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Sammanfattning

Denna kvalitativa studie behandlar problematiken kring att bedriva 
alfabetiseringsundervisning. Den alfabetiseringsundervisning som bedrivits och bedrivs i 
Sverige har under åren kritiserats av Skolverket. Med anledning av denna kritik har jag valt 
att intervjua fyra lärare, som samtliga bedriver alfabetiseringsundervisning. Deras 
uppfattningar kring undervisningens innehåll, kompetens samt organisationsramar redovisas i 
uppsatsens resultat. 

Studien syftar således till att försöka erhålla en kunskap om hur ovan nämnda faktorer 
påverkar alfabetiseringsundervisningen. Studiens frågeställningar har varit: Vilken formell 
kompetens har de verksamma lärarna och hur står sig den i ett nationellt perspektiv? Vilket är 
undervisningens innehåll och hur är den organiserad?

I undersökningen har det framkommit att de intervjuade lärarna i stor utsträckning innehar en 
adekvat formell kompetens för att bedriva alfabetiseringsundervisning. Ur ett nationellt 
perspektiv utgör de en del av de 11% som innehar ämnesteoretisk utbildning.

Samtliga informanter uppger att det inte existerar någon universallösning över hur illiterata 
lära sig ett nytt språk. De fyra informanterna bedriver individualiserad undervisning som 
realiseras på olika sätt. Ingen av de intervjuade lärarna ger eleverna möjligheten att kunna 
påverka planeringen av undervisningen. Deltagarsamtalet inryms i samtliga informanters 
undervisning men det är ytterst osäkert vilket syfte detta samtal tillskrivs. 
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Inledning

Min far var analfabet. Min mormor och morfar kunde inte heller ens skriva sina namn, 
men de behövde det inte. I Eklandet hade inte heller min far behövt det. Som 
egnahemmare däremot behövde han det. – Jag skulle ha behövt kunna läsa och skriva, sa 
han ibland klagande. Det hade varit lika viktigt som att ha fått lära sig att arbeta. Nu 
skrattar dom istället åt en. Och dom lurar en. Man får betala för att man är dum.

                                                    (Johansson, 1951 s. 81)

I de allra flesta länder i västvärlden framstår läs- och skrivkunnighet som en självklarhet. 

Samhällsmedborgaren förväntas kunna ta del av samhällelig information av olika slag för att 

kunna vara en deltagare i samhällets demokratiska utvecklingar. En människa som varken kan 

läsa eller skriva har inte möjligheterna att kunna utföra de medborgerliga rättigheterna eller 

skyldigheterna som är en del av samhällsstrukturen. Det är inte enbart den demokratiska 

processen som en ej läs- och skrivkunnig människa står utanför, utan denne får det även 

mödosamt att fungera i det vardagliga livet. 

Det informationssamhälle som vi lever i ställer höga krav på läs- och skrivfärdigheter. För en 

läs- och skrivkunnig människa förefaller det inte särskilt komplicerat att avläsa en 

busstidtabell, tolka en gatuskylt eller beträda en stormarknad, men för en människa som ej 

innehar dessa kunskaper innebär det stora problem. Detta är verklighet för många flyktingar 

och invandrare i Sverige idag. De har inte kunnat införskaffa sig grundläggande läs- och 

skrivfärdigheter under deras uppväxtår, vilket medför att de inte har möjlighet att ta del av 

mycket av det som samhället erbjuder. 

Det förefaller vara så att vilken roll en människa än intar i dagens moderna samhälle så 

förväntas individen kunna läsa och skriva. Alfabetiseringsundervisningens övergripande mål 

är att ge människor verktyg så att de kan verka i det informationssamhälle som vi lever i. Hur 

är dagens alfabetiseringsundervisning utformad och vilken relation har den till den kritik som 

Skolverket riktat mot denna? Det är något som denna uppsats ämnar att ge en liten inblick i 

då fyra verksamma alfabetiseringslärare utfrågas om deras undervisning.
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Syfte
Skolverket har under årens lopp i flertalet utredningar kritiserat den alfabetiserings-

undervisning som bedrivs i Sverige. I denna uppsats avses att undersöka fyra olika 

alfabetiseringslärares  uppfattningar kring sin egen undervisning beträffande kompetens, 

innehåll och organisationsramar.  Syftet med uppsatsen är att – med stöd av informanternas 

svar samt tidigare forskning – försöka nå en djupare förståelse för hur ovan nämnda faktorer 

kan tänkas påverka alfabetiseringsundervisningen. 

- Vilken formell kompetens har de verksamma lärarna och hur står den sig i ett 

nationellt perspektiv?

- Vilket är undervisningens innehåll och hur är den organiserad?

Resultatet kommer avslutningsvis att analyseras utifrån den tidigare forskning som finns inom 

området.

Bakgrund
I nedanstående avsnitt beskrivs den tidigare forskningen inom alfabetiseringsundervisningen 

men även en del begrepp som är väsentliga i sammanhanget. 

Analfabetism
Det existerar två olika typer av oförmåga att läsa. Den ena typen innebär att människor med 

förutsättningar att kunna lära sig läsa och skriva inte får möjligheten att göra det på grund av 

olika oförmånliga förhållanden (Holmberg, 1994 s. 27). Det kan handla om såväl sociala som 

ekonomiska faktorer. Denna typ av analfabetism är förstås förbunden med 

utvecklingsländernas analfabetism. Den andra typen av oförmåga att läsa gäller exempelvis en 

person med någon slags mental avvikelse som bidrar till att personen ifråga ej kan tillägna sig 

språket i varken tal eller skrift (Holmberg, 1994 s. 27). Denna slags oförmåga att läsa skulle 

nog få människor kalla analfabetism utan snarare kategorisera under läs- och skrivsvårigheter. 

Av dessa två nämnda kategorier så är det den förstnämnda som avses att behandlas i denna 

studie.
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Litteracitetsbegreppet
Detta stycke har till avsikt att koncentrerat förklara vad begreppet litteracitet innebär och 

därutav skillnaden mellan att vara litterat och illitterat. Litteracitet är ett begrepp som nyttjats 

relativt vidlyftigt för aktiviteter som är kopplade till läsning och skrivning (Barton, 2007 s. 

19). Många forskare har överensstämmande åsikter om begreppet idag. De menar att läsandet 

enbart är ett av många olika tillvägagångssätt som människor försöker tolka verkligheten på. 

Människan idag nyttjar medier på ett helt annat sätt än vad som tidigare var fallet. 

Människans användande av medier sker idag integrerat och det sker ingen avskiljning mellan 

skriven text och annan icke nedskriven information när människan försöker förstå sin 

omgivning. Barton (2007 s. 23) anser att begreppet litteracitet bör få ha en vidsträckt innebörd 

av den orsaken att människor läser såväl romaner som tidtabeller eller tar in information från 

andra mediala källor. Barton menar att det existerar många överensstämmelser i samtliga av 

dessa texter även om de är av olika textslag.

   

Det sker ständiga överläggningar om hur begreppet litteracitet skall tolkas och det är 

tillräcklig anledning till att ifrågasätta och omdana den uppfattning som regerat de senaste 

femtio åren. Kress (2003, s. 27) menar att den gamla tanken om att litteracitet har sin 

utgångspunkt ur en lingvistisk teori är förlegad och bör ersättas med en ny syn som har sin 

utgångspunkt i en teori om semiotik. Anledningen till denna förändring av synen på begreppet 

litteracitet är, menar Kress, att språket förutom nedskriven text även inbegriper ikoner, bilder, 

musik och symboler. 

   

Begreppet litteracitet har som tidigare beskrivits förändrats med tidens gång, vilket även 

gäller UNESCO:s definition av detsamma. Unesco förändrade sin definition av litteracitet 

under 1970-talet och organisationen menar att litteracitet bör ses ur såväl individens som 

samhällets behov (Rydén, 2007 s. 19). Därav delas innebörden av litteracitet upp i två olika 

nivåer; baslitteracitet och funktionell litteracitet. Med baslitteracitet avses att en individ skall 

kunna såväl skriva som läsa en text med för denne individ känt innehåll. Funktionell 

litteracitet innebär i praktiken att en person skall kunna använda sin läsning och skrivning i 

vardagliga situationer (Rydén, 2007 s. 19). De ovan beskrivna teorierna kring litteracitet har 

mycket gemensamt ur flera olika perspektiv. Litteracitet är enligt dessa teorier något som sker 

i vardagen såväl som genom någon undervisningssituation och denna process uppstår i 

samspel mellan människor. Det är av största vikt att en illiterat människa lyckas tillgodogöra 
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sig verktyg så att denne kan verka i det informationstäta samhälle som vi lever i. Det är 

alfabetiseringsundervisningens övergripande mål.

Tidig forskning kring andraspråks- och alfabetiseringsundervisning   
Den brasilianske sociologen och pedagogen Freire är en forskare som har haft stor betydelse 

för såväl andraspråks- som alfabetiseringsundervisning. Han kritiserade hårt den rådande 

alfabetiseringsundervisningen på 1970-talet, som hade sin utgångspunkt i den behavioristiska 

inlärningstraditionen (Franker, 2004 s. 694). Upplägget för denna typ av undervisning bestod 

av ett färdigt utarbetat material som deltagarna skulle ta till sig och Freire valde att kalla 

denna metod för ”bankmetoden”. Han menade att läsning och skrivning är starkt 

sammankopplade med såväl demokratiska rättigheter som politisk makt. Enligt Freire måste 

alfabetiseringsundervisningen ha sin utgångspunkt i deltagarnas identiteter och deras 

kulturella bakgrunder (Franker, 2004 s. 694). 

   

Vedertagna metoder och arbetssätt inom 
alfabetiseringsundervisningen
I Sverige existerar det inte särskilt många forskare  inom detta område, men det existerar ett 

undantag och hon heter Quarin Franker. Franker har sedan början av 1990-talet forskat om 

undervisning riktat mot analfabeter och hennes forskning kommer att presenteras nedan samt 

återkomma i uppsatsens avslutande delar. Det existerar enligt Quarin Franker (1994 s. 12) ett 

antal element som bör inrymmas i alfabetiseringsundervisningen och dessa menar hon är 

förutsättningen för en god inlärningssituation. För det första menar Franker att relationen  

mellan lärare och elev skall utmärkas av en ömsesidig respekt och en öppen dialog. Själva 

undervisningen skall ha sin utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och därav upplever 

eleverna undervisningen som betydelsefull och brukbar (Franker, 1994 s. 12). Franker menar 

att det finns vissa element som bidrar till en gynnsam alfabetiseringsundervisning. Dessa är:

 Introduktionssamtal

 Elevens kunskaper och erfarenheter och skolarbetet

 Att lära sig läsa och ta ansvar för sin inlärning är ett arbete 

 Autentiska material och situationer

 Aldrig en text utan kontext
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 Mycket skrivande

 Planering och utvärdering tillsammans. 

I nedanstående text avses att kortfattat beskriva innebörden med ovanstående element i 

alfabetiseringsundervisningen.

I inledningsskedet av varje ny alfabetiseringskurs menar Franker (1994 s. 12) att ett 

introduktionssamtal med varje elev skall ske. Deltagare i detta samtal skall vara läraren, 

eleven samt en tolk. Eleven skall med hjälp av en tolk kunna uttrycka sig fritt om sina 

förväntningar inför kursen och vad denne anser viktigt att lära sig. Samtalet får sedan bli 

elevens första individuella studieplan. Franker menar resultatet av dessa samtal får bli 

utgångspunkten får den vidare undervisningen. Hon berättar även att många lärare genomför 

dessa samtal men att de inte får någon betydelse för undervisningen. 

Eleverna i alfabetiseringsgruppen besitter oerhörda lärdomar och kunnigheter och dessa bör 

enligt Franker ligga till grund för undervisningen, vilket leder till att undervisningen 

individanpassas. Undervisningen måste inbegripa de föreställningar och livserfarenheter 

eleverna införskaffat sig eftersom de ligger till grund för ett beständigt lärande. Det är oerhört 

viktigt att påpeka för eleverna att skolan och livet respektive skolan och arbetet är förenade 

med varandra (Franker, 1994 s. 12). 

Det är enligt Franker (1994 s. 12) mycket viktigt att få eleverna att ta ansvar över sin inlärning 

och att på så sätt få dem att inse att det inte är läraren som lär eleverna att läsa utan denne 

ämnar vägleda eleverna i deras lärande. På så sätt markerar läraren för eleverna att de måste ta 

ansvar för sitt eget lärande. Lärarens ansvar ligger också i att få eleverna att upptäcka olika 

inlärningsstrategier som eleverna kan lära sig av (Franker, 1994 s. 13).  Undervisningen bör 

även inrymma ett språkligt kontrastilt perspektiv. Varje elev måste få tid att reflektera över 

språkliga skillnader. Det kan gälla att eleven jämför de språk denne behärskar med svenskan 

men även jämförelser med språk som andra klasskamrater talar bör vara en del av 

undervisningen (Franker, 1994 s. 13).  

I alfabetiseringsundervisningen riktad mot vuxna elever skall det ej förekomma några 

läseböcker som vanligtvis nyttjas när barn med svenska som modersmål står inför att lära sig 

att läsa (Franker, 1994 s. 12). Anledningen till detta beror på att språket i dessa böcker varken 
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är lämpat till vuxnas krav och brukbarhet. De material som används till vuxna i 

alfabetiseringsundervisningen bör vara autentiskt och kopplat till den enskilde eleven i så hög

grad som möjligt. Därför skall läraren be sina elever ta med sig brev, broschyrer, 

tidningsartiklar eller brev som de fått från någon myndighet. Det leder till att all den text som 

eleven kommer i kontakt med i det vardagliga livet också blir utgångspunkten för elevens 

läsande. Ytterligare exempel som Franker (1994 s. 13) ger när det gäller autentiska 

inlärningssituationer för alfabetiseringsundervisning är att läraren tillsammans med eleverna 

utför olika slags fältstudier. Lämpliga platser att besöka kan enligt Franker exempelvis vara 

olika slags myndigheter, arbetsplatser och museer (1994 s. 13). I dessa situationer ges 

eleverna möjlighet att utprova sina språkliga kompetenser och de blir varse om vad de klarar 

bra respektive måste vidareutveckla. 

Franker menar att varje text som läraren väljer att använda i sin undervisning är tvungen att 

stå i en tydlig kontext och den får inte nyttjas lösryckt ur sitt sammanhang. Anledningen till 

att Franker (1994 s. 13) förordar detta förfarande består i, att en text som befinner sig i sin 

naturliga kontext, ger eleverna nödvändiga vägledningar. Viktiga ledtrådar vilka eleverna får 

stor användning för när de står inför att tyda textens handling. De typer av texter som Franker 

avser skall nyttjas i alfabetiseringsundervisningen återfinns främst i tidningar och nyheter. De 

är gynnsamma emedan eleverna själva kan inneha förförståelse om nyhetshändelser med 

tanke på det mediala samhälle vi lever i (Franker, 1994 s. 14).

Den lektionsplanering som implementeras löpande under undervisningens gång menar 

Franker skall ske i samarbete mellan lärare och elever. Hon betonar även vikten av att 

eleverna måste medvetandegöras om viktiga didaktiska frågor som ”Vad ska vi göra?, Varför 

ska vi göra det? och Hur ska vi göra det? (Franker, 1994 s. 14). I inledningsskedet får av 

naturliga skäl läraren styra upplägget i högre grad, men allteftersom övergår situationen till att 

vara alltmer naturlig för eleverna och de överlåts då att själva reflektera över de didaktiska 

grundfrågorna.  Utöver att de didaktiska grundfrågorna skall presenteras för eleverna samt 

sammanföras som en naturlig del i undervisningen menar Franker även att en kontinuerlig 

utvärdering skall äga rum. Syftet med att evaluera vad varje elev utfört under en i förväg 

bestämd tidsperiod är att eleven ska få möjlighet att uppfatta vad denne åstadkommit. Dessa 

utvärderingssamtal mellan läraren och eleven skall företrädesvis föras via tolk i syfte att såväl 

läraren och eleven skall kunna formulera sig  utan hinder (Franker, 1994 s. 14).
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Det förekommer några metoder eller arbetssätt som lärare inom alfabetiseringsundervisningen 

använder sig frekvent av och dessa avses nedan beskrivas kortfattat. En av dessa arbetssätt går 

under namnet LTG-metoden och den inledande förkortningen i namnet står för läsning på 

talets grund. Det är en metod som tar sin utgångspunkt i elevens eget språk och elevens 

erfarenheter. De ord och begrepp som eleverna sedan tidigare förvärvat kommer att vara 

fundamentet för undervisningen. Själva avsikten med LTG-metoden är att användandet av 

denna metod skall leda till en naturlig språkutveckling för eleverna (Leimar, 1977 s. 7). 

Denna metod är tydligt influerad av Freirers tankar kring inlärning med anledning av att den 

har sin utgångspunkt i elevernas livserfarenheter samt språkkunskaper. Metoden innebär i 

praktiken att läraren tillsammans med sina elever skapar egna texter som har sin utgångspunkt 

i händelser ur elevernas liv (Leimar, 1972 s. 9). 

Ytterligare en vanligt förekommande metod inom alfabetiseringsundervisningen är dictogloss. 

I stort handlar detta arbetssätt om att eleverna indelas i mindre grupper där de med 

utgångspunkt i en text får samtala och diskutera kring grammatik och språkriktighet (Asker, 

2005 s. 2). Med utgångspunkt i Kristina Askers uppsats Dictogloss – ett språkutvecklande 

arbetssätt (2005 s. 2) kommer nedan en komprimerad beskrivning av proceduren vid en 

dictoglossövning.  Eleverna indelas i mindre grupper om tre till fyra elever. Därefter läser 

läraren en kortare text högt för eleverna som får till uppgift att försöka lista ut vad texten 

handlar om. Textens språkliga nivå skall ligga strax över elevernas språkliga nivå. Läraren 

läser denna text högt för eleverna vid två tillfällen och vid det andra tillfället får eleverna i 

uppdrag att skriva upp stödord kring vad de uppfattar att texten handlar om. Sedan får 

smågrupperna i uppgift att på egen hand ställa samman anteckningarna till en text som skrivs 

ned på ett blädderblock. Slutligen presenteras de olika återgivningarna för samtliga grupper 

och de diskuteras tillsammans med läraren.

Jag har i ovanstående avsnitt beskrivit forskning som bedrivits inom området. Min intention 

är åskådliggöra vilken relation som existerar mellan denna tidigare forskning och den 

undervisning som informanterna beskriver att de bedriver. Jag ämnar att undersöka såväl 

överensstämmelser som skiljaktigheter mellan forskning och praktiserande samt bakom-

liggande orsaker till dessa.
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Metod
I nedanstående avsnitt avses att förankra uppsatsen i teorin och såväl val av 

tolkningsperspektiv som val av metod uppvisas.

Tolkningsperspektiv
De hermeneutiska vetenskaperna ämnar att utröna olika möjliga betydelser hos sina 

studieobjekt och dessa betydelseenheter förmedlas  av forskaren genom språklig tolkning 

(Ödman, 2001 s. 72). Tolkning av texter är vad som har företräde inom hermeneutiken. Den 

litterära texten – i det här fallet intervjutexten – uppfattas som en färdig text först efter det att 

denna tolkats. Det primära målet för forskaren inom den hermeneutiska traditionen är att: ”se 

bortom intervjusituationens här och nu och ägna uppmärksamhet åt den kontextuella 

tolkningshorisont som förmedlas genom historien och traditionen” (Kvale, 2009 s. 67). Med 

utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv ges forskaren möjlighet att förstå människors

livsvillkor och erfarenheter. Forskaren innehar ett nära förhållande till forskningsobjektet och 

denne övergår till att vara en del av den verklighet som undersöks (Patel, 1991 s. 13). I denna 

uppsats avses att tolka de intervjuade lärarnas uppfattningar kring deras egen undervisning. 

Det behöver nödvändigtvis inte betyda att deras tankar kring deras praktik överensstämmer 

med hur denna ter sig i realiteten.

Kvalitativ metod
Den kvalitativa metoden nyttjas med avsikt att införskaffa en djupare kunskap om ett specifikt 

ämne. Utmärkande för denna metod är att ”det sker en insamling av data som representerar 

en kvalitet i ett sammanhang, i stor utsträckning i form av språkliga enheter” (Allwood, 2004 

s. 68). Det existerar fler utmärkande drag för den kvalitativa metoden. I denna metod sätter 

forskaren sin prägel på arbetet i högre grad än vad som är fallet när det gäller den kvantitativa 

metoden. Under det att den kvalitativa datainsamlingen fortskrider kommer undersökaren att 

reflektera, vilket medför att förståelsen kring ämnet fördjupas. Det i sin tur leder till att det 

löpande tillkommer nya idéer och analyser till undersökningen. Den kvalitativa metodens 

utmärkande drag bidrar till att forskaren har ett nära och levande förhållande till sitt material 

(Patel & Davidssson 1991 s. 19). Metoden som valts till denna undersökning är 

intervjuundersökning. Denna metod tillfaller undersökningen av den orsaken att syftet med 

denna är att undersöka hur de intervjuade lärarnas undervisning förhåller sig till den kritik 

som Skolverket riktat mot alfabetiseringsundervisningen. Intentionen är att införskaffa sig en 
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djupare kunskap om informanternas undervisning för att sedan kunna jämföra denna med 

Skolverkets syn på densamma. För att kunna införskaffa sig denna djupare kunskap krävs en 

kvalitativ metod och inte en kvantitativ metod eftersom med den sistnämnda ernås en mer 

fragmentiserad kunskap (Patel & Davidsson s. 21). 

Genomförande
I nedanstående kapitel beskrivs på vilket sätt urvalet till intervjuerna har utförts, vilka faktorer 

som kännetecknar en kvalitativ uppsats samt en genomgång av hur materialet har analyserats.

Urval
Undersökningens fyra informanter arbetar samtliga som lärare i svenska som andraspråk i 

norra Sverige. De arbetar enbart med alfabetiseringsundervisning. Urvalet skedde 

slumpmässigt då flera skolor kontaktades i syfte att få tag på deltagare till denna uppsats. 

Informanterna försäkrades anonymitet, vilket innebar att varken namnen på deltagarna eller 

på skolorna där de arbetar förekommer i uppsatsen. Intervjuerna genomfördes under april och 

maj månad 2009. Informanterna delgavs i förväg information om vad intervjufrågorna skulle 

komma att handla om. Brukligt i detta sammanhang är att informanterna skall ges en tydlig 

information om vad syftet och frågeställningarna avser att besvara (Kvale, 1997 s. 107). 

Intervjuer och material
Kvale (2009 s. 39) beskriver forskningsintervjun som ett professionellt samtal där 

uppbyggnaden av denna till viss del liknar ett vanligt samtal, men den kännetecknas även av 

ett tillvägagångssätt och en frågeteknik av ett unikt slag. Målsättningen med 

forskningsintervjun är att uppnå mångskiftande skildringar av olika synpunkter. Min intention 

med denna studie är på ett övergripande plan att införskaffa mig en djupare insikt om 

informanternas alfabetiseringsundervisning. Då framstår kvalitativ metod och intervju-

undersökningar mer fördelaktig än en kvantitativ metod. Kvale (1997 s. 119) beskriver den 

kvalitativa forskningsintervjun som varierande när det gäller frågornas grad av struktur. Han 

menar vidare att den kvalitativa forskningsintervjun ej innehåller några stängda frågor men att 

den är för den skull inte ett öppet samtal eftersom intervjun ingalunda sker mellan två 

jämställda parter (Kvale, 1997 s. 32). Det existerar enligt Kvale (1997 s. 119) ett antal viktiga 

nyckelfrågor som intervjuaren bör ha ställt sig inför den stundande intervjun. Dessa 

betydelsefulla frågor är vad, varför och hur: Vad -  innebär att forskaren satt sig in i ämnet 
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som avser undersökningen; varför – går ut på att  forskaren lyckats utforma ett klart syfte för 

studien; hur medför att intervjuaren valt en överensstämmande intervjuteknik för den avsedda 

undersökningen.

Vid denna undersöknings intervjutillfällen nyttjades en intervjuguide innehållandes ett visst 

antal frågor. Denna intervjuguide väljer intervjuaren att ha som utgångspunkt med avsikt att 

få till stånd ett samtal om ett specifikt ämne och den har till uppgift att ge intervjuaren  

struktur under själva intervjutillfället (Kvale, 1997 s. 43).

Under samtliga intervjutillfällen användes en videokamera med vilken enbart ljudet spelades 

in. Intervjuerna spelades in i syfte att det skulle vara möjligt att analysera informanternas svar 

vid upprepade tillfällen men även med anledning av att kunna koncentrera sig uteslutande på 

informantens svar. Det övergripande målet för intervjuerna och de efterkommande analyserna 

har genomsyrats av en reflekterande hållning gentemot materialet. Målsättningen under 

intervjutillfällena har varit att dessa skall upplevas så naturliga som möjligt men det går aldrig 

att frånse att intervjun grundar sig på ett asymmetriskt förhållande mellan intervjuare och 

informant.

Datainsamlingsmetoder
Det insamlade materialet kommer att till största del refereras i uppsatsen men det kommer 

även att återfinnas stycken där informanternas svar återges ordagrant. Utgångspunkten har 

varit att bevara det insamlade materialets äkthet i så stor grad som möjligt. Mycken kraft har 

förlagts till att tillgodogöra nyansskillnader men även likheter som uppkommer ur 

intervjuerna. Den rådata som de insamlade intervjuerna utgör har ombildats till referat samt 

även en del ordagrant återgivna stycken. De har sedan införts i uppsatsens resultatredovisning.

Referaten och citaten från de sammanlagt fyra intervjuerna har sedan införts under fyra olika 

rubriker i uppsatsens resultatdel. Själva avsikten med intervjuerna har varit att tillgodogöra sig 

en djupare förståelse kring den alfabetiseringsundervisning som informanterna beskriver att 

de bedriver. Detta material ligger till grund för vidare analys i syfte att undersöka relationen 

mellan informanternas undervisning och Skolverkets riktade kritik mot 

alfabetiseringsundervisningen. 
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Undervisningens form och förutsättningar
Nedan ämnas redovisa och redogöra för informanternas svar på intervjufrågorna med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte. Informanternas svar redovisas under tre rubriker med avsikt

att göra det hela mera överskådligt. Efter varje avsnitt följer en redovisning av Skolverkets 

kritik och därefter en analys.

Kompetens

”Lena”

Lena har undervisat i 30 år och hon arbetade inledningsvis som springvikarie åt kommunen 

för att sedan undervisa på lågstadiet. På sin nuvarande arbetsplats har hon undervisat i femton 

år och det arbetet har uteslutande bestått av alfabetiseringsundervisning. I grunden är Lena

lågstadielärare men har på senare år läst såväl A som B-kurs i Svenska som andraspråk vid 

Luleå tekniska universitet. Lena har även läst en fempoängskurs i alfabetiseringsundervisning.

Hon upplever att kunskap i specialpedagogik skulle vara till fördel i hennes yrkesverksamhet, 

vilket klargörs i följande anförande: 

Vi har ju lärarlyftet där man får läsa och tyvärr så fick jag inte 
det men då hade jag tänkt att läsa specialpedagogik. För det 
känns som ett område som man skulle behöva lite mer på 
fötterna men en annan av lärarna fick det och det är jättebra för 
då har vi kompetensen här.

”Agneta”

I 38 år har Agneta arbetat som lärare varav 20 år med alfabetiseringsundervisning. Agneta 

började sin yrkesbana med att undervisa på lågstadiet eftersom hon i grunden är utbildad 

lågstadielärare. Hon har sedan en tid tillbaka vidareutbildat sig och tillgodogjort sig 40 poäng 

i svenska som andraspråk. Agneta ser det som en stor fördel att hon erhöll gedigen läs- och 

skrivinlärning i så hög grad på lärarutbildningen för fyrtio år sedan: 

För trettio eller fyrtio år sedan när man gick på utbildningen då 
fick man väldigt mycket sånt. Det var det huvudsakliga som 
man arbetade med. Detär jag jättenöjd med att jag har den här 
grunden i alfabetisering. Det sitter som i ryggmärgen.

Agneta berättar även att hon och hennes medarbetare ständigt uppmanas av skolledningen att 

fortbilda sig inom området i syfte att de skall hålla sig uppdaterade med den senaste 
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forskningen. Informanten menar att samtliga lärare på arbetsplatsen är väldigt intresserade av 

att ta del av ny forskning och att de känner sig väldigt trygga med det. 

”Britt”

Hon har undervisat i totalt 29 år varav 16 år på sin nuvarande arbetsplats och undervisningen 

där har i huvudsak bestått av alfabetiseringsundervisning. Britt är i grunden lågstadielärare

och har på senare år tillgodogjort sig 40 poäng i svenska som andraspråk vid Luleå tekniska 

universitet. Britt är oerhört tacksam över den läs- och skrivinlärning som bedrevs när hon gick 

på lärarutbildningen. Hon uttrycker det enligt följande: ”Jag har läs- och skrivinlärningen 

eftersom jag är en gammaldags lågstadielärare och då fick man mer läs- och skrivinlärning 

tror jag än dagens 1-7 lärare”. Hon har också läst en fempoängskurs för sju år sedan som 

gick under namnet Vuxna andraspråksinlärares vägar in i skriftspråket och det var en 

distanskurs mot Malmö högskola. Britt upplever att hon har god grund att stå på i sitt arbete 

och det tack vare hennes lågstadielärarutbildning som inrymmer utbildning i läs- och 

skrivinlärning. Hon anser att det inte existerar någon färdig mall över hur 

alfabetiseringsundervisningen skall bedrivas men Britt tycker att den forskning som skett de 

senaste femton åren har varit henne till stor gagn. Hon upplever att det tidigare knapp funnits 

något om alfabetisering men att det på senare år hänt desto mer inom forskningen på området.

”Åsa”

Åsa inledde sin yrkesbana som lärare under hösten 2008 nästan direkt efter att hon tagit sin 

lärarexamen. Informanten har 80 poäng i svenska och 60 poäng i svenska som andraspråk. 

Hennes första läraruppdrag blev således att bedriva alfabetiseringsundervisning, vilket hon 

upplevde som en oerhörd utmaning. Åsa har via sin arbetsplats erhållit möjligheten att 

vidareutbilda sig i syfte att hon skulle få erhålla mer kunskap om just alfabetisering. Bland 

annat så har Åsa läst en kurs i Stockholm som hon upplever var mycket givande. Följande 

berättar hon  om lärdomarna av denna utbildning:

Jag fick lära mig ganska mycket pedagogik och hur man skall 
lägga upp undervisningen. Hur man skall tänka och att man 
tänker mer i bilder och händelser för det är eleverna mer 
inriktade på.

Informanten känner att hon gärna skulle vilja fortbilda sig inom området och då skulle hon 

främst vilja läsa en fempoängskurs vid Luleå tekniska universitet. Den går under namnet 
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Alfabetisering för vuxna. Informanten framhåller dock problematiken kring att hinna med att 

studera då hon har en heltidstjänst.

Skolverkets kritik
Frågan om att inrätta ett kompetenskrav för sfi-lärare har dryftats ända sedan början av 1970-

talet och det var även då de första universitetskurserna riktade mot sfi-undervisning 

initierades.  Skolverket har bland annat i rapporterna 131 (1997)  respektive 141 (1998) belyst 

ett behov av att höja kompetensen bland verksamma lärare inom SFI. Följande ord yttrar 

Skolverket i rapporten Vuxenutbildning gällande kompetensutveckling av sfi-lärare:

När det gäller utbildningsläget hos dagens sfi-lärare kan man 
skilja mellan dem med ämneskompetens i svenska som 
andraspråk och dem som helt saknar lärarutbildning eller annan 
praktisk pedagogisk utbildning. /…/ Sammantaget är andelen 
lärare med ämnesteoretisk utbildning oroväckande låg. Det är 
viktigt att olika åtgärder sätts in för att överlag höja 
kompetensen i lärargruppen. (Skolverket, 1998 s. 34)

Skolverket klargör även i skriften Likvärdighet i skolan – En antologi (1995 s. 191) över 

sambandet mellan undervisningens kvalitet och en hög lärarkompetens på följande sätt: 

”Indirekt är då lärarutbildning att betrakta som styrinstrument för undervisningens standard. 

Likaså i Skolverkets rapport 131 (1997 s. 69) yttras argument till varför en höjning av sfi-

lärares kompetens är berättigad. Skolverket menar att deltagarna inom undervisningen har 

exceptionellt skiftande förutsättningar beträffande kultur, ålder, livssituation och 

utbildningsbakgrund, vilket i sin tur bidrar till att denna undervisningsform ställer mycket 

höga anspråk på lärarens kompetens. 

Analys
Enligt det existerande nationella behörighetskravet fordras det för lärare som undervisar inom 

andraspråksutbildning en lärarutbildning samt relevant utbildning för den undervisning som 

skall bedrivas (Franker & Skeppstedt, 2007 s. 59). Såväl kommunala som privata sfi-

utbildningsanordnare måste förhålla sig till detta ovan beskrivna behörighetskrav när de 

anställer lärare. Behörighetskravet är i min mening mycket diffust formulerat. Det är föga 

förvånande att det skulle krävas en lärarutbildning för att undervisa inom sfi samt att det 

skulle behövas relevant utbildning inom det ämnesområde en lärare avser att bedriva sin 
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undervisning. Detta otydliga utformade behörighetskrav står helt i kontrast till Skolverkets 

klargörande beträffande förbindelsen mellan undervisningens standard och en hög 

lärarkompetens. De lågt ställda behörighetskraven resulterar i att det uppstår ett utrymme för 

utbildningsanordnare att anställa lärare inom alfabetiseringsundervisningen som inte har 

någon utbildning inom andraspråksundervisning eller alfabetiseringsundervisning. I 

behörighetskravet nämns föga om att undervisande lärare måste ha utbildning i andraspråks-

undervisning eller att de bör ha någon utbildning i alfabetisering, vilket är mycket 

oroväckande. Det leder naturligtvis till att lärare med bristande eller ingen adekvat utbildning 

bedriver alfabetiseringsundervisning. Statistik från 2006 visar att det då var 1618 lärare som 

undervisade inom sfi och av dessa hade 72% någon slags pedagogisk utbildning. Endast 179 

hade 40 poäng eller mer i ämnet svenska som andraspråk (Franker & Skeppstedt, 2007 s. 94). 

Hur står sig då informanternas formella kompetens i förhållande till denna ovan redovisade 

statistik? Samtliga av undersökningens informanter motsvarar de krav som ställs av 

lärarutbildningarna runt om i Sverige på minst 40 poäng i ämnet svenska som andraspråk för 

blivande grundskollärare samt lärare inom vuxenutbildningen. Informanterna i denna 

undersökning är en del av de 11% som innehar 40 poäng eller mer i svenska som andraspråk.

Det är trots allt viktigt att ha i åtanke att denna statistik var gällande för fem år sedan och att 

det vid dags datum kan se annorlunda ut. Satsningar på att höja sfi-lärares kompetens har 

genomförts vilket kan medföra att siffrorna i dagsläget skiljer sig en aning. Regeringen har 

exempelvis anslagit 15 miljoner kronor till att mellan åren 2007 till 2009 höja ämnes-

kompetensen bland verksamma lärare inom sfi (Franker & Skeppstedt, 2007 s. 66).

Informanterna i denna undersökning ingår hur som helst i en liten grupp lärare inom sfi som 

har utbildning i svenska som andraspråk. Däremot är det endast en av informanterna som 

innehar en vuxenpedagogisk utbildning. De övriga tre informanterna är lågstadielärare i 

grunden och har efter avslutad lärarutbildning senare läst in 40 poäng i svenska som 

andraspråk. Det är naturligtvis en stor fördel för att inte säga förutsättning att en lärare som 

undervisar vuxna elever innehar en motsvarande utbildning. Hur skulle det se ut ifall en lärare 

med förskoleexamen undervisar matematik på gymnasiet? Inom undervisningen av invandrare 

i svenska är det oerhört vanligt att outbildade eller lärare med icke adekvat utbildning håller i 

undervisningen. Det är möjligt på grund av de oklara behörighetskrav som råder vid 

anställningar av lärare inom sfi. En förändring av dessa behörighetskrav skulle troligen 

innebära en förbättring av undervisningens kvalitet. Ett sådant förslag till förändring har 
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presenterats av Quarin Franker och Inger Skeppstedt. Enligt Franker och Skeppstedt (2007 s. 

58) existerar det tre olika kompetensområden som en lärare i alfabetiseringsundervisning 

behöver ha tillgodogjort sig för att kunna möta de krav som kommer att ställas på denne. Den 

idealiska utbildningen för en lärare i alfabetiseringsundervisningen enligt Franker och 

Skeppstedt består av följande tre kompetensområden: en vuxenpedagogisk utbildning, en 

utbildning i svenska som andraspråk samt en utbildning i läs- och skrivinlärning. När det 

gäller den sistnämnda bör denna främst vara inriktad mot andraspråksinlärare. Denna 

förändring som föreslås av dessa två forskare skulle sannolikt innebära en kvalitetshöjning av 

alfabetiserings-undervisningen i Sverige. Frågan är bara om denna är genomförbar i dagens 

läge då det existerar så få lärare som ens har utbildning i svenska som andraspråk. En sådan 

förändring anser jag förutsätter att det etableras en lärarutbildning som är direkt riktad mot sfi 

hos landets högskolor och universitet. Det krävs en långsiktig satsning i annat fall är denna 

förändring ej genomförbar.

Undervisningens innehåll och metoder

”Lena”

Hon menar att den avgörande faktorn för en bra undervisning är ett tillåtande klassrumsklimat

där eleverna känner trygghet och vågar att experimentera med språket. Att uppnå denna 

trygghetskänsla bland eleverna i klassummet menar hon är oerhört viktigt i all undervisning

och i synnerhet i alfabetiseringsundervisning. Det motiverar hon på följande sätt:

De elever som går här är så medvetna om att de inte kan. En 
del av eleverna har aldrig hållit i en penna. De har väldigt 
dåligt självförtroende när det gäller just skola så därför är det 
extra viktigt att eleverna känner att det ska bli roligt och bra att 
komma hit.

Lena beskriver att hennes undervisning tar sin utgångspunkt i verkligheten och att hon skulle 

benämna denna vid ”verkligheten som läromedel”. Lena berättar att all hennes undervisning 

ständigt utgår från mottot: ”Vi här och nu” och att det är själva grundvalen för den praktik

som hon bedriver. Hon anser att det är elevernas egna erfarenheter och upplevelser som måste 

stå i centrum i lärandeprocessen. Lena har som åsikt att det är först när eleverna utgår från sig 

själva som de verkligen lär sig något. I praktiken går Lenas undervisning ut på att hon och 

hennes elever gör en mängd olika studiebesök som de sedan skriver och talar omkring 
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tillsammans. Lena planerar denna undervisning tillsammans med två andra lärare som även de 

har varsina klasser. De försöker att uteslutande arbeta tematiskt och ett tema kan exempelvis 

vara sjukvård, vilket då i realiteten innebär att eleverna får göra studiebesök på exempelvis ett 

apotek, en vårdcentral eller ett sjukhus. Utöver denna verklighetsbaserade undervisning 

inträffar det också emellanåt att Lena använder sig av olika slags bilder i sin undervisning. 

Den undervisningen går i stora drag ut på att eleverna får antingen muntligt eller skriftligt 

skapa olika berättelser med utgångspunkt ur en bild. Hon brukar även nyttja olika bildserier i 

undervisningen som eleverna får lov att skriva till. Dessa bildserier menar Lena är till stor 

fördel eftersom de hjälper eleverna att skriva sammanhållande berättelser.

”Agneta”

Agneta berättar att hon bedriver en i stor omfattning individualiserad undervisning men att 

hon har som målsättning att varje dag kunna tillhandahålla något material som är avsett för 

samtliga elever. Undervisningen sker uteslutande med utgångspunkt i olika teman som hon 

själv planerat. Ett exempel på tema som Agneta arbetar med är geografi då eleverna får arbeta 

med att beskriva såväl sina hemländer som Sverige. I huvudsak är det olika muntliga 

gemensamma övningar som inleder lektionerna för att undervisningen sedan övergår till 

skriftliga uppgifter av varierande svårighetsgrad beroende på hur långt varje elev har kommit i 

sin språkutveckling. Agneta betonar vikten av den individualiserade undervisningen på 

följande sätt: 

Det existerar ingen standardmodell över hur man lär sig ett 
språk. Det varierar från elev till elev. Jag provar både med 
ljudinlärning, ordbildsinlärning, dictogloss och LTG. Jag får 
hela tiden testa olika metoder av den anledningen att det som är 
gångbart vid ett tillfälle kanske inte är det vid ett annat.

Hon framhåller även vikten av att eleverna inledningsvis: ”lär sig ljuden och inte 

bokstäverna”. Agneta menar också att en avgörande faktor för att analfabeter skall kunna lära 

sig läsa och skriva är trygghet. Hon menar att eleverna måste känna sig trygga i gruppen och 

att det i sin tur är en förutsättning för att eleverna skall nå en språklig utveckling. Denna 

trygghet, upplever Agneta, uppnås genom att ge eleverna ges tid till att både lyckas och 

misslyckas. Informanten anser även att det är oerhört viktigt att i inledningsskeendet 

informera eleverna om att de är olika och att det tar tid att lära sig ett språk.
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”Britt”

Britts undervisning skulle kunna beskrivas som erfarenhetsbaserad undervisning där elevernas 

upplevelser och erfarenheter av någon företeelse får vara utgångspunkten i undervisningen. I 

praktiken sker det genom studiebesök eller att inlärarna får berätta om olika händelser i deras 

liv. Britt berättar att hon försöker att planera undervisningens innehåll så är att denna tangerar 

inlärarnas intresseområden. Hon sammanfattar sin undervisning med följande ord:

Jag jobbar för att det skall vara upplevelsebaserat. Jag arbetar 
med LTG läsning på talets grund. Då utgår man från saker som 
de studerande har upplevt och saker som vi diskuterar eller 
olika studiebesök som vi varit på. Därefter arbetar vi 
tillsammans med att konstruera en text.

Britt berättar att hon bedriver en undervisning som genomsyras av en helhetssyn. Informanten

yttrar följande om just detta: ”Jag tror inte på att man börjar med de små bitarna utan 

eleverna måste få helheten först och sen bli intresserade av att analysera texter utifrån det”.

Hon anser även att alfabetiseringsundervisningen ter sig aningen olik annan undervisning som 

hon bedrivit i det avseendet att den sociala kontakten med de illitterata framträder som än 

betydelsefullare än den gör i undervisning med litterata elever. Britt upplever att:

De illitterata eleverna tyr sig så starkt till läraren så det är  
viktigt att man har en bra kontakt med  dem. När man jobbar 
med högutbildade så ser de en mer som bara en lärare. De 
väljer och stryker den information som de inte behöver men de 
illitterata eleverna är läraren nästan upphöjd som på en 
piedestal.

”Åsa”

Åsa delger att hennes lektioner till största delen består av olika muntliga övningar. Det kan 

handla om att inlärarna får lära sig fraser såsom: ”Jag heter” och ”en boll”. Denna typ av 

fraser skriver hon upp på tavlan och sedan får eleverna uttala dessa i kör. Åsa arbetar även 

mycket med bilder som även innehåller text med beskrivning av bilden ifråga. 

Åsa menar att undervisningen inledningsvis i huvudsak handlar om att inlärarna får lära sig 

känna igen saker. Därefter kommer läsningen in och slutligen inträder skrivningen. Hon

redogör för en problematik kring hennes undervisning och den består i att det inkommer nya 

inlärare till klassen i princip varje vecka. Det menar Åsa har till följd att: ”Man är tillbaks på 

ruta ett varje gång det kommer en ny elev men å andra sidan bidrar detta förfarande till att

de elever som varit i klassen sedan tidigare upplever att de kommit en bit i deras utveckling”. 
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Åsa betonar även vikten av att bedriva en individualiserad undervisning av den anledningen 

att inlärarna lär sig på så olika sätt. 

Skolverkets kritik
I Skolverkets rapport nr: 141 (1998 s. 42) kritiseras sfi-undervisningen i stort och i synnerhet 

alfabetiseringsundervisningen för att vara alldeles för traditionell samt att den odelat tar sin 

utgångspunkt i ett västerländskt perspektiv som outsagt leder till ett ”vi och dom tänkande”. 

En kursändring efterlyses när det gäller undervisningen för de lågutbildade vilket följande 

citat exemplifierar:

Undervisningen i en social och samhällelig kontext och 
kunskapsstilar från andra kulturkretsar skulle kunna berika det 
pedagogiska tänkandet. Inte minst för lågutbildade invandrare 
är det kanske dags att hitta former där språkinlärning mer knyts 
till praktiskt lärande. (Skolverket, 1998 s. 42)

Likaledes klarlägger Skolverket i rapport nr: 131 (1997 s. 149) vikten av att lärarens 

undervisning ej inrymmer en tro om ett samband mellan språklig korrekthet och god 

kommunikativt kunnande. Det efterlyses en balans mellan kommunikativa övningar och 

fokusering på språklig form. Anledningen till detta klarläggande beskrivs i nedanstående citat:

Undervisningen innehåller alldeles för få inslag där eleverna 
får vara språkligt aktiva och utifrån genomtänkta
kommunikativa övningar lär sig kommunicera på svenska i 
varierade sammanhang. Liksom annan språkundervisning i 
Sverige och på andra håll är sfi-undervisningen i stora stycken 
traditionell och därmed tämligen abstrakt. Detta passar många 
elever dåligt, särskilt de elevkategorier som har kort 
utbildningsbakgrund. (Skolverket, 1997 s. 245)

Det efterlyses även i Skolverkets rapport 131 (1997 s. 149) en större flexibilitet bland 

verksamma lärare inom sfi med avseende på användandet av olika metoder avsedda för

språkundervisning. Bakgrunden till detta förefaller vara att olika anordnare av sfi-

undervisning saluför olika undervisningsmetoder som skall vara enastående oavsett inlärare 

eller undervisningssituation. Skolverket efterlyser istället för nyttjandet av sådana statiska och 

förutbestämda lösningar en individualiserad undervisning där valet av inlärningsmetod styrs 

av lärarens egen värdering om vad som erfarenhetsgrundat fungerar i en specifik 

undervisningssituation. Skolverket eftersträvar således en undervisning som har sin 

utgångspunkt i den enskilde inläraren vilket konkretiseras än mer i nedanstående citat:
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Eftersom en språkinlärning är en högst individuell process är 
det istället av avgörande betydelse att undervisningens 
arbetssätt anpassas och varieras efter de enskilda inlärarnas 
olika behov och förutsättningar. Den professionella läraren 
måste hela tiden söka efter vägar att optimalt anpassa innehåll 
och arbetssätt efter förutsättningar och omständigheter i 
gruppen. (Skolverket, 1997 s. 150)

Ovan har nämnts att Skolverket efterlyser en alfabetiseringsundervisning innehållande 

språkinlärning som kopplas till praktiskt lärande, fler kommunikativa övningar samt en mer 

individualiserad undervisning. Därtill eftersträvar  även Skolverket en alfabetiserings-

undervisning som medför en större ansvarstagande hos inlärarna inför deras eget lärande. I 

rapport 131 (1997 s. 150) deklareras följande: ”Under senare år har man mer och mer 

betonat betydelsen av den enskilde inlärarens aktiva roll och vikten av att man som 

språkinlärare i undervisningen blir medveten om sin egen språkinlärning”. 

Analys
Hur står sig då informanternas undervisning i förhållande till denna ovan beskrivna kritik från 

Skolverket? Är det någon av de intervjuade lärarna som förenar språkinlärning med praktiskt 

lärande? Det är företrädesvis informanterna Lena och Britts undervisning som inrymmer en 

språkundervisning med utgångspunkt i ett praktiskt lärande. Deras undervisningsmetoder 

överensstämmer på många plan och verkar vara i stor utsträckning influerad av den 

brasilianske pedagogen Freire. Såväl Britts som Lenas val av metod tar sin utgångspunkt i ett 

praktiskt lärande i form av de olika studiebesök som utgör stommen i undervisningen. Deras 

val av undervisningsmetod medför en överensstämmelse med Frankers idéer om att 

alfabetiseringsundervisningen skall utgå från elevernas egna kunskaper och erfarenheter. 

Informanterna Agneta och Åsa bedriver ur detta avseende en undervisning som består av i 

högre grad av traditionell klassrumsundervisning. Det gäller att ha klart för sig att den 

undervisning som skolverket efterlyser i stor mån även kräver mer resurser till undervisningen 

i form av såväl personella som materiella resurser.  Så därför är det inte särskilt konstigt att 

lärare väljer att uteslutande bedriva sin undervisning traditionellt i klassrummet. Det är inte 

särskilt enkelt att bedriva en individualiserad undervisning eller för den delen en 

språkinlärning med riktning mot praktiskt lärande ifall varje klass består av ett elevantal på 

över tjugo elever. Skall denna önskan från Skolverket kunna realiseras krävs även att det 

avsätts resurser som skulle underlätta för lärare att kunna genomföra en sådan undervisning. 
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Ett önskvärt förslag tror jag skulle vara att det infördes ett tak över hur många elever varje 

klass bör få inrymma. Då skulle det bli lättare för undervisande lärare att i högre grad kunna 

individualisera undervisningen. Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att lärarnas 

undervisningstid kortades ned och deras planeringstid förlängdes. Tyvärr är det väl så att 

tendensen generellt sett i dagens skola ter sig så att planeringstiden snarare har kortats ned för 

lärarna. Jag upplever att lärarna inom sfi även måste ges möjligheten att vidareutbilda sig. En 

förändring av den rådande undervisningen kräver att lärarna får ta del av nya arbetsmetoder 

och arbetssätt. 

Hur ter sig informanternas undervisning beträffande balansen mellan kommunikativa 

övningar och fokusering på språklig form? De intervjuade lärarna Britt och Lena uppger att de 

uteslutande nyttjar LTG-metoden i undervisningen. Denna metod innebär i stora drag en 

erfarenhetsbaserad undervisning som tar sin utgångspunkt i verkligheten. Detta val av 

undervisningsmetod medför i min mening i mångt och mycket att en balans mellan muntliga 

övningar och grammatikundervisning uppstår. Britt och Lena genomför många studiebesök 

med sina klasser, vilket medför ett efterarbete då eleverna tillsammans får diskutera sina 

upplevelser av dessa studiebesök. Det innebär att undervisningen inrymmer många 

kommunikativa övningar som utgår från inlärarnas egna upplevelser av en företeelse. Britts 

och Lenas inlärare ges även möjligheten att skriva egna texter om deras upplevelser av de 

olika studiebesöken som sedan bearbetas. Det medför även en grammatikundervisning som 

utgår från elevernas eget språk, vilket då innebär att dessa lärare inte behöver inbringa 

övningar i undervisningen som de tror överensstämmer med elevernas språkliga nivå. Det är 

något som faller sig helt naturligt. I Britt och Lenas alfabetiseringsundervisning inryms 

autentiskt material och situationer som är väl förankrade i en naturlig kontext. 

Agnetas undervisning inrymmer en blandning av kommunikativa övningar samt övningar av 

mer grammatisk karaktär. Agnetas undervisning innefattar många muntliga övningar som vars

karaktär medför att samtliga elever ges möjligheten att tillföra något. Hon använder sig även 

av LTG-metoden samt dictogloss, vilket medför grammatiska övningar som utgår från 

inlärarnas eget språk. När det gäller Åsas undervisning så inrymmer den nästan uteslutande 

kommunikativa övningar, vilket kan innebära att inlärarna får för lite tid till att tillgodogöra 

sig en medvetenhet för språkets form. Det kan även finnas en bakomliggande orsak till att Åsa 

arbetar uteslutande med muntliga övningar. Orsaken till detta förfarande skulle kunna vara att 
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de inlärare som hon undervisar har vistats så väldigt kort tid i Sverige att det förutsätter en 

undervisning av denna karaktär. 

Vad kan man dra för slutsatser av att alla fyra informanter avsätter mycket tid till 

kommunikativa övningar i deras undervisning när Skolverket pekar på att majoriteten lärare 

inom sfi gör det motsatta? I denna fråga torde erfarenhet och utbildningsbakgrund ha stor 

betydelse. Samtliga informanter är välutbildade inom sitt arbetsområde och det borde rimligen 

innebära att de har en större register av tillvägagångssätt än pedagoger med mindre eller ingen 

utbildning. Det borde också innebära att de tillhandahar ett mer genomtänkt förfarande när det 

gäller att arbeta med språklig form än lärare med ringa utbildning. Hur flexibla är 

informanterna med avseende på nyttjandet av olika undervisningsmetoder? Såväl Agneta som 

Åsa har som åsikt att det inte existerar någon standardmodell över hur man tillgodogör sig ett 

språk utan att det varierar från individ till individ. Agneta nyttjar många olika metoder i syfte 

att individualisera undervisningen medan Åsa i huvudsak använder sig av bilder i sin 

undervisning. När det gäller informanterna Britt och Lena förefaller det så att de tenderar att 

vara i lägre grad anpassningsbara beträffande användandet av olika arbetsmetoder. Britt 

arbetar uteslutande med LTG-metoden, vilken även Lena nyttjar samtidigt som hon då och då 

använder bilder i undervisningen. 

Enligt Franker (1994 s. 14) är det oerhört viktigt att läraren tillsammans med inlärarna gör 

gemensamma planeringar i syfte att få inlärarna att börja reflektera över sitt eget lärande. Det 

i sin tur leder till att en medvetenhet hos inlärarna infinner sig över vilka olika 

inlärningsstrategier som de kan använda sig av. Det är en mycket klok tanke anser jag men 

detta perspektiv förutsätter även att pedagogerna erhålls resurser i form av tid för att kunna 

implementera denna idé. Jag menar på intet sätt att Frankers tankar kring detta är 

verklighetsfrånvänd, men det gäller att ha i åtanke att målgruppen för undervisningen, det vill 

säga de illitterata inlärarna och deras erfarenheter av undervisning. De har många gånger liten 

eller ingen skolerfarenhet över huvud taget. Ifall de har erfarenhet från undervisning i deras 

hemländer så är det mycket troligt att denna skiljer sig markant från den undervisning som 

bedrivs i Sverige. Det är sannolikt att den undervisning som bedrivits i deras hemländer haft 

en betydligt mer auktoritär karaktär, vilket innebär att det tar lång tid att implementera

Frankers idéer i undervisningen. Det visade sig nämligen att ingen av de intervjuade lärarna i 

denna studie planerar undervisningen tillsammans med sina inlärare utan att de planerar 

undervisningen antingen helt själv eller tillsammans med någon kollega. Detta resultat tror jag 
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knappast är utmärkande enbart för denna studie utan snarare för lärarkåren i stort. Den 

bakomliggande orsaken till detta tror jag således är att undervisningen inom sfi och i 

synnerhet alfabetiseringsundervisningen inrymmer inlärare med mycket liten utbildnings-

erfarenhet och att många av dem inte har någon vana av att aktivt delta i upplägget av 

undervisningen. Jag upplever att det krävs mycket hårt aktivt arbete för att inlärarna skall 

kunna tillgodogöra sig en större medvetenhet över sitt lärande så att de skall kunna ta ett 

större ansvar över sin egen inlärning. Ernås en större delaktighet bland inlärarna inför deras 

eget lärande är jag övertygad om, att det kan innebära stora vinster för såväl läraren som 

inlärarna. För läraren innebär det att denne medvetandegörs i allt högre grad över vilka 

områden inlärarna behöver utvecklas i och för inlärarna betyder det att de erhålls en 

undervisning som i större utsträckning är anpassad för dem.

Organisationsramar

”Lena”

Lena talar om att inlärarna har möjligheten att studera så länge det sker en språklig 

utveckling. Om det däremot inte sker någon progression så skrivs de ut. Det är något som 

händer ganska ofta menar hon. Samtidigt erhåller de utskrivna inlärarna möjligheten att efter 

något halvår återkomma för att återuppta studierna. Lena upplever att undervisningen för de 

illitterata är tidsmässigt väl tilltagen och det med anledning av att inlärarna får studera vid SFI 

så länge de gör framsteg i sin språkliga utveckling. Hon berättar även att det tidigare fanns ett 

tak på 750 timmar som varje inlärare fick tillägna på SFI men det är inget som numera följs 

slaviskt utan det primära är att eleverna gör framsteg. Följande berättar Lena om hur pass 

vanligt det är att illitterata inlärare klarar SFI godkänt: ”Om man säger att det är en vartannat 

år ungefär. Det är inte så ofta de klarar det. Fler kommer upp till C-kursen och då har de fått 

gå här tre, fyra och upp till fem år. Lena upplever att tillgången till en modersmålslärare 

skulle bidra mycket till undervisningen eftersom denne skulle kunna förklara för inlärarna på 

deras eget språk. Hon tror att en sådan resurs skulle vara till stor hjälp för eleverna. Lena 

berättar även att introduktionssamtal sker med varje nytillkommen inlärare samt att även 

deltagarsamtal äger rum i cirka 20 minuter med varje elev och vid samtliga tillfällen 

medverkar alltid en tolk. I dessa deltagarsamtal beskriver läraren vad eleven ytterligare 

behöver förbättra och träna på i skolan och hemma.
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”Agneta”

Agneta berättar att det under höstterminen tillkommit så många illitterata inlärare att 

skolledningen tillsammans med de verksamma lärarna bestämde sig för att starta en särskild 

alfabetiseringsgrupp. Tidigare har det också förekommit analfabeter men inte i samma 

utsträckning och de hade då placerats i klasser tillsammans med litterata inlärare. Hon talar 

om följande gällande tidsaspekten i undervisningen: 

Jag anser att det sätts för lite resurser och tid på de illitterata. 
De får inte den tid som är nödvändig. Det har visat sig att det 
tar fyra år att lära sig och då är det undervisning i svenska som 
andraspråk som sker på elevernas modersmål.

Agneta anser det vara mycket viktigt att inlärarna ges mycket tid i början att lära sig. För det 

mesta har analfabeterna inget som helst stöd hemma utan all inlärning sker i skolan. Hon 

berättar att de illitterata inte har någon runt i kring dem förutom läraren som kan hjälpa dem i 

deras språkutveckling. Det menar Agneta är ännu ett skäl till att mer tid och resurser bör 

läggas på alfabetiseringsundervisningen. Agneta uppger att hennes erfarenheter av 

analfabeters möjligheter till framskridande i skolsystemet är rätt goda men att hon inte har 

vetskap om hur det ser ut på ett övergripande plan. Beträffande tillgången på 

modersmålslärare så berättar hon att några sådana tyvärr inte finns att tillgå. Det är något som 

Agneta saknar väldigt mycket eftersom det skulle underlätta mycket ifall inlärarna fick saker 

och ting förklarat på sina modersmål. Tolkar finns att tillgå vid deltagarsamtalen. I dessa 

deltagarsamtal sker en genomgång av vad inläraren bör vidareutveckla. Tolkhjälp kan även 

kallas in i krissituationer när man måste reda ut någonting uppger Agneta men denna typ av 

hjälp existerar inte i den vardagliga verksamheten.

”Britt”

Britt upplever att alfabetiseringsundervisningen är tidsmässigt väl tilltagen av den 

anledningen att det inte existerar någon tidsbegränsning över huvud taget utan så länge 

inlärarna gör framsteg får de också fortsätta att studera. Hon menar att om en tidsbegränsning 

skulle existera så vore det förödande. Anledningen till att undervisningen måste få ta tid är 

enligt henne: 

Det är svårt att utveckla alla nya banor i hjärnan som behövs
för att ha läsinlärningen. De här analfabeterna kommer ifrån 
vad vi kallar ett bondesamhälle. De har levt med sin familj och 
sina rutiner. De har inte haft samma informationskanaler. De 
flesta har inte utvecklat något abstrakt tänkande. De gör stora 
framsteg från sin utgångspunkt.
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Britt betonar att alfabetiseringsundervisning måste få ta tid men att hon många gånger 

upplever vanmakt över progressionstakten: 

Man kan jobba en hel termin och de kan inte lära sig räkna till 
fem och de kan inte heller veckodagarna efter en hel termin. 
Det är något som vi tränat varje dag. Varför lär man sig inte 
veckodagarna på en hel termin? Hur kan det vara funtat när 
man inte kan få i sig det?

Hon berättar även att det är ytterst ovanligt att en analfabet tar sig genom hela SFI och klarar 

slutprovet. Enligt Britt inkommer det ungefär ett femtiotal illitterata inlärare varje år och hon 

uppskattar att det är en inlärare som klarar SFI godkänt vartannat år. Hon menar även att det 

är många inlärare som hoppar av och faller bort från nybörjarkurserna och att de då inte 

hunnit tillgodogöra sig särskilt mycket kunskap. Britt delger även att det inte förekommer 

några modersmålslärare på den skola hon undervisar på men att de har möjlighet att anlita 

tolkar när deltagarsamtalen äger rum. Under dessa samtal delger läraren inläraren vad denne 

bör förbättra och lägga ner lite mera tid på såväl i skolan som hemma. 

”Åsa”

Åsa uppger att hon inte vet ifall det existerar någon tidsbegränsning över hur länge en inlärare 

har möjligheten att studera vid den skola som hon undervisar på. Åsa berättar även att det på 

hennes skola existerar ett tak när det gäller inlärarantal. Varje klass får bestå av maximalt tio 

till tolv elever. Hon berättar att det på hennes skola finns två nybörjarklasser bestående av 

nästan uteslutande illitterata inlärare. När sedan lärarna uppskattar att inlärarna är så pass 

duktiga att de skulle klara en högre studienivå så får de lämna alfabetiseringskursen. Åsa 

delger även att hon inte har någon fast uppfattning över hur vanligt det är att illitterata inlärare 

tar sig vidare från alfabetiseringsundervisningen till kurser högre upp i skolsystemet. Hon 

uppskattar att eleverna i genomsnitt stannar i alfabetiseringsklassen i ett år. Informanten 

tillägger även vikten av att ge inlärarna hemläxa vilket sker varje dag och det tror hon är en av 

orsakerna till att inlärarna stannar förhållandevis kort tid i alfabetiseringsklassen. Åsa 

upplever det som mycket fördelaktigt att hon har tillgång till en modersmålslärare i 

undervisningen. Hon nämner även att på hennes skola så genomförs deltagarsamtal 

återkommande och i dessa samtal medverkar alltid en tolk.
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Skolverkets kritik
Alfabetiseringsundervisningen i Sverige såväl som i andra länder kantas av mycket dåliga 

resultat. En av de bakomliggande orsakerna till de svaga resultaten är enligt Skolverket 

undervisningens begränsade tidsåtgång vilket följande citat preciserar:

Det finns ett mycket starkt samband mellan studieresultat och 
tidigare utbildning, vilket innebär att de lågutbildade i 
genomsnitt när betydligt sämre resultat än övriga elever. Detta 
faktum visar på de stora behov av längre utbildningstid och 
särskilda pedagogiska insatser som föreligger den stora 
gruppen sfi-elever med kort eller ingen utbildning. 
(Skolverket, 1997 s. 100)

I ovanstående citat efterlyses sålunda en förlängd utbildningstid för de illitterata inlärarna men 

även fler pedagogiska satsningar i syfte att stärka de lågutbildades studieresultat. En sådan 

satsning skulle kunna vara att tillföra modersmålslärare i allt högre utsträckning i 

undervisningen. Varför skall då alfabetiseringsundervisningen ske på inlärarnas modersmål? 

Skolverket motiverar detta förfarande på följande sätt i referensmaterialet Att undervisa vuxna 

invandrarelever i svenska (1994 s. 10)

Det är viktigt att vi tar till vara på elevens alla språkkunskaper 
och bygger läs- och skrivinlärningen inte bara på elevens, 
kanske mycket bristfälliga, svenskkunskaper utan även på 
elevens modersmål och andra språk som eleven eventuellt 
behärskar. Att kunna samarbeta med hemspråkslärare är 
oerhört värdefullt.

Att inrymma modersmålslärare i alfabetiseringsundervisningen skulle innebära många vinster 

inte bara för den enskilde inläraren enligt Skolverket: ”Förutom att det ger stora pedagogiska 

vinster i form av arbetstillfredsställelse och tidsbesparing för alla inblandade parter är det 

troligen också ett ekonomiskt lönsamt sätt att bedriva alfabetiseringsundervisning”(1994 s. 

10).

Analys
Informanterna Åsa och Agneta uppger att det på deras arbetsplatser inte förekommer någon 

tidsbegränsning beträffande hur länge inlärarna har möjlighet att studera. Britt och Lena 

berättar att inlärarna har möjlighet att studera så länge en progression i språkutvecklingen äger 

rum samt att inlärarna har möjlighet att komma tillbaka vid ett senare tillfälle ifall de blir 

utskrivna. Detta förfaringssätt låter helt naturligt ifall det handlar om en inlärare som inte 
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önskar att närvara på lektionerna. Det är trots allt vuxna deltagare det handlar om. Ifall 

situationen är en helt annan och den innefattar en inlärare som ger allt på lektionerna men som  

ändå för höra att denne stagnerat i sin språkutveckling.  Då framstår detta förfaringssätt inte 

som särskilt enkelt eller för den skull självklart. Anledningarna till att en elev inte uppvisar 

någon progression beträffande språkutveckling kan vara många. Bakomliggande orsaker kan 

vara av  såväl personlig karaktär som att undervisningsmetoden inte passar den specifike 

inläraren. Beror den språkliga stagnationen på den sistnämnda orsaken är situationen förstås 

mycket allvarlig. Det är därför av högsta vikt att alfabetiseringsläraren är flexibel gällande val 

av arbetsmetoder. 

Detta förfaringssätt medför fler frågeställningar än ovan angiven. Hur påverkas arbetsklimatet 

i klassrummet när eleverna är medvetna om att de oupphörligt måste uppvisa framåtskridande 

i deras språkutveckling och vilken syn på språk/språkutveckling medför detta förfarande? Allt 

lärande förutsätter väl en tillåtande arbetsklimat som inrymmer  såväl motgångar som

framgångar. Åtskilligt lärande sker med utgångspunkt i ett reflekterande över ett 

misslyckande som sedan omvandlas till en framgång och ett utvecklande. Detta förfaringssätt 

kan leda till ett icke önskvärt arbetsklimat som bidrar till att inlärarna upplever att de hela 

tiden måste producera i syfte att uppvisa resultat och utveckling. Det i sin tur kan resultera i 

en syn på språk och språkutveckling som knappast är av positiv karaktär av den anledningen 

att inlärarna inte mäktar reflektera över deras eget lärande.

En av informanterna har hjälp av en modersmålslärare i sin undervisning och det är Åsa. Hon 

upplever det som mycket fördelaktigt av den anledningen att denne modersmålslärare kan 

förklara på elevernas modersmål när de undrar över något. De övriga tre informanterna har 

inte tillgång till någon modersmålslärare men de önskar att så vore fallet. Det förefaller så att 

nästan uteslutande all alfabetiseringsundervisning bedrivs på svenska, vilket resulterar i en 

väldigt svår inlärningssituation för såväl lärare som inlärare. Enligt Franker (1994, s. 12) 

existerar det ett tillvägagångssätt som kan bidra till att en öppen relation mellan

alfabetiseringsläraren och inläraren infinner sig ifall det inte existerar någon möjlighet att 

inbringa en modersmålslärare i undervisningen. Deltagarsamtalet för med sig stora fördelar av 

den anledningen att läraren i detta samtal erhåller ett underlag som sedan får ligga till grund 

för den fortsatta planeringen av undervisningen. Samtliga av de intervjuade lärarna använder 

sig av deltagarsamtalet minst en gång per termin och vid varje tillfälle medverkar en tolk. 

Med tanke på att det är Åsa som har tillgång till en modersmålslärare så torde 
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deltagarsamtalet ha en oerhörd nytta i synnerhet för de andra tre informanterna som inte 

förfogar över en sådan resurs. Ifall detta deltagarsamtal utförs på rätt sätt så för det mycket 

gott med sig. Samtalet medför en undervisning som har sin utgångspunkt i elevens egna 

kunskaper och erfarenheter, vilket medför en meningsfull undervisning för inläraren.

Diskussion
I denna studie avsågs att undersöka fyra alfabetiseringslärares uppfattningar kring sin egen 

undervisning gällande formell kompetens, innehåll samt organisationsramar. Det överordnade 

syftet bestod i att med stöd av informanternas svar samt tidigare forskning försöka nå en 

djupare insikt i hur ovan nämnda faktorer kan tänkas påverka alfabetiseringsundervisningen. 

Frågeställningarna var följande: Vilken formell kompetens har de verksamma lärarna och hur 

står den sig i ett nationellt perspektiv? Vilket är undervisningens innehåll och hur är denna 

organiserad? 

I denna studie har Skolverkets kritik av alfabetiseringsundervisningen redovisats. Denna kritik 

riktades i slutet på 1990-talet i rapporterna Vem älskar sfi (1997) samt Vuxenutbildning

(1998). Den förstnämnda rapporten är en rikstäckande granskning av svenskundervisningen 

för invandrare och det existerar inte några efterkommande skrifter från Skolverket som på 

samma utförliga sätt utvärderar sfi som ovan nämnda. Den sistnämnda rapporten är en 

tematisk rapport i vilken Skolverket diskuterar resultaten från tre olika utvärderingar av sfi där 

bland annat rapporten Vem älskar sfi? är en av dessa. Jag är medveten om att dessa rapporter 

inte precis är dagsfärska. Vilken betydelse har dessa rapporters ålder i sammanhanget? Jag 

upplever att i skolsammanhang så förefaller tio år vara relativt kort tid. Det tar lång tid innan

forskning får genomslag och implementeras i rådande undervisning. För den delen går det inte 

heller att helt frånse att informanterna i denna studie tidigare tagit del av den kritiken från 

Skolverket och därmed förändrat sin undervisning. Det är även viktigt att komma ihåg att det i 

denna uppsats redovisas hur informanterna uppfattar sin undervisning, vilket innebär att den i 

realiteten kan te sig annorlunda. Med det i baktanken existerar även möjligheten att 

informanterna beriktigat sina svar under intervjuerna i syfte att dessa skall överensstämma 

med den kritik Skolverket riktat mot alfabetiseringsundervisningen. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara så men det är ändå viktigt att ha detta perspektiv i åtanke. 
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I uppsatsen har det tidigare redovisats att de intervjuade lärarna i stor utsträckning innehar 

adekvat formell kompetens för att bedriva alfabetiseringsundervisning. Ur ett nationellt 

perspektiv står sig deras formella kompetens mycket bra i jämförelse med tanke på att de 

utgör en del närmare bestämt 11% som har ämnesteoretisk utbildning (Franker & Skeppstedt, 

2007 s. 94). Dessvärre erfar jag att detta resultat säger mer om övriga lärare som undervisar 

inom sfi. Ur ett nationellt perspektiv framstår antalet lärare med ämnesteoretisk utbildning 

skrämmande låg. Så tidigt som 1998 konstaterades i Skolverkets rapport Vuxenutbildning

(1998 s. 34) följande: ”sammantaget är andelen lärare med ämnesteoretisk utbildning 

oroväckande låg. Det är viktigt att olika åtgärder sätts in för att överlag höja kompetensen i 

lärargruppen”. Konsensus av detta är att det inte vidtagits tillräckliga åtgärder beträffande en 

förstärkning av verksamma sfi-lärares kompetens. Fortfarande vid dags datum förefaller det 

vara skrämmande få sfi-lärare som har adekvat utbildning i svenska som andraspråk, men 

informanterna i denna studie utgör undantag. De innehar adekvat ämnesteoretisk utbildning 

men tre av fyra informanter saknar dock passande utbildning för att egentligen bedriva 

undervisning för vuxna inlärare eftersom de i grunden är lågstadielärare. Dessa tre lärare 

innehar således en utbildning som är riktad mot grundskolans tidigare år vilket i realiteten 

innebär undervisning av elever i åldrarna sju till nio. Vilken betydelse har det i 

sammanhanget? Undervisning av elever inom skolans tidigare år innefattas av ett 

förhållandevis homogent elevmaterial vilket inte kännetecknar det elevmaterial som inbegrips

inom verksamheten för sfi. Det skulle kunna betyda att dessa tre lärare saknar viktig formell 

kompetens som bereder dem för den mycket säregna vuxenutbildning som sfi består av. Det 

är trots allt viktigt, att ha i åtanke att de tre informanter som saknar utbildning för att bedriva 

undervisning av vuxna inlärare, har  tillgodogjort sig en väldigt lång erfarenhet av att 

undervisa vuxna illitterata inlärare genom åren. Därutöver tyder deras variationsrikedom,

inför att implementera olika arbetsmetoder i undervisningen, på att de ständigt tillgodogör sig 

ny forskning inom området.

Samtliga informanter i denna studie uppger vikten av en individualiserad undervisning och de 

poängterar tydligt att det inte existerar någon universell metod över hur vuxna illitterata 

inlärare lär sig ett nytt språk. Denna av informanterna förmedlade insikt vittnar om att deras 

undervisning ej efterliknar traditionell språkundervisning som i hög grad innefattas av 

lucktexter och ”fyller i-övningar”. Informanterna strävar efter att individualisera 

undervisningen, vilket i praktiken innebär en undervisning som ger inlärarna individuellt 

anpassade uppgifter och de realiserar detta på olika sätt. Två av informanterna bedriver en 



32

undervisning influerad av Freires teorier kring att bedriva alfabetiseringsundervisning. Deras 

undervisning innefattas av att inlärarna utför olika studiebesök som sedan bearbetas med 

utgångspunkt i deras egna upplevelser. Undervisningen individualiseras följaktligen av sig 

självt eftersom varje inlärare utgår från dennes upplevelse av en specifik företeelse. De 

övriga två informanterna arbetar på ett annat sätt med att individualisera undervisningen, 

vilket innebär att de ständigt strävar efter att konstruera uppgifter av olika svårighetsgrad 

anpassade för olika elever. Lärarna i denna studie använder således olika tillvägagångssätt i 

syfte att individualisera undervisningen, vilket framstår vara helt i riktning med den kritik från 

Skolverket som tidigare presenterats i denna studie. Skolverket (1998 s. 42) har kritiserat 

alfabetiseringsundervisningen för att vara för traditionell för att inte inrymma en variation 

beträffande valen av olika arbetsmetoder. 

På en punkt förefaller informanternas undervisning inte stå i relation till till den kritik 

Skolverket riktat mot alfabetiseringsundervisningen. I Skolverkets rapport Vem älskar sfi? 

betonas vikten av den enskilde inlärarens aktiva roll och att denne i högre grad blir mer 

medveten om sin egen inlärning (1997 s. 150). Vikten av att medvetandegöra inläraren över 

dennes egen lärande är något som även Franker betonar är av stor betydelse. Hon menar att 

undervisningen skall planeras tillsammans med inlärarna och det i sin tur leder till att 

inlärarna börja reflektera över sitt eget lärande (Franker, 1994 s. 14). Det är ingen av 

informanterna i denna studie som planerar undervisningen tillsammans med eleverna. 

Däremot inrymmer samtliga informanter deltagarsamtalet i sin undervisning. Det faktum att 

alla informanter inrymmer deltagarsamtal i sin undervisning, tyder i riktning mot att de 

försöker att bedriva en undervisning av erfarenhetsbaserad karaktär. Däremot upplever jag det 

som ytterst osäkert hurvida de lyckas att realisera denna undervisning fullt ut med tanke på 

inlärarnas begränsade inflytande av planeringen av undervisningen. Franker menar att dessa 

deltagarsamtal i stor utsträckning genomförs av andraspråkslärare men att de inte erhåller dess 

tilltänkta funktion. Hon menar att dessa samtal skall vara utgångspunkten för undervisningen 

men att de i många fall tillskrivs funktionen som ett allmänt inledande samtal med inläraren 

(Franker, 1994 s. 13) . 

Informanterna anger att de nyttjar deltagarsamtalet, men dess funktion verkar på intet sätt 

överensstämma med hur Franker menar att det ska fungera. Informanterna använder detta i 

syfte att berätta för inläraren hur  denne kan vidareutveckla sina språkliga kunskaper. 
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Informanterna använder således inte deltagarsamtalet med utgångspunkt i deltagarens egna 

erfarenheter av undervisningen och vad de anser sig vara viktigt att lära sig. Dessa samtal kan 

vara, om de nyttjas på rätt sätt, ett fördelaktigt redskap som ligger till grund för att bedriva en 

undervisning som utgår från inlärarnas egna upplevelser och erfarenheter (Franker, 1994 s. 

12). Det existerar en stor fördel med att låta undervisningen utgå från den information som 

inkommit ur deltagarsamtalet. Med denna information kan läraren bedriva en undervisning, i 

vilken det uppstår ett skäligt avstånd mellan undervisningen och det inlärarna faktiskt är i 

stånd att uppfatta och lära. Svårigheten med att bedriva undervisning och 

alfabetiseringsundervisning i synnerhet bör vara att finna en lämplig nivå att bedriva 

undervisningen på. I undervisningen av vuxna inlärare med liten eller ingen skolbakgrund

torde det därför vara av stor fördel att implementera undervisningsmetoder som bygger på 

inlärarnas bakgrund och behov. 
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