har man väldigt lite färdigheter i att hantera detta menar Siv. Flyktingar har 
dock socialförvaltningen som hjälper dem men de som inte går under socialförvaltningen står 
nästan helt utan hjälp. Många blir frustrerade över den nya livssituationen och över att sitta i 
skolan. De är vana att arbeta för sitt levebröd och känner att tillvaron nu är meningslös. 

Arbetet med läs och skrivinlärning 
Siv tycker att läs–och skrivinlärningen påverkas av varandra, i inledningsskedet arbetar hon 
med ljudmetoden och ordbildningsmetoden. I analfabetgruppen använder hon sig mycket av 
kroppsspråket och bilder. Siv och eleverna pratar om vädret varje dag och visar bilder och 
stavade ord om det. När det gäller skrivning finns det vissa som aldrig använt en penna, då har 
Siv som målsättning att eleverna ska kunna skriva sitt namn innan de går över till nästa steg i 
utbildningen. De duktigare eleverna arbetar med att skriva och stava, kravet är inte att alla 
elever ska lära sig läsa utan att de ska kunna tyda viktiga skyltar exempelvis taxi och sjukhus. 
 
Lexia är ett datorprogram de arbetar med och det tycker Siv fungerar bra. I skolans lokaler 
ligger förutom sfi även vuxenskolan och där finns något som heter skriv och läs (SOL) som är 
till för dyslektiker men det finns inga resurser för sfi-elever att gå dit. Några elever har dock 
tränat på SOL: s datorprogram vid några tillfällen och detta har visat ett positivt resultat. På 
eget initiativ brukar Siv be om råd från SOL personalen när det gäller läs-och skrivinlärning.  
 
Datorn är ett bra instrument för att få alla delar att falla på plats, många elever gillar att 
arbeta med datorn eftersom det blir snyggt och prydligt. 
 
 Hon har fått lära sig att vissa färger på pappret hämmar läsningen exempelvis färgen röd med 
mera. Eftersom sfi inte har tillgång till specialpedagog eller tolk så är det omöjligt att ställa en 
ordenlig diagnos på eleverna med läs - och skrivsvårigheter.  
 
Jag önskar att det fanns en specialpedagog som jag kunde vända mig till för att lära mig mer 
om svårigheter och arbetsmaterial. 
 
Siv och hennes kollegor ska inom kort göra ett besök på något som heter mediepoolen, där 
finns hjälpmedel för invandrare som ska lära sig svenska. 

Verklighetsförankrad undervisning 
Verklighetsförankrad undervisning önskar Siv att det fanns mer tid till men hon känner att det 
finns mycket eleverna behöver träna i läroböckerna. Analfabetgruppen och bas - gruppen går 
regelbundet iväg till konsthallen och museet. De har även ett samarbete med en förskola i 
kommunen som går ut på att studerande som nyligen lärt sig läsa åker till förskolan och läser 
sagor för barnen. Samarbetet leder till att de får se hur det fungerar på en svensk förskola. Siv 
anser att detta samarbete är givande eftersom en sfi-lärare följer med och då finns det tillfälle 
för ett utbyte med personalen på förskolan. Det som kan vara ett problem är att all 
förskolepersonal inte är positiva till samarbetet, de kan tycka att det stör i verksamheten. Siv 
menar att det är viktigt med alla lärares engagemang för ett gynnsamt samarbete.  

Intervju med en specialpedagog och lärare i en svenska som andraspråk i norra Sverige 
på en 1-6 skola 
Intervjun skedde den 23 mars 2005. Kontakten till intervjun togs via telefon. Gunnel är lärare 
i svenska som andraspråk och Harriet är specialpedagog. De arbetar på en skola där 20 % av 
eleverna har invandrarbakgrund. De arbetar båda med andraspråkseleverna varje dag och har 
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ett utbrett samarbete då de diskuterar olika elevfall och lösningar. Gunnel berättar vidare att 
hon arbetar med elevernas bakgrund men endast i form av presentationer av sig själva när de 
kommer nya till klassen. Hon jämför inte språken grammatiskt med varandra i 
undervisningen.  

Modersmålslärare, tolkhjälp och skolans samarbete med sfi 
På skolan finns några modersmålslärare, främst i kinesiska och finska. Båda informanterna 
efterfrågar fler i första hand i arabiska och de språk som talas i Afghanistan. 
Modersmålslärarna används inte vid elevernas introduktion föräldrarna får tolkhjälp. 
Informanterna anser sig ha ett litet samarbete med sfi-verksamheten i staden. Gunnel och 
Harriet tycker sig ha en relativt bra kontakt eftersom elevernas föräldrar går där. Kontakten 
utgörs av telefonsamtal med föräldrarna och samtal med barnen om föräldrarnas skolgång. En 
utökad kontakt skulle vara önskvärd ur informanternas synpunkt.  

Läsning och undervisning 
Gunnel beskriver hur läsarbetet går till, alfabetet introduceras omgående och det är LTG–
metoden som används. Många av eleverna kan läsa på sitt modersmål men deras alfabet är 
oftast annorlunda uppbyggt vilket medför komplikationer från början. Gynnsamma 
undervisningsfaktorer anser Gunnel vara lärarens kunskaper och utbildning. Harriet menar att 
miljön i klassrummet är viktig. Den ska vara inbjudande exempelvis genom att ha många 
böcker framme. I klassrummet använder Gunnel bandspelare med hörlurar för att eleverna ska 
kunna lyssna på listor med ord. De utmaningar Gunnel och Harriet tycker att det finns i 
arbetet är kulturkrockar som uppstår. 
 
Men eftersom eleverna törstar så mycket efter kunskap, lär de sig ofta läsa väldigt fort, 
törstande efter kunskap har inte svenska barn på samma sätt. 
 
Detta är enligt informanterna skillnaden mellan att lära svenska elever och andraspråkselever 
att läsa.  

Intervju med en lärare i förberedelseklass i södra Sverige 
Intervjun skedde den 5 april 2005. Intervjun var enskild och kontakten togs via telefon. På 
skolan går 750 elever i åldrarna 6-16 år. På skolan finns över 40 nationaliteter representerade. 
Karin som intervjuats är grundskolelärare och utan utbildning i svenska som andraspråk. 
Eftersom invandrarelever alltid funnits på skolan anser hon att de gett henne tillräckligt med 
kunskap för att bedriva sin undervisning. Förberedelseklassen har funnits på skolan sedan 
slutet av 1970–talet, idag består klassen av omkring 30 elever. Där arbetar två lärare och en 
resursperson. Resurspersonen är arabisktalande, en enorm tillgång anser övrig personal. Karin 
berättar att det finns tillgång till tolk efter behov och specialpedagog anlitas då en utredning 
anses som nödvändig, Karin menar att det är när alla tänkbara metoder prövats. Hon tror att 
ökat samarbete med en specialpedagog skulle vara till stor hjälp i fråga om att få tips och råd. 
Eleverna har tillgång till modersmålsundervisning men det finns inget samarbete med 
modersmålslärarna, Karin tror att eleverna går dit en gång i veckan i två timmar. Detta sker 
frivilligt och det är inte många av eleverna som går på modersmålsundervisningen.  

Arbete med trygghet 
Eleverna kommer ofta från krigsdrabbade länder och har varit med om traumatiska händelser. 
 
Det är väldigt svårt för oss som inte varit med om något liknande att förstå dessa barn. 
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Karin ser en frustration hos elever som mår dåligt och inte kan uttrycka sig på grund av 
språket. Det är även svårt att lyfta fram elevernas bakgrund i stor utsträckning eftersom 
språket utgör ett hinder. Hon anser att det är viktigt att arbeta med trygghet.  
 
Skapa en god jord och ett gott klimat det är viktigt för att vinna barnens förtroende och stötta 
dem och lyfta fram deras bra sidor och att vi försöker få barnen att vara stolta över sitt land. 
 
Eleverna får visa sitt land på kartan och berätta om mat och väder med mera berättar Karin.  

Läsinlärning och undervisning i övrigt 
Läsinlärningen initieras så fort eleven börjar i förberedelseklass, den sker på svenska och man 
börjar alfabetiseringen med bokstaven O. Eftersom Karin arbetat länge på lågstadiet anser hon 
sig ha stor nytta av sina kunskaper. Klasserna gör regelbundna besök till biblioteket och alla 
barn har ett eget lånekort, lärarna försöker få eleverna att läsa böcker. Med de yngre eleverna 
anser man att detta lyckats bra, med de äldre har de inte gått lika bra. När flera elever kommer 
från samma land så kan de ofta hjälpa varandra, detta tycker Karin är positivt. Mycket av 
undervisningen sker muntligt ungefär hälften av tiden, informanten vill få eleverna att prata 
och härma mycket så att de får in rätt intonation.  

Material 
Karin arbetar med ett mycket varierat material, exempelvis flanomaterial, en matta varpå 
olika illustrationer fästs exempelvis bilder på cykeldelar. Böckerna som används är speciellt 
utformade för andraspråkselever. En bok klasserna arbetar med och som Karin anser vara 
väldigt bra är Svenskbiten, hon menar att den täcker alla åldrar och svårighetsgrader. Karin 
använder även olika datorprogram, bokstavslådor, ordlistor och ”språkpåsar” (påsar som 
innehåller leksaker av olika slag). Klasserna går även ut i naturen och tittar på olika växter.  

 
Jag tror att de på sfi inte använder sig av lika mycket åskådningsmaterial som vi. 

Utmaningar och svårigheter 
Ibland kan det vara svårt att hinna hjälpa alla elever med uppgifterna eftersom de kommit 
olika långt i sin utveckling, berättar Karin. Några elever har väldigt svag motorik och många 
har en dålig skolunderbyggnad med sig säger hon. Att de sedan måste lära sig ett nytt språk 
försvårar situationen ytterligare. Karin säger att många elever har svårt att få godkänt i 
ämnena svenska, matematik och engelska. Det finns även de som ligger flera år efter i den 
språkliga utvecklingen.  
 
Vi försöker ge dem ett extra år i förberedelseklass, men sedan finns det ju också de som är 
språkgenier. 

Successiv integration till skolans övriga klasser 
Eleverna skrivs in i en ordinarie klass så fort de kommer till skolan. I början går eleven bara 
till den klassen då och då. Denna tid utökas sedan successivt, till slut deltar eleverna enbart i 
den ordinarie klassens undervisning.  
 
För eleverna är det väldigt positivt att få sin klass omedelbart eftersom det är drömmen för 
dem att gå där permanent. 
 
Av de övriga lärarna är några dock skeptiska, de menar att eleverna ändå inte förstår något av 
det som sägs. Men Karin menar att detta inte gör något eftersom eleverna är där och lyssnar 
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och får viktiga intryck. Det är individuellt hur länge eleverna går i förberedelseklassen säger 
Karin. Hon upplever att det ibland sker kulturkrockar eftersom många av eleverna och deras 
föräldrar är vana vid en mer auktoritär skola och därför ser den svenska skolan som väldigt 
kravlös. Karin menar att hon är lite auktoritär och hon värderar etik och moral väldigt högt. 
Men eleverna är chockade över att de inte blir slagna när de gjort något dumt och att läraren 
ler.  
 
De anammar dock snart de svenska barnens dåliga beteende. 

Framtidsvisioner om samarbete med sfi 
Karin och hennes kollegor har gjort ett studiebesök på en skola i Borås där man arbetar med 
integrerad undervisning för både föräldrar och barn. De blev inspirerade av studiebesöket och 
har haft lite tankar om att etablera ett liknande samarbete. Det som saknas är bra rymliga 
lokaler där barn och deras föräldrar kan undervisas tillsammans. Lärarna vill även göra ett 
studiebesök på stadens sfi-utbildning. 

 

Diskussion  

Reliabilitet och validitet 
Intervjuer är svåra att utforma exakt likadant när de som utfört intervjuerna arbetar enskilt 
med informanterna. Eftersom intervjuarna befann sig på olika orter fanns inget stöd av den 
andre i intervjusituationerna och därför blev omfattningen på intervjuerna inte enhetliga. 
Kanske hade resultaten sett annorlunda ut om det varit två intervjuare vid varje tillfälle. 
Intervjuarna är olika individer och intervjuvanan skiljer sig åt. I intervjuerna i södra Sverige 
såg intervjusituationen ut så att informanterna hade möjlighet att ”sväva iväg”, detta visade 
sig vara positivt i den bemärkelsen att intervjusvaren blev omfattande. Nackdelen kan dock 
vara att de inte blev lika preciserade som intervjuerna i norra Sverige. Tidsbrist hos 
informanterna var en av de faktorer som påverkade intervjusvaren negativt i norra Sverige.  
 
Valet av intervjuer passar vårt syfte eftersom omfånget av uppsatsen inte gav utrymme för 
längre och mer djupgående observationer. Informanterna i norra Sverige kände sig stressade 
och obekväma av bandspelaren. Detta kan ha påverkat svaren negativt, eftersom det inte kan 
anses att svaren blev så heltäckande som önskats.  I en av intervjuerna i norra Sverige verkade 
det som att informanterna kände sig påverkade av övriga gruppen och vissa deltog inte alls i 
samtalet. Detta kan tolkas som att de kände sig oroliga för att säga ”fel saker” och detta 
påverkar självklart utgången av resultatet.  

Resultatanalys 
Syftet med denna uppsats var att undersöka arbetssättet hos pedagogerna som arbetar med 
andraspråkselever, som inte lärt sig läsa och vuxna invandrare som kommer till Sverige som 
analfabeter. Vi ville även undersöka om det finns behov av samarbete dessa pedagoger 
emellan och specialpedagoger. Genom intervjuerna har vi sett likheter respektive skillnader i 
pedagogernas arbetssätt samt att behovet av ett samarbete finns på skolorna. Dock kan inte de 
analyser vi gjort generaliseras att gälla för några andra informanter än de vi intervjuat. 
Intervjuerna precis som analysen hade kunnat se annorlunda ut om de gjorts av andra 
författare. 
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Skollagen kap 2 § 3 säger att lärarna i skolan ska vara utbildade praktiskt - pedagogiskt och 
huvudsakligen arbeta med den sortens undervisning som de är utbildade till. Vår 
undersökning visar att det finns brister ur utbildningssynpunkt på skolorna. Våra informanter i 
grundskolan har praktisk och pedagogisk utbildning. Dock saknar hälften av de intervjuade 
den grundläggande utbildningen för svenska som andraspråk på universitetsnivå. De lärare 
som inte har någon svenska som andraspråks - utbildning kanske inte alltid vet vilka 
kunskaper de saknar, tänker vi. Utbildning i svenska som andraspråk är viktigt för att kunna 
tillgodose elevernas och de studerandes behov.  
 
Franker (1994) beskriver hur viktigt det är med introduktionssamtal där den studerande har 
tolk. Under samtalet kan läraren se hur eleven tänker om skolgången och vad denne förväntar 
sig av den. Tolk används sparsamt och inte alls i introduktionssamtal på sfi–utbildningarna 
där vi gjort våra intervjuer, modersmålslärare finns inte heller. Situationen är mindre bra ur 
elevsynpunkt då bland annat Skolverket (1989) framhåller modersmålslärarnas betydelse som 
mycket viktig. Vi anser att förståelsen hos de studerande skulle öka mycket om det fanns 
modersmålslärare på plats som kunde förklara undervisningens uppbyggnad. Kanske skulle 
också inlärningen påskyndas om den språkliga frustrationen minskade hos de studerande och 
lärarna. I grundskolan ser det bättre ut då tolk används mer regelbundet och där finns även 
mer tillgång till modersmålslärare, men våra informanter samarbetar inte med dessa. Med stöd 
av vår bakgrund anser vi modersmålslärare vara till god hjälp i klassens verksamhet.  
 
I förberedelseklassen var informanten noggrann med att använda elevernas bakgrund i 
kommunikationen med dem i det dagliga arbetet. Detta anser vi är ett utmärkt sätt att arbeta 
på för att bygga upp elevernas identitet vilket i förlängningen förhoppningsvis underlättar 
inlärningen. På grundskolan i norra Sverige använde informanterna främst elevernas bakgrund 
vid introduktionen. Det finns uppenbarligen en skillnad på hur olika skolor arbetar med 
elevernas bakgrund i undervisningen. Elevernas tidigare livserfarenheter är användbara i 
undervisningen och eleven måste känna delaktighet och ta eget ansvar. Detta tar 
språkforskaren Cummins (2000) fasta på, elevernas bakgrund bör genomsyra den dagliga 
undervisningen. I de intervjuer där vi fått svar på om huruvida informanterna arbetar med 
elevernas bakgrund i undervisningen berättar ingen att de använder sig av speciella kultur – 
eller temadagar för att lyfta fram just andraspråkseleverna. Vi tror att det är viktigare att hela 
arbetssättet präglas av intresse för andraspråkselevernas bakgrund och erfarenheter.     
 
Informanterna på den norra orten använder sig mycket av LTG–metoden vid läsinlärning 
medan det av intervjuerna i södra Sverige inte framgår om metoden används. Lärarna i de 
båda åldersgrupperna i norra Sverige använder sig av samma metod för att lära eleverna att 
läsa. Skillnaden är att det i de lägre åldrarna används mer konkret åskådningsmaterial. Vi 
undrar om det skulle gynna vuxenundervisningen att använda sig av detta i undervisningen. 
Detta skulle kanske göra undervisningen mer lustfylld och lättbegriplig och de studerandes 
begreppsvärld skulle förhoppningsvis öka. Som hjälpmedel i undervisningen använder sig sfi 
på båda orterna i olika omfattning sig av datorprogrammet Lexia. En framtidsvision skulle 
vara om programmet användes mer då positiva resultat uppnåtts efter kort tids användning på 
sfi i södra Sverige.   
 
Samarbete mellan specialpedagog och lärare i svenska som andraspråk fanns redan på 
grundskolan på den norra orten. I förberedelseklassen i södra Sverige ställdes diagnos med 
hjälp av en specialpedagog. Inget antydde att ett samarbete dessa pedagoger emellan fanns 
utöver diagnostiseringen och behovet verkade inte heller finnas. Detta tror vi beror på en 
redan väletablerad och kreativ verksamhet.  
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Behovet av ett samarbete med specialpedagoger har informanterna på sfi - utbildningarna 
ansett som stort. På verksamheterna fanns inga specialpedagoger och inga diagnoser kunde 
ställas. I dagsläget är det svårt för lärarna att skilja på ångestrelaterade problem och läs - och 
skrivproblem, därför tror vi att våra informanters arbete på sfi - verksamheterna skulle 
underlättas om diagnos kunde ställas på de studerande. Mycket av lärarnas tid går åt till att 
spekulera om vilka svårigheter de studerande har, tid går också till att leta relevant material 
till dem. Vi tror att brist på adekvat hjälp är en av de orsaker till att många inte fullföljer sin 
sfi - utbildning. I våra intervjuer beskriver informanterna studerande som många gånger 
känner att de inte gör någon nytta i skolbänken. Forskningen visar att analfabeter ofta förlorar 
tilltron till sig själva då de kommer till ett informationssamhälle som är uppbyggt på skrift 
(Franker 1994). Ett gott självförtroende är grunden till god inlärning i både tal och skrift för 
både vuxna och barn. Dock tror vi att det med yngre barn är lättare att skapa ett gott och 
tryggt klimat i klassrummet eftersom det finns fler sätt att göra undervisningen lustfylld på. 
 
I resultatet ser vi att det i de yngre åldrarna finns mycket färre analfabeter än bland de vuxna. 
Ändå är det i grundskolorna som det finns mest resurser i form av modersmålslärare, tolk och 
specialpedagoger. Forskningen visar hur viktigt det är med både tolk och modersmålslärare, 
ändå finns inte dessa resurser på vuxenundervisningen. Vi tror att resursbristen beror på 
tidsbrist och ekonomiska faktorer. Detta är dock inget vi har undersökt. Vi anser att detta är 
anmärkningsvärt då både elevernas och de studerandes utbildning bör vara lika viktig. I och 
med att barnen lär sig det svenska språket och integreras i det svenska samhället fortare än 
föräldrarna undermineras kanske föräldrarnas självförtroende ytterligare och detta kan i 
förlängningen skapa klyftor i familjen. 
 
Hellström (1992) tar upp hur viktigt det är för andraspråkselever att få arbeta med böcker som 
är utformade speciellt för dem, i förberedelseklassen i södra Sverige gjordes detta. På 
vuxenutbildningarna visades inget läsmaterial för oss. Vi undrar om det är lika lätt för 
vuxenutbildningarna att hitta specialutformat material åt eleverna. Vår erfarenhet från VFU 
visar att det görs mindre sådant material för vuxenstuderande, speciellt analfabeter. Eftersom 
verkligheten ser ut så här tycker vi att det är ännu viktigare att läraren är kreativ och använder 
mycket autentiskt material. Böckerna borde uppdateras, då många är från 1970–talet. Varför 
satsas det inte på vuxna invandrares kunskapsutveckling?  
 
Enligt Larsson, Nauclér och Rudberg (1992) verkar det som att vuxna och barn lär sig att läsa 
i samma takt. Enligt Sachs studie utförd 1986 hade inte de sfi – studerande någon fungerande 
läsfärdighet efter 2000 timmars läsinlärning. Uppenbarligen lär sig barn och vuxna läsa i olika 
takt. Vad är det som gör att de vuxna inte lär sig läsa? Vilka faktorer ligger bakom det? Våra 
informanter pekar på den psykiska ohälsan bland de studerande och vi håller med. Vi tycker 
oss kunna utläsa att informanterna saknar resurser i sin verksamhet. Resursbristen verkar leda 
till en känsla av maktlöshet. Att inte ha resurser gör också att det inte kan anställas 
modersmålslärare och kanske inte heller tolkar.  Ålder spelar också en viktig roll, Franker 
(1994) anser att man måste vara relativt ung för att som vuxen kunna bli litterat. Vuxna 
analfabeter har levt ett helt liv utan att kunna läsa och skriva. De har hittat andra kunskaper 
till exempel hantverk och fysisk styrka som de anser vara värdefulla för att leva ett drägligt liv 
eller kanske till och med för att överleva. Dessa kunskaper kanske värderas högre i deras 
kultur och då finns inte den starka motivationen för att lära sig läsa.  
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På både sfi–utbildningen och 1-6 skolan på den norra orten används det hörlurar och 
bandspelare för att eleverna och de studerande ska få höra det svenska språket. Detta är alltså 
en likhet i arbetssätt mellan verksamheterna.  
 
På båda grundskoleverksamheterna i vårt material talade informanterna om hur mycket mer 
motiverade andraspråkseleverna är att lära sig jämfört med de svenska barnen. På 
vuxenutbildningarna talades det om svårigheterna att motivera de studerande. En intressant 
skillnad. Vi tror att detta beror på ovannämnda faktorer och att en förbättrad 
integrationspolitik vore en del av lösningen.  
 
Verksamheten vi anser vara mest väletablerad är förberedelseklassen i södra Sverige eftersom 
informanten visade mycket kunskaper och kreativa arbetssätt. Vi uppfattade informanten som 
väldigt kunnig inom området, trots hennes brist på utbildning i svenska som andraspråk på 
universitetsnivå. Vi drar slutsatsen att hon har lärt sig mycket av sina erfarenheter och 
kollegor och lyckats applicera detta på sin dagliga verksamhet på ett bra sätt.  
 
Alla verksamheter vi undersökt arbetar på olika sätt och med den brist på resurser som råder i 
skolorna lyckas ändå dessa pedagoger vara kreativa. Detta tror vi är grunden till en bra 
inlärningssituation.  

Pedagogiska tillämpningar 
Lärdomar vi drar av denna uppsats är att det är bra att arbeta med någon som har annan 
utbildningsbakgrund än en själv. Eftersom läraren då kan finna nya lösningar på problem som 
uppstår. Våra gemensamma erfarenheter och kunskaper har utformat denna uppsats. Vi tar 
med oss många lärdomar till vår framtida lärargärning och finner ämnet högst intressant samt 
relevant. Detta eftersom dagens samhälle är mångkulturellt och därav är även skolan det.  

Fortsatt forskning 
Som förslag på vidare forskning tycker vi att det skulle vara intressant att se behovet av 
samarbete ur ett elev - och studerandeperspektiv. Det vore intressant att observera 
alfabetiseringsgrupper i alla åldrar för att få en ökad förståelse för hur alfabetiseringen 
verkligen går till. För att se om det föreligger några likheter eller skillnader i 
alfabetiseringsundervisningen mellan andraspråkselever och vuxna invandrare som är 
analfabeter skulle en kvantitativ analys kunna användas. Ett helt annat arbete med en annan 
inriktning skulle kunna behandla behovet av ett samarbete endast mellan sfi lärare och 
specialpedagoger. Att ta reda på hur föräldrarnas brist på utbildning påverkar familjens 
sociala roll gentemot samhället skulle också vara intressant.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till sfi - svenska för invandrare, södra Sverige 
 

1. Vad har du för utbildning/ hur länge har du arbetat på sfi? 
 

2. Vilken nivå har du på de grupper du undervisar i? Är grupperna homogena? 
 

3. Vilka länder är mest representerade? 
 

4. Har ni tillgång till hemspråkslärare eller tolk i så fall hur mycket?  Anser du att den 
resursen är tillräcklig? 

 
5. Hur ser läsarbetet ut i inledningsskedet med dessa elever? Hur presenterar man 

läsning för en som kanske inte vet så mycket om det skrivna språket? 
 

6. Vad kan förändras respektive förbättras? Vilka faktorer är viktiga för bra 
undervisning? Vilka utmaningar kan man stöta på i mötet med dessa individer och i 
deras skolsituation? 

 
7. Hur lär man dessa elever att läsa på bästa sätt? 

 
8. Arbetar ni med några speciella metoder för att ”knäcka läskoden” 

 
 

9. Finns det något samarbete mellan er och de som arbetar med de yngre 
invandrareleverna? 

 
10. Tror du att ett samarbete skulle vara gynnsamt? 

 
11. Ser du några möjligheter till att etablera ett sådant? I så fall hur skulle det kunna vara 

utformat och vad skulle ni lära er av varandra? Vilka likheter respektive skillnader tror 
du finns? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till sfi – svenska för invandrare, norra Sverige 
 

1. Beskriv hjälpbehovet av lärare i svenska som andraspråk/specialpedagog. Om inget 

behov finns, motivera! 

2. Finns det möjlighet för eleven att lära sig läsa på sitt modersmål på SFI/grundskola? 

Skulle det behövas? 

3. Finns det modersmålslärare tillgängligt? Behov? 

4. Hur börjar ni alldeles i början för att komma igång? 

5. Används någon speciell metod för de med uppenbara läs/skriv problem, eller är 

baseras hjälpbehovet på individen? 

6. Vilka faktorer är viktiga för bra undervisning?  

7. Vad är det viktigaste för god läsinlärning enligt dig?  

8. Hur arbetar ni med avkodningen, för att ”knäcka koden”? Metoder? 

9. Skulle det, enligt dig, finnas behov och möjligheter för att etablera ett samarbete 

mellan specialpedagoger och lärare i svenska som andraspråk?  
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide specialpedagog 

 
1. Beskriv allmänt hur många flyktingar/invandrar barn finns på skolan?  

 
2. Vilka länder är mest representerade?  

 
3. Hur ser resurserna ut? Täcker de behoven? Finns det modersmålslärare? Finns det 

svenska som andraspråkslärare på skolan? 
 

4. Vilka metoder och vilket material används i arbetet med dessa barn? 
 

5. Tycker du att det är annorlunda att lära ett invandrar barn att läsa? 
 

6. I så fall på vilket sätt? 
 

7. Vad är det viktigaste för god läsinlärning enligt dig? 
 

8. Vilka paralleller kan man dra ifråga om inlärningssättet för vuxna analfabeter och 
nyanlända andraspråkselever? 

 
9. Tror du att det finns ett att etablera ett samarbete mellan specialpedagoger och svenska 

som andraspråkslärare? 
 

10. I så fall hur skulle det samarbetet kunna se ut? 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide lärare svenska som andraspråk och specialpedagog 

 

1. Vilket är ditt yrke? 

2. Hur länge har du/ni arbetet på denna skola? 

3. Hur ser ert elevunderlag ut? 

4. Hur många andraspråkselever finns det på skolan? 

5. Finns det hemspråkslärare? Används dessa vid introduktionen? 

6. Anser ni att resursen är tillräcklig? 

7. Tror ni att ett samarbetet med sfi – lärare skulle vara gynnsamt? 

8. Samarbetar ni med specialpedagog och lärare i svenska som andraspråk? 

9. Om ej, skulle det behövas, skulle ni önska det, hur skulle det kunna se ut? 

10. Vas skulle ni lära er av varandra? 

11. Vilka likheter/skillnader finns det mellan verksamheterna? 

12. Använder ni er av elevens bakgrund i undervisningen? 

13. Hur ser läsarbetet ut i inledningsskedet med andraspråkselever? 

14. Hur presenteras läsning för en om inte vet så mycket om det skrivna språket? 

15. Vilka faktorer är viktiga för god undervisning? 

16. Vilka utmaningar kan man stöta på med dessa individer och i deras skolsituation? 

17. Hur lär man dessa elever att läsa på bästa sätt? Arbetar ni med några speciella 

metoder? 




