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Abstract: 
Syftet med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin 
undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs 
och skrift. Studien grundar sig på fyra kvalitativa intervjuer med SFI-lärare. Resultatet 
visar att alla informanter använder bilder i sin undervisning för att underlätta 
inlärningen för de vuxna eleverna. SFI-lärarna använder elevernas tidigare kunskaper i 
alfabetiseringsundervisningen dels för att även detta underlättar inlärningen av 
målspråket dels för att det får eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen. De 
intervjuade SFI-lärarna anser att alfabetiseringsundervisningen bör anpassas till 
eleverna så mycket som möjligt för att inkludera eleverna i undervisningen och få de 
att känna sig delaktiga. Resultatet visar även att det mest använda arbetssättet i 
undervisningen av de intervjuade SFI-lärarna är bilder. Två av fyra informanter 
använder bilder som stöd för olika typer av övningar medan en annan SFI-lärare 
använder bilder i sin undervisning för att arbeta utifrån olika teman, som exempelvis 
”shopping”.  
 
Nyckelord: Alfabetisering, grundläggande litteracitetsutveckling, illitterat, modersmål 
och SFI.  
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1. Inledning 
För att kunna ta del av det svenska samhället är det viktigt att kunna det svenska 
språket. Som nyanländ i Sverige med antingen en väldigt kort eller ingen tidigare 
skolbakgrund kan det vara svårt att lära sig ett helt nytt språk. På grund av att många 
elever inte har en tidigare skolbakgrund anser Lundgren (2005, s.22) att 
alfabetiseringsundervisning bör ske på elevernas modersmål. Mörling (2007, s.34) 
anser att elevernas modersmål bör vara en del av alfabetiseringsundervisningen, som 
stöd för eleverna. Franker (2004, s.676) påpekar att sociala aktiviteter i samhället 
ställer krav på läs- och skrivförmågor. Franker (2004, s.677) anser att 
alfabetiseringsundervisningen har en väsentlig roll för vuxna illitterata elever. 
Alfabetiseringsundervisningen ses som en mötesplats för dessa elever och det är här 
som eleverna kan få en större förståelse för samhället. Det är nästintill omöjligt i det 
svenska samhället att kunna erhålla ett jobb om man som individ inte besitter läs- och 
skrivfärdigheter i det svenska språket. Skolverket (2017, s.5) lyfter fram att vuxna 
illitterata elever, genom utbildningen, ska lära sig att både läsa och skriva på svenska 
för att sedan kunna få kunskaper om arbets- och samhällslivet. När dessa elever får ta 
del av arbetslivet i Sverige kommer deras läs- och skrivkunskaper att bli mer 
omfattande, vilket även Viberg (1996, s.111) lyfter fram. Viberg anser att en viktig del 
av språkutvecklingen vanligtvis sker utanför skolans dörrar.  
 
Det är en stor utmaning för lärare att lära vuxna nyanlända elever ett helt nytt och 
främmande språk (Franker, 2004, s.702). Men hur gör man som lärare för att påbörja 
läs- och skrivinlärningen hos vuxna SFI-studerande elever med kort eller ingen 
skolbakgrund? I detta arbete kommer jag att undersöka vilka arbetssätt olika SFI-
lärare tillämpar i sin undervisning på en vuxenutbildning där eleverna är illitterata.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar  
I detta avsnitt med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin 
undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs 
och skrift. För att kunna besvara studiens syfte kommer följande frågeställning att 
användas: 

• Hur säger sig SFI-lärarna arbeta i sin undervisning för att främja vuxna 
illitterata elevers läs- och skrivutveckling?  

• Vad anser lärarna om elevernas livserfarenheter och hur används dessa för att 
hjälpa eleverna att tillägna sig målspråket? 

• Vilka utmaningar upplever SFI-lärarna i undervisningen? 

1.2 Styrdokument 
Nedan presenteras Kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
(Skolverket, 2018), då det i detta styrdokument framgår utbildningens syfte och mål. 
Utbildningen i SFI (svenska för invandrare) har i syfte är att ge vuxna invandrare 
grundläggande kunskaper i det svenska språket. Målet med utbildningen är bland 
annat att de eleverna med ett annat modersmål än svenska ska lära sig ett fungerande 
andraspråk (Skolverket, 2018 s.1). Utbildningen ska även förbereda eleverna för ett 
aktivt deltagande i samhälls- och arbetslivet (Skolverket, 2018, s.1). Målet med 
utbildningen är bland annat att eleven ska utveckla förmågan att både läsa och skriva 
på svenska. Målet är även att eleverna ska utveckla sin förmåga att använda relevanta 
hjälpmedel och även kunna lyssna och förstå det svenska språket i olika sammanhang 
(Skolverket, 2018, s.1). 
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Inom SFI finns det tre olika studievägar, 1, 2 och 3 där studieväg 1 riktar sig till elever 
med kort eller ingen skolbakgrund (Skolverket, 2018, s.2). 

Utbildningen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och på 
studieväg 1 ska ge eleven få möjlighet att lära sig att läsa och skriva på grundläggande 
nivå (Skolverket, 2018, s.3). Enligt Skolverket (2018, s.3) kan illitterata elever och 
elever utan tidigare utbildning även erbjudas undervisning i grundläggande läs- och 
skrivinlärning på elevernas modersmål.  

 
2 Teoretiskt perspektiv 
Detta avsnitt börjar med beskrivningar om vad arbetets centrala begrepp har för 
innebörd. Vidare presenteras en litteraturöversikt över vad forskning visat om 
undervisning av vuxna illitterata elever och alfabetisering. 
 
2.1 Centrala begrepp 
 
Illitterat 
Att vara illitterat innebär att man varken kan läsa eller skriva på något språk på grund 
av att man inte har någon tidigare skolerfarenhet (Skolverket, 2016, s.10). I Sverige 
använder vi oss av det latinska skriftsystemet. I denna uppsats används begreppet 
illitterat för vuxna individer som varken kan läsa eller skriva på något språk 
överhuvudtaget.  
 
Alfabetisering 
Begreppet alfabetisering innebär att lära en individ att både läsa och skriva (Franker, 
2004, s.675). Begreppet används också om det är inlärarnas första gång att lära sig ett 
skriftspråk (Skolverket, 2016, s.10). 
 
Modersmål/Förstaspråk 
Modersmål innebär en individs förstaspråk, det vill säga det första språk man har lärt 
sig (Skolverket, 2018, s.11). Modersmålet har man lärt sig genom den närmaste 
omgivningen man har haft i sin uppväxt. Detta språk behöver inte alltid vara det 
språk man behärskar bäst. Abrahamsson (2009, s.13) menar att en individ kan 
behärska sitt andraspråk bättre än sitt förstaspråk. Detta kan ske om man exempelvis 
har en annan etnisk härkomst än det land man är född och uppvuxen i. En person 
som inte är etnisk svensk men ändå född och uppvuxen i Sverige kan med andra ord 
behärska det svenska språket bättre än modersmålet (Skolverket, 2016, s.11–12). I 
detta arbete används emellertid begreppet modersmål för de vuxna elever som talar 
sitt förstaspråk bättre än sitt andraspråk. 
 
Andraspråk 
Detta begrepp innebär det språk man har lärt sig efter sitt förstaspråk (Abrahamsson, 
2009, s.13). I denna studie blir svenska elevernas andraspråk.  
 
2.2 Litteraturöversikt 
 
2.2.1 Talets betydelse för inlärning av ett skriftspråk  
Wedin (2010, s.51) anser att vuxna illitterata elever först behöver lära sig talet och 
sedan övergå till att lära sig läsa och skriva, då utvecklingen av läsning och skrivning 
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främjas av talet som stöd. Skolverket (2016, s.65) påpekar att erfarenheter av 
talspråket har en stor betydelse för skriftinlärningen. Läraren bör därför kartlägga 
elevernas talfärdigheter för att eleverna lättare ska lära sig skriften efteråt. Även 
Kuyumcu (1993, s.152f) anser att eleverna ska börja träna på muntlig kommunikation. 
Eftersom eleverna inte kan det svenska språket, behöver de utveckla sina muntliga 
språkfärdigheter innan de lär sig att läsa och skriva. Ett exempel som Kuyumcu (1993, 
s.152) tar upp för att påbörja inlärning av talet är personuppgifter. Läraren kan börja med 
att presentera sitt eget namn: jag heter [namn]. Sedan ställer läraren frågan till 
eleverna: vad heter du? Det är av stor vikt att repetera på olika fraser och att eleverna 
verkligen förstår innebörden av fraserna och orden. När dessa fraser har upprepats ett 
bra tag kommer eleverna förstå frasernas betydelse. Eleverna ska senare kunna höra 
och förstå skillnaderna mellan ”jag heter [namn]” och ”vad heter du? Eleverna ska 
kunna höra att den ena frasen är en fråga medan den andra är ett svar (1993, s.152). 
Dock påpekar Mörling (2007, s.11) att det oftast är svårt för illitterata att förstå vad 
som är ett svar och en fråga. Detta för att dessa elever inte fokuserar på detaljer 
såsom frågetecknet, då det för en illitterat är lättare att fokusera på innehållet än själva 
strukturen.   
 
Viberg (1996, s.111) anser att talet oftast äger rum utanför skolan. Wedin (2010, s.50) 
stödjer det som Viberg lyfter fram, då Wedin menar att många vuxna lär sig att tala 
utanför skoltiden. Talutvecklingen kan ske i familjen, samhället och av vänner.  
 
 
2.2.2 SFI-lärares erfarenhet av språkinlärning 
Majoriteten av de lärare som undervisar inom SFI har oftast själva ingen erfarenhet av 
att lära sig det svenska språket (Wedin, 2010, s.9). Dessa lärare har inte heller behövt 
lära sig att både läsa och skriva på ett helt nytt språk i vuxen ålder. Dessutom är det 
stor skillnad på att lära sig att läsa och skriva i ung ålder än i vuxen ålder. Därför anser 
Wedin (2010, s.9) att de lärare som undervisar vuxna elever inom SFI och SVA 
behöver kunskap kring innebörden av att lära sig ett nytt och främmande språk. 
Eftersom dessa elevers första läs- och skrivinlärning börjar på svenska kan 
inlärningen enligt Wedin (2010, s.52) tyvärr inte stödjas av deras tidigare kunskaper. 
Hade dessa elever haft någon tidigare läs- och skrivkunskap, hade detta hjälpt, då ett 
andraspråk alltid kan läras in smidigare om kunskaper om läsning och skrift redan 
finns. Då situationen inte är så, ställs enligt Wedin (2010, s.52) det ännu större krav på 
den som lär ut till dessa människor. För att kunna lära sig att både skriva och läsa 
behöver dessa elever någon som kan hjälpa dem, såsom en lärare eller en 
familjemedlem (Wedin, 2010, s.52).  
 
2.2.3 Teser kring skrift och skriftspråksinlärning 
Enligt Franker (2013, s.775) har forskning visat att två perspektiv har varit viktiga för 
skriftspråksundervisning. Ett kognitivt psykologiskt perspektiv och ett sociokulturellt 
perspektiv. Det kognitivt psykologiska perspektivet fokuserar på skriftens form, 
stavning och vilken förbindelse skriften har med ljud och bokstäver. Eleven förväntas 
utifrån detta perspektiv att lära sig bokstäverna för att så småningom kunna sätta ihop 
bokstäverna till mindre ord, dvs som kodknäckningen i Luke och Freebodys modell 
(se 2.2.7). Därefter kan eleven skapa meningar och med tiden hela texter. I Sverige 
kallas detta perspektiv för syntetisk inriktad skriftspråksundervisning (Franker, 2013, 
s.775). Det sociokulturella perspektivet lyfts fram i Skolverkets (2016, s.35) 
forskningsöversikt med stöd av Vygotskijs (1978) uppfattning om språkutveckling. 
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När språkundervisningen sker utifrån detta perspektiv utgår själva undervisningen 
från helheten som man sedan delar in i delar. Därav kallas detta perspektiv på svenska 
för en analytisk metod. Vygotskij (2001) belyser tre viktiga begrepp som det 
sociokulturella perspektivet är byggt på, närmaste utvecklingszon, mediering och stöttning. 
Närmsta utvecklingen innebär begrepp som eleven ska lära sig och som ligger nära 
det som eleven sedan tidigare kan. Läraren kan genom stöttning skapa gynnsammare 
förutsättningar för elevens nya kunskapsutveckling. Genom mediering tar eleven till 
sig ny kunskap genom olika medier som till exempelvis genom musik, bilder och 
demonstrationer (Skolverket, 2016, s.35). 
 
2.2.4 Modersmålets roll i undervisningen  
Mörling (2007, s.34) anser att elevernas vardag är en viktig del för elevernas inlärning 
och bör vara en del av undervisningen. Därför anser Mörling att modersmålet ska 
finnas med i undervisningen, som stöd för eleverna. Att ha en modersmålslärare vid 
sidan om i skolan kan underlätta en hel del för illitterata elever, eftersom de då kan 
begripa innehållet i undervisningen. Kuyumcu (1993) anser att använda 
modersmålsundervisningen som hjälp i alfabetiseringen är det mest effektiva sättet för 
eleverna. Skulle det inte finnas möjlighet till en modersmålslärare anser Mörling 
(2007, s.34) att modersmålet ändå är en viktig del i alfabetiseringen.   
 
Skolverket (2016, s.27) hävdar att lärarna ska bedriva undervisning som grundar sig på 
elevernas erfarenheter och kunskaper. Därför bör elevernas första 
skriftspråksundervisning vara på elevernas modersmål. Det blir då viktigt att ha i 
åtanke att många elever inte endast behärskar ett språk, utan flera.  
Skolverket (2016) menar vidare Att låta de illitterata eleverna tänka kring deras egna 
situationer förenklar inlärningen av det nya skriftspråket. Får eleverna även möjlighet 
att utveckla grundläggande skriftfärdigheter på modersmålet blir målspråksinlärningen 
ännu lättare. För att utveckla skriftspråksfärdigheter krävs det enligt Skolverket (2016, 
s.27f) mycket tid och övning. Utöver att använda modersmålet som ett hjälpmedel för 
att utveckla språket är det även viktigt att läraren kopplar skriftspråksundervisningen 
till de vuxna elevernas liv och behov. Även Wedin (2010, s.25) påpekar vikten av att 
dra nytta av elevernas tidigare inlärda språk. Deras tidigare inlärda språk kan enligt 
Wedin (2010, s.25) bland annat påverka uttal, meningsbyggnader, böjningar, 
kroppsspråksspråk och sociala företeelser.  
 
2.2.5 Att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar 
Både Mörling (2007, s.12) och Kuyumcu (1994, s.162) anser att läraren på ett konkret 
sätt, bör anpassa undervisningen till elevernas liv. Eftersom de vuxna illitterata 
eleverna inte kan behärska läs- och skriftspråket menar Mörling (2007, s.12) att dessa 
istället får använda sitt tänkande. Mörling påpekar även att illitterata oftast har en 
förmåga att kunna återge berättelser, vilket kan ha en positiv inverkan på 
undervisningen. Om tillgång till tolk finns för eleverna, kan läraren använda 
berättelserna som en del av undervisningen, för att få eleverna att känna sig delaktiga i 
det egna lärandet. Kuyumcu (1994, s.162) påpekar att det ska finnas ett samband 
mellan elevernas liv utanför skolan och deras språkinlärning. Exempelvis bör eleverna 
öva på att skriva sina personnummer, fylla i olika sorters blanketter och att förstå 
prislistor och instruktioner. Mörling (2007, s.12) stödjer detta då hon anser att 
materiella föremål ska användas i undervisningen.  
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Samtidigt påpekar Kuyumcu (1994, s.157) att läraren egentligen inte har något behov 
av att veta exempelvis vad eleven jobbar med och hur han bor för att kunna öva på 
det svenska språket. Kuyumcu (1994, s.157) lyfter fram några arbetssätt i klassrummet 
som gynnar elevernas språkinlärning, där det inte krävs information om elevens liv 
utanför skolan. Exempelvis lyfter Kuyumcu (1994, s.157) fram rollspel i undervisningen 
som ett exempel. När eleverna gör rollspel kommer det automatiskt fram information 
om elevernas verklighet. Om någon elev spelar kassörska och en annan tar rollen som 
en kund kommer dyker deras realistiska tankar upp. Kuyumcu (1994, s.157) tar upp 
en bild på en jacka som ett exempel. Utifrån deras verkliga tankar väljer de en färg på 
jackan, vilket kan tyda på att denna färg är deras favoritfärg. På så sätt lär sig eleven 
att uttrycka och formulera sig när den ska handla samtidigt som läraren lär sig 
information om eleven. Det finns flera teman som går att använda när eleverna ska 
göra rollspel. Utöver ”shopping” tar Kuyumcu (1994, s.60) även upp ”mat och dryck” 
och ”middagsbord med familjen” som teman. Under rollspelen kan läraren flika in 
med kommentarer som till exempel ”Är det detta du vill säga?” eller ”Menar du...?”. 
På så sätt underlättas elevernas inlärning samt att elevernas verklighet fungerar som 
en grund för deras läs- och skrivinlärning (Kuyumcu, 1994, s.145). Att basera 
undervisningen utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper bidrar till en större 
självkänsla hos eleverna. Eftersom rollspelen är en god start för läs- och 
skrivinlärningen menar Kuyumcu (1993, s.159) detta är något man bör göra i början 
av utbildningen eftersom eleverna riskerar att fortsätta vara illitterata om inte 
inlärningen påbörjas tidigt. Ju tidigare eleverna börjar med inlärningen desto mer kan 
de minnas vilket är avgörande för deras språkutveckling (Kuyumcu, 1993, s.159).  

Enligt Liberg (2007) ska läraren utifrån tillförlitliga erfarenheter kunna möta eleven i 
deras lärande. Detta gör läraren genom att skapa goda förutsättningar för elevens 
lärande. Liberg (2007) menar att alla vuxna elever lär sig på olika sätt. Därför bör 
undervisningen skapa förutsättningar som passar varje elev. Läraren bör även 
använda de inlärningsstrategier som passar lärandet (Liberg, 2007). 

2.2.6 Konsekvenser för alfabetiseringsundervisningen  
Franker (2004, s.700) belyser vikten av att fokusera på elevernas kunskaper, det som 
eleverna kan, istället för att fokusera på deras brister, det som de inte kan. Istället för att 
alfabetiseringssammanhanget ska beskrivas som ”eleverna kan inte detta, eleverna 
förstår inte detta eller eleverna vet inte detta” bör det istället beskrivas som ”Eleverna 
kan…, eleverna förstår.... eller eleverna är vana vid....” (Franker, 2004, s.700). Franker 
(2004, s.701) menar att dessa två förhållningssätt skapar konsekvenser för 
undervisningen. Franker (2004, s.701) lyfter fram två modeller som går att tillämpa i 
alfabetiseringsundervisningen, den begränsande modellen och den utvidgande modellen.  

 
 
Figur 2. Två modeller för alfabetiseringsundervisning (Franker, 2004, s.701). 
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Franker (2004, s.700f).  menar att den begränsade modellen omfattar två domäner. Den 
första är skolans domän, som står för en formell grundutbildning för de vuxna eleverna. 
Här är målet att få eleverna redo för vidare utbildning. Elevernas läs- och 
skrivkunskaper mäts utifrån betygskriterier. Den andra domänen, vardagslivets domän, 
omfattar alla läs- och skrivsituationer som sker i det sociala livet, utanför skolan 
(Franker, 2004, s.700f). Franker menar att dessa två domäner inte möter varann. 
Skolans domän kan skapa hinder för eleverna. Det som eleverna lär sig i skolan 
stannar i skolan och påverkar inte elevernas sociala liv, vilket är ett problem (Franker, 
2004, s.700f).  
 
Den utvidgande modellen omfattar enligt Franker (2004, s.702) både skolans och 
vardagslivets domän. Detta innebär att här kan eleverna ta med sig sina kunskaper 
från skolan ut i det sociala samhället. Anledningen till att domänerna möts här är för 
att det sker en social interaktion, då eleverna får stöd av någon mer erfaren, till 
exempel en lärare (Franker, 2004, s.701). Denna modell grundar sig på ett 
resursperspektiv på eleverna, då den fokuserar på deras tidigare skol- och 
livserfarenheter. För att läraren ska kunna möta eleverna är det viktigt att veta vilka 
krav som samhället ställer, då läraren är där för att bland annat förbereda eleverna för 
det sociala livet (Franker, 2004, s.702).  
 
Vidare skriver Franker (2004, s.703) att eleverna måste känna att innehållet i 
alfabetiseringsundervisningen är meningsfull och att innehållet dessutom måste ha ett 
inflytande från elevernas vardagsliv. De läseböcker som exempelvis svenska barn 
använder är inte lämpliga i alfabetiseringsundervisningen. Istället menar Franker 
(2004, s.703) att alfabetiseringsundervisningen ska innehålla materiella föremål såsom 
tidningar, kataloger och vuxenanpassade skönlitteratur. Ett viktigt verktyg som 
Franker (2004, s.703) lyfter fram är datorprogram som ska användas som underlag för 
elevernas tal och skrift. Dessutom påpekar Franker (2004) att elevernas läs- och 
skrivning bland annat ska innehålla elevernas talspråk, då det underlättar deras 
inlärning av målspråket. 
 
2.2.7 Luke och Freebodys resursmodell 
Luke och Freebody (1999, refererad i Skolverket, 2016, s.28) har utvecklat en modell, 
Four Resources Model, som är till för att framställa skriftspråkliga färdigheter som 
används inom språkundervisning. 
 
I modellen finns det fyra förmågor inom läs- och skrivning. Dessa är: Kodning av 
texter, meningsskapande, textanvändande och kritiskt användande (Skolverket, 2016, 
s.28). 
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Figur 1. The Four Resources Model (Skolverket, 2016, s.29). 

Kodning av texter innebär att man ska kunna avkoda texter till ljud (Skolverket, 2016, 
s.28). Enligt The Four Resources Model (Skolverket, 2016, s.28) handlar avkodning även 
om att kunna använda digitalt skrivande såsom skriva med hjälp av tangentbord och 
hantera en muspekare. Trots detta innebär inte ren avkodning att en person kan läsa 
och ta användning av texter. För att kunna läsa texter krävs det enligt denna modell 
att man förstår själva texten också. Det är inte förrän man förstår texter som man 
själv kan formulera sig genom skrift. För vuxna illitterata elever blir detta väldigt svårt 
då de inte har någon tidigare erfarenhet av varken läsning eller skrivning. Dock 
påpekar Luke och Freebody (1999, refererad i Skolverket, 2016, s.28) att förståelse av 
texter inte är tillräckligt för att kunna använda sig av skrift på egen hand.  
 
Det finns olika sätt att tolka The Four Resources Model på. En tolkning är enligt 
Skolverket (2016, s.30) att skriftspråkundervisning bör ske efter elevernas behov, 
eftersom de inte har några tidigare erfarenheter kring läs- och skriftspråk. Detta kan 
göras genom att man låter eleverna hantera digitala medier i undervisningen, innan 
man lär dem att skriva för hand. För att lära vuxna illitterata elever att läsa och skriva 
kan det vara väsentligt att låta de vara delaktiga i sociala medier.  
 
3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras forskning gällande språkundervisning och bilder som 
undervisningsmetod. 
 
3.1 Språkundervisning  
Lundgren (2005) har undersökt fem illitterata invandrarkvinnors tankar kring deras 
tal-, läs- och skriftinlärning på målspråket. Lundgren har analyserat dessa 
invandrarkvinnor ur både ett sociokulturellt perspektiv och ett andraspråksperspektiv.  
De metoder som användes i undersökningen var bland annat intervjuer, 
observationer och analysering av elevtexter. I sin undersökning har Lundgren (2005, 
s.56) utgått ifrån två olika roller, en som lärare och en som forskarstudent. 
 
Studien visar genom intervjuerna och observationerna att de fem illitterata 
invandrarpersonerna som studien handlar om, inte känner sig som en del av det 
svenska samhället eftersom dessa personer saknar kunskaper i det svenska språket. 
De känner sig istället isolerade i samhället (Lundgren, 2005, s.21). För många vuxna 
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SFI-studerande är skolan deras enda möjlighet att lära sig svenska, då de oftast är 
hemma efter skolan och inte har ett jobb. Detta gör att de inte kan utveckla sitt 
lärande utanför skolans värld. Lundgrens forskning visar vidare att de illitterata 
eleverna, till följd av deras etniska bakgrund, känner sig mindre värda, vilket 
följaktligen gör att de utifrån ett pedagogiskt perspektiv inte heller alltid känner sig 
delaktiga i undervisningen. Eftersom eleverna inte känner sig delaktiga är det viktigt 
att få dem att känna motivation till att lära sig. Detta kan ske genom 
språkundervisning. Genom en språkundervisning skapas både förståelse och 
begriplighet för dessa elever, vilket gör de motiverade. De vuxna eleverna som 
antingen har en kort eller ingen skolbakgrund alls behöver därför en 
språkundervisning på sitt modersmål för att underlätta lärandet (Lundgren, 2005, 
s.22).  
 
Valet av språk kring alfabetisering är av stor vikt. Antingen är det elevernas 
modersmål som ska användas eller målspråket. Enligt hennes forskning ska 
alfabetiseringen ske på elevernas modersmål eftersom detta får eleverna att känna sig 
delaktiga i undervisningen (Lundgren, 2005, s.90). För att eleverna ska kunna 
kommunicera med varandra och med läraren är det enligt forskning nyttigt för 
eleverna att lära sig skriftspråket på svenska först. Ett annat sätt att utveckla deras 
språkkunskaper är att lära sig själva språket samtidigt som de lär sig skriftspråket 
(Lundgren, 2005, s.90–91).  
För att lära sig skriva på svenska krävs det att man lär sig det latinska skriftspråket. 
När illitterata elever ska lära sig detta skriftspråk måste de genomföra dubbla 
abstraktioner. Eleverna måste börja med att lära sig att ord motsvarar symboler för 
företeelser. Efteråt ska de lära sig att bokstäver symboliserar talets ljud. Genom denna 
inlärning sker både läs- och skrivutvecklingen (Lundgren, 2005, s.38–39).  
Studiens resultat visar att motiverade elever kan känna sig delaktiga i undervisningen 
när den sker på deras modersmål. Detta leder sakta men säkert till att de utvecklar sitt 
tal- och skriftspråk. Utvecklingen av talet och skriften gör att eleverna ständigt lär sig 
nya ord eftersom de har kommunikationer med varandra och med läraren.  
 
3.2 Bilder som undervisningsmetod  
Franker (2007, s.42) har bland annat undersökt bildanvändning som en metod i 
alfabetiseringsundervisning. För att genomföra studien har hon använt sig av enkäter 
bland 53 lärare, varav 38 av dessa kom från Sverige, 10 från Norge och 5 från 
Danmark. Franker (2007, s.42) valde i sin studie att ha öppna frågor och har utifrån 
lärarnas svar tolkat och analyserat sin insamlade data. Genom att tolka lärarnas svar 
har Franker (2007, s.42) försökt bilda en uppfattning till deltagarnas val av bilder i 
undervisningen.  
 
Resultatet visar att lärare ofta behöver använda bilder i alfabetiseringsundervisningen 
eftersom illitterata elever inte behärskar det svenska språket (Franker, 2007, s.33). De 
vuxna eleverna möter dagligen, precis som alla andra, olika former av bilder (Franker, 
2007, s.2). De förekommer exempelvis i reklam, kampanjer och information. Därför 
är det viktigt att eleverna lär sig att kunna tolka bildspråk. Franker (2007, s.2) menar 
att det är nödvändigt för eleverna att kunna förstå bilderna för att de även ska kunna 
bli mer aktivt deltagande i samhället. Av denna anledning är det viktigt att läraren 
använder bilder i sin alfabetiseringsundervisning då läs-, tal- och skriftinlärning inte är 
tillräckligt. Franker (2007, s.33) anser att det bästa för eleverna är att börja med bilder 
som läromedel redan i början av elevernas skolgång. Att använda bilder i 
alfabetiseringsundervisningen hjälper eleverna att förstå innehållet i läromedlen då 
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Franker (2007, s.33) menar att bilder är mer universella än ord. Franker (2007, s.8) 
menar att bilder dock inte alltid underlättar inlärningen av nya ord för eleverna. 
Franker påpekar även att illitterata elever inte alltid kan förstå bildernas budskap 
eftersom de inte har en förståelse av bilderna. Mörling (2007, s.20) anser att man då 
kan numrera bilderna och samtidigt jobba med en grundförståelse av bilderna för att 
eleverna ska hänga med när de väl använder bilderna på egen hand. 
 
Franker (2007, s.8) poängterar vidare att varken läraren eller eleven kan göra sig 
förstådda med hjälp av talet och skriften, vilket gör att bland annat bilder behövs som 
material i undervisningen. Eftersom bilder inte är sammankopplade till ett specifikt 
språk menar Franker (2007, s.9) att bilder får ersätta ord och på så sätt blir bilderna 
ett verktyg för att skapa ett gemensamt språk mellan lärare och elev. De vuxna 
illitterata eleverna har inte skriftspråket som ett hjälpmedel och därför är bilder många 
gånger det alternativ de får använda sig av för att kunna förstå andra och själva göra 
sig förstådda. Dock påpekar Franker (2007, s.9) att bildanvändning inte gör att 
muntliga svårigheter automatiskt försvinner. Elevernas talsvårigheter kvarstår ett tag 
och läraren behöver ha kunskap kring bildspråk för att elevernas talsvårigheter ska 
förbättras. Genom detta förbättras även elevernas synsätt och tolkningar till bilder. 
Det är därför viktigt att läraren använder sig av rätt material i 
alfabetiseringsundervisningen. När det gäller val av bilder refererar Franker (2007, 
s.28) till Lindells studie (1990). Statistiken i denna studie visar att färgade bilder är mer 
uppskattade än svartvita bilder bland både lärare och elever. Valet av bildsort kan 
därför påverka elevernas synsätt och förståelse av budskapet. 
 
Även Mörling (2007, s.20) har forskat kring bildanvändning i alfabetisering. Mörling 
har gjort sin studie samtidigt som hon varit lärare och undervisat vuxna illitterata 
elever. Den metod som Mörling använde var att observera sina egna elever medan 
hon själv undervisade vuxna invandrarelever, då hon jobbade som lärare. Då Mörling, 
i sin studie, enbart har använt sig av sina egna observationer av sina egna elever, blir 
således det samlade underlaget från hennes lektioner den insamlingsmetod som ligger 
till grund i hennes studie. Studien handlar om hur man som lärare arbetar med 
illitterata elever när det inte finns något språk som kan förena läraren och eleven. 
Resultatet i Mörlings (2007, s.20) studie visar att illitterata personer inte har förmågan 
att tolka bilder som litterata personer har. Om läraren skulle använda en bildserie i sin 
undervisning kan det bli svårt för den illitterata eleven att veta ordningen på bilderna, 
vilket gör att de inte förstår bildseriens budskap/berättelse. Mörling (2007, s.20) anser 
att användning av bilder i alfabetiseringsundervisningen bör vara enkla och tydliga.  
 
4 Metod 
Denna studie grundar sig på kvalitativa intervjuer med fyra lärare som jobbar med 
illitterata invandrarelever i studieväg 1 och kurs A inom SFI. 
 
4.1 Val av metod 
Eftersom studien är både empirisk och kvalitativ har jag använt mig av intervjufrågor. 
Jag var ute efter erfarenheter och privilegierad information och därför är det enligt 
Denscombe (2018, s.268) passande att använda intervjuer som metod. Genom 
intervjuer fick jag ta del av kunskaper som är baserade på lärarnas olika erfarenheter 
om undervisning av illitterata elever på SFI. Intervjuerna var semistruktuerade, vilket 
innebär att jag som intervjuar redan hade färdiga frågor som skulle ställas till 
deltagarna men att frågorna inte behövde ställas i en specifik ordning. 
Intervjufrågorna (se bilaga 2) som ställdes handlade om SFI-lärarnas metoder och 
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arbetssätt i alfabetisering. Under den semistruktuerade intervjun fick informanten 
prata fritt kring ämnet för att ge ytterligare tankar, åsikter och idéer utöver svaren till 
de ställda frågorna. Detta innebär att jag använde mig av öppna frågor, där jag istället 
för att fråga ”Använder du dig av bilder i din undervisning?” frågade ”Vad använder 
du för material i undervisningen?”. Detta skapade större utrymme för informanterna 
att bidra med mer utförliga svar. Eftersom det var en semistruktuerad intervju kunde 
jag som intervjuare ändra frågorna under intervjuns gång för att det skulle användas 
utvecklingsmässigt (Denscombe, 2018, s.269). 
 
4.2 Urval och avgränsningar 
I undersökningen har fyra SFI-lärare med erfarenhet av att undervisa illitterata elever i 
kurs A intervjuats, vilket var den huvudsakliga anledningen till att just dessa 
informanter valdes till att intervjuas. För att få kontakt med dessa lärare mailade jag 
en ansvarig på en skola i en mindre kommun i södra Sverige som jag sedan tidigare 
känner till och frågade om någon som jobbar med illitterata elever kunde tänka sig att 
delta i en intervju. Därefter blev jag kontaktad av dessa fyra personer som berättade 
att de kunde ställa upp. Dessa fyra personer hade möjlighet att svara på de frågor jag 
var ute efter.  
 
4.3 Undersökningspersoner 
I detta stycke presenteras intervjudeltagarna, utan att göra dem identifieringsbara. 
Informanterna har benämnts som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 för att 
kunna skilja deltagarna åt i resultatet.  
 
Lärare 1 har jobbat med vuxna illitterata i kurs A i fem år. Denna lärare har en särskild 
utbildning som är riktad mot alfabetisering för vuxna elever.  
 
Lärare 2 har tidigare jobbat med SFI-elever på nivå B-D men har under de senaste 
fyra åren jobbat med illitterata SFI-studerande i vuxen ålder i kurs A.  
 
Lärare 3 har jobbat med SFI i tre år – endast studieväg 1. 
 
Lärare 4 har jobbat inom SFI i två år och har studieväg 1. Läraren har tidigare jobbat 
med IM1 i 2 år. 
 
4.4 Genomförande 
Insamlingen av data gjordes genom intervjuer via telefon, då jag inte hade möjlighet 
att ta mig till mig till en annan stad. Jag skickade iväg ett informationsbrev via mail (se 
bilaga 1) till de fyra deltagarna, där jag berättade syftet med intervjun. Efter att ha fått 
svar tillbaka bestämde vi ett datum för varje informant, som passade dem. Jag hade 
innan intervjun förberett färdiga frågor (se bilaga 2) men eftersom det var en 
semistruktuerad intervju behövde jag inte ställa frågorna i en specifik ordning. 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin 
undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs 
och skrift., därför ställdes även följdfrågor, med koppling till frågeställningen, under 
intervjun så att jag som intervjuare kunde få tillgång till mer information.  

 
1 IM betyder introduktionsprogram och är en studieform som är riktad till nyanlända ungdomar i 
gymnasieålder som inte är behöriga att läsa på gymnasiet, då de saknar de grundläggande ämnena 
som krävs för gymnasiebehörighet.  
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4.5 Databearbetning och analysmetod 
Den analysmetod jag har valt för detta arbete är tematisk analysmetod, vilket innebär att 
jag som forskare tematiserade informanternas svar vilket beskrivs ytterligare nedan. 
 
4.5.1 Databearbetning 
Intervjuerna spelades inte då jag av tekniska skäl inte hade möjlighet att spela in under 
samtalets gång, därför var det nödvändigt att skriva ner svaren under samtalet, så att 
ingen viktig information från deltagarna skulle glömmas bort. Genom att skriva ner 
svaren under samtalet blev det tydligt vilka likheter och skillnader som förekom 
mellan informanternas svar, då jag genomförde intervjuerna tätt inpå varandra. 
Deltagarnas svar är den centrala delen i hela studien, då det är dessa som ligger till 
grund för studiens frågeställningar. 
 
4.5.2 Tematisk analysmetod  
Den tematiska analysmetoden som valts är till för att söka efter olika teman i en 
intervju. Om ett begrepp, ett ord eller en mening förekommer flera gånger under 
intervjun är det en stor sannolikhet att temat identifieras. Ju fler gånger liknande 
meningar förekommer av olika deltagare, desto större blir sannolikheten (Bryman, 
2002, s.405). Jag har tolkat och analyserat deltagarnas svar och funnit likheter och 
skillnader. Jag identifierade mina teman genom att sortera samstämmiga svar. De 
teman jag hittade var arbetssätt i lärarnas alfabetiseringsundervisning, vilket var bilder 
och iPad-appar, modersmålets roll i undervisningen, elevernas delaktighet i 
undervisningen, elevernas livserfarenheter som ett redskap och utmaningar som 
lärarna upplever. Dessa teman anknyter till studiens frågeställningar som handlar om 
arbetssätt i lärarnas undervisning, användandet av elevernas livserfarenhet bland 
lärarna och utmaningar. 
 
4.6 Validitet och reliabilitet  
Dessa två begrepp förklarar nedan hur och varför studien är pålitlig och tillförlitlig. 

4.6.1 Validitet  
Detta begrepp innebär att jag som skribent till studien verkligen undersöker det som 
avses.Kvale och Brinkmann (2009, s.264) anser att studien endast förblir hållbar om 
studien är grundad på sanning och att argumenten i undersökningen är trovärdiga. 
Syftet med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin 
undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs 
och skrift. Därför har jag använt intervjuer med SFI-lärare. Eftersom informanternas 
svar är grunden till studien är det viktigt att återge deras svar, så att anteckningarna 
stämmer överens vad deltagarna sagt. Kvale och Brinkmann (2009, s.267) menar att 
jag som intervjuare exempelvis kan fråga om bekräftelse av svaret, för att säkerställa 
det som sagts. De svar från informanterna som varit lite längre har jag bett om 
förtydligande medan jag inte ifrågasatte deras kortare svar. 

Jag fick känslan av att informanterna var bekväma med mig och sannolikheten är 
därför hög att det svarat ärligt på mina intervjufrågor. Detta gör att studien är pålitlig 
och trovärdig, eftersom den indikerar på ärliga och trovärdiga svar. Det går dock inte 
att hundraprocent fastställa att dessa informanter talar sanning. Jag har under 
intervjuns gång sett till att samtalet behandlade studiens. 
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4.6.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten är kopplat till forskningsresultatens autenticitet. För att reliabiliteten ska 
uppnås måste studiens resultat vara tillförlitlig. Jag har inte kunnat citera 
informanternas svar då jag inte spelat in intervjuerna. Jag anteckningen istället ner 
informanternas svar under samtalets gång. Det är alltså mina anteckningar som 
presenteras i studien. Eftersom jag inte spelade in samtalen hade jag inte möjlighet att 
lyssna om på samtalen för att dubbelkolla så att mina anteckningar stämmer till 
hundra procent. Dock har jag under intervju frågat om upprepningar och om jag 
förstått informationen rätt. Att resultatet är pålitligt är av stor vikt då Kvale och 
Brinkmann (2009, s.263) anser andra forskare ska kunna reproducera resultatet.  
 
4.7 Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra forskningsetiska principer, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Dessa fyra huvudkrav har använts i detta arbete då det har genomförts intervjuer. 
Denscombe (2018, s.439–446) och Kvale och Brinkmann (2009, s.78) som också 
lyfter fram dessa fyra huvudkrav påpekar att det är viktigt att alla principer tillämpas 
under hela arbetets gång och inte endast under intervjun.  

Informationskravet handlar om informantens rättigheter. Det är viktigt att tala om för 
informanten om att denne frivilligt deltar i intervjun och att denne när som helst 
under intervjuns gång får avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att 
intervjuaren ska hämta deltagarens samtycke och om informanten är under 15 år ska 
det hämtas ett skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Alla informanter i denna 
studie är över 15 år vilket kräver ett muntligt samtycke. Detta samtycke inhämtades 
när informanterna fick ta del av informationsbrevet (se bilaga 1). Denna princip 
framhäver även vikten av att anonymisera deltagaren så att ingen, förutom 
intervjuaren, kan identifiera informanten. Konfidentialitetskravet handlar om att 
intervjuaren bör skriva under för tystnadsplikt så att ingen information som kommer 
från deltagaren kommer ut. Detta för att det kan finnas känslig information och 
känsliga uppgifter. Nyttjandekravet innebär att informantens personuppgifter inte får 
användas utanför arbetet utan informantens godkännande (Vetenskapsrådet, 2002).  

Innan jag genomförde intervjuerna påpekade jag de etiska aspekterna till 
informanterna. De var alltså medvetna om att de fick avbryta när de ville utan 
anledning och att de innan, under och efter arbetets process är anonyma. 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den insamlade data som jag har fått genom 
intervjuer med fyra SFI-lärare. Resultatet nedan presenteras utifrån de teman som 
framkom under den tematiska analysen och som redogjorts för ovan. Resultaten för 
varje informant presenteras var för sig följt av en analys av likheter och skillnader. 
 
5.1 Vilka metoder använder SFI-lärarna i sin alfabetiseringsundervisning? 
 
5.1.1 Bildanvändning i alfabetiseringsundervisning 
Samtliga informanter tycker att bilder är ett viktigt hjälpmedel i 
alfabetiseringsundervisning, vilket även både Franker (2007, s.33) och Mörling (2007, 
s.20) anser.  
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Lärare 1: Jag använder videoklipp och bilder i mycket hög utsträckning dock 
måste man vara medveten om att bildtolkning också behöver tränas hos 
studieväg 1 elever.  

 
Lärare 2: Jag använder bilder väldigt mycket och bildserier som eleverna får 
samtala utifrån. 
 
Lärare 3: Jag använder bilder och datorer ganska mycket.  
 
Lärare 4: Mina elever använder olika appar på iPaden. Sen använder jag även 
bilder.  

 
 
Informanterna använder bilder i sin undervisning på olika sätt som de finner är 
viktiga för elevernas inlärning. Lärare 2 berättar att eleverna använder bilderna för att 
öva på ord medan lärare 3 använder bilder i undervisning som stöd till 
samtalsövningar. Dessa två lärare använder alltså bilder för olika typer av övningar 
medan lärare 4 använder bilder utifrån olika teman som används i undervisningen.  
 
 

Lärare 2: Eleverna får möjlighet att öva på att bygga ord med bilder till stöd 
utifrån en bild.  

 
Lärare 3: Bilder används som stöd till bland annat samtalsövningar. 

 
Lärare 4: Jag använder bilder genom att ha olika sett att redovisa på. När vi 
jobbar mycket med bilder så kan jag sätta ut alla bilder på bordet. Om vi har 
haft temat ”affärer” till exempel möbelaffär, klädesaffär eller mataffär så lägger 
jag ut bilder på bordet på olika möbler, frukter och klädesplagg. Då gör jag en 
tabell på tavlan så får eleverna själva komma fram och välja bilder. Jag ger de 
ofta möjligheter att välja något som de kan. Så det gäller att hålla koll på vad 
eleverna kan och inte kan. 

 
 
Lärare 4 berättar att dennes lektioner oftast är tematiska. Någon gång har temat varit 
affärer och då har eleverna fått jobba med olika sorts affärer. Läraren lägger ut bilder 
på exempelvis frukter, möbler osv för att eleverna ska kunna välja de bilder som de 
kan något om. Genom att eleverna väljer de bilder som de kan något om menar 
informanten att eleverna känner sig delaktiga.  
 
5.1.2 iPad-appar i alfabetiseringsundervisningen 
Alla informanter berättar även att de använder digitala läromedel, då eleverna har 
tillgång till egen iPad som har lärorika appar. Luke och Freebody (1999, refererad i 
Skolverket, 2016, s.28) anser att digitalisering i undervisning är en fördel för eleverna 
då det hjälper eleverna att utvecklas i språkinlärningen. 
 

Lärare 1: Eleverna har iPads som hjälper de att utveckla språket genom 
digitalisering. 

 
Lärare 2: I A-kursen använder jag mig av olika appar som finns på deras  
iPad som till exempel Skolstil, Ordens magi, Mojis klockis och Bokstavspussel. 
Dessa appar har utformats särskilt för analfabeter. 
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Lärare 3: Jag använder datorer ganska mycket. Digitala läromedel. Vi har köpt 
in ett läromedel som kallas Lunis och den är anpassad från A - D elever.  
 
Lärare 4: Mina elever har ju egen iPad och det är ju ett verktyg. Mina elever 
använder olika appar på iPaden som Alfavux och Läskod. Sen använder jag 
även Lexin och Kahoot.  
 

Tre av informanterna nämner att elevernas inlärning utvecklas med hjälp av apparna. Bland 
annat nämner Lärare 2 att vissa elever lärt sig skriva sitt eget namn med hjälp av en app.  
 

Lärare 2: Jag har elever som efter bokstavspusslande lyckats lära sig skriva sitt 
namn och några har även lärt sig skriva sina barns namn. Det är kul att se. 
Folk som inte jobbar med analfabeter kan kanske tycka att det inte verkar vara 
något märkvärdigt att någon lär sig skriva sitt namn efter en längre tids 
träning. Men för analfabeter, i synnerhet äldre människor, är det faktiskt ett 
enormt stort steg och en otrolig utveckling i det egna lärandet. Ett litet steg 
leder i längden till flera längre steg för många. Att rent konkret se hur de 
faktiskt nu kan skriva något, även om det är bara några ytterst få ord, betyder 
mycket för någon som aldrig har fått lära sig skriva eller läsa och som knappt 
ens har vetat hur man håller i en penna. Detta skapar en inre motivation och 
vilja att lära sig mer. Jag vill samtidigt betona vikten av att iPads, datorer och 
appar inte får utesluta traditionellt handskrivande. Jag låter fortfarande mina 
elever träna mycket på att skriva för hand, men tyngdpunkten i mina lektioner 
ligger på det talade språket. 

 
 
Lärare 2 påpekar även att det är viktigt att eleverna lär sig att både skriva för hand och 
genom digitalisering. Denne lärarens elever har mycket användning av datorer och 
apparna i deras iPad. Lärare 2 berättar att det används mycket digitalisering i 
klassrummet och att appen Bokstavspussel har hjälpt eleverna att bland annat lära sig 
skriva sitt eget namn. Samma lärare menar dock att det är viktigt att inte glömma bort 
handskrivande, då det också är en viktig del av inlärningen. Skolverket (2016, s.30) 
påpekar vikten av att låta eleverna hantera digitala medier innan de lär sig att skriva på 
egen hand. Det är alltså viktigt att eleverna lär sig både skriva för hand och genom 
digitalisering. Lärare 2 menar att eleverna lär sig och utvecklas genom att använda 
olika appar. Exempelvis lär de sig bokstavsljud, bygga ord med hjälp av bokstavsljud 
och även träna på klockan. Dessutom anpassas svårighetsgraden på träningen 
beroende på vilken nivå som eleverna är på.  
 
Lärare 1, 2 och 3 berättar vidare på vilket sätt eleverna utvecklats med hjälp av apparna.  
 

Lärare 1: Våra elever har var sin iPad som de kan ta hem för självstudier och 
det finns flera appar i iPaden som till exempel Alfavux och Skolstil. Genom 
dessa appar utvecklas språket. De kanske inte utvecklas jättesnabbt, men de 
utvecklas.  
 
Lärare 2: Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När eleverna 
trycker på en bokstav på tangentbordet så får de höra bokstavsljudet. Ordets 
magi är ett program där eleverna bygger ord med talande bokstäver som är 
flyttbara. Mojis klockis hjälper eleverna att genom lek träna på klockan. Den 
finns på olika svårighetsnivåer vilket är bra då man kan individanpassa. Det är 
en av de stora fördelarna med att använda iPads och appar i undervisningen 
anser jag, att man kan lättare individanpassa undervisningen. För även om 
mina elever är alla i grunden analfabeter, så har de ändå kommit olika långt i 
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det svenska språket. Jag har flera elever som fortfarande inte har lyckats lära 
sig klockan trots mycket träning och repetition, medan en del andra har hunnit 
mycket längre och nu känner att de vill gå vidare. Appen bokstavspussel är en 
enkel variant av pusselbyggande med ord. Eleverna får här möjlighet att öva 
på att bygga ord med bilder till stöd utifrån en bild. Både orden och 
bokstäverna ljudas när eleverna försöker bygga ord. 
 
Lärare 4: Kahoot använder jag som repetition och kollar hur mycket de har lärt 
sig. Jag jobbar ju tematiskt så då kan jag jobba med både gamla och nya 
Kahoot, för att kolla hur informationen sitter hos eleverna. Det funkar bra. 
Alfavux får de oftast jobba dagligen med, ungefär 30 minuter och träna. Jag 
har ju märkt enorma skillnader under när de använt Alfavux dagligen. Jag har 
inte så många språk i min klass, jag har arabiska, badinani, somaliska, dari och 
pashto. Alla dessa språk finns på Lexin, så då jobbar eleverna parallellt med 
svenskan. Eleverna brukar jämföra varandras språk och då brukar de kunna 
dra kopplingar.  

 
5.2 Elevernas livserfarenheter som ett redskap i deras inlärning 
Alla informanter är eniga om att någon skolbakgrund inte kan användas för att 
utveckla elevernas inlärning av målspråket, då eleverna inte har några tidigare 
erfarenhet av skola. Däremot menar alla lärarna att eleverna har livserfarenhet vilket 
kan komma till nytta i inlärningen. Lärare 1 och Lärare 4 tar nytta av elevernas 
intresse för att anpassa sig till eleverna. Lärare 1 bruka låta eleverna visa läraren vad 
de tycker om att göra medan lärare 4 snappar upp vad eleverna tycker om genom att 
använda rollspel i undervisningen.  
 
 

Lärare 1: Erfarenhet från skolan hjälper inte eftersom det inte finns någon. 
Jag brukar däremot låta eleverna antingen rita eller visa för mig i olika appar 
vad de gillar att göra, eller vad de tidigare jobbat med eller vad som helst som 
har med eleverna att göra. Sedan försöker jag använda den informationen i 
min undervisning. Eleverna utvecklas snabbare när de ser att man använder 
deras erfarenheter.  
 
Lärare 4: Väldigt mycket. Jag har elever med noll skolbakgrund och vissa har 
2–3 år. Sen finns det de elever som har yrkeserfarenhet också. Och jag märker 
att när jag jobbar tematiskt så snappar de upp informationen mycket lättare 
om de tycker om ämnet. Till exempel så har jag haft temat ”affär och handla” 
och då har vi pratat om rea. De har lärt sig hur man räknar ut 50%, storlekar 
och vad man ska tänka på. Sånt som de har användning av brukar de snappa 
upp fort. De behöver inte kunna allt utan de fokuserar på sånt som berör 
dem. De får kanske 10 ord att jobba med och tycker de att det är för svårt så 
räcker det att de fokuserar på två ord. Vissa elever är ju bättre på att skriva 
medan andra är bättre på det muntliga. Så när vi har test så behöver jag gå 
runt och hjälpa vissa av eleverna med andra klarar av att skriva helt själv.  

 
 
Lärare 2 och Lärare 3 menar att elevernas livserfarenhet kan komma till nytta i 
undervisningen eftersom vissa elever tidigare har jobbat. Andra elever som inte har 
jobbat är ändå vuxna människor vilket innebär att det har någon form av 
livserfarenhet.  Lärare 4 berättar att dennes lektioner oftast är tematiska. Någon gång 
har temat varit affärer och då har eleverna fått jobba med olika sorts affärer. Läraren 
lägger ut bilder på exempelvis frukter, möbler osv för att eleverna ska kunna välja de 
bilder som de kan något om. Genom att eleverna väljer de bilder som de kan något 
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om menar informanten att eleverna känner sig delaktiga. Kuyumcu (1994, s.60) anser 
också att jobba tematiskt utvecklar elevernas inlärning och tar, precis som lärare 4, 
upp temat ”shopping”.  
 
 

Lärare 2: Med tanke på att de i min grupp inte har någon skolerfarenhet så 
finns det ju ingenting att använda. Däremot har vissa jobbat, vilket gör att 
vissa kanske kan tyda stoppskyltar eller är duktiga med handarbete. Då hjälper 
deras erfarenheter när vi till exempel ska klippa och klistra. 
 
Lärare 3:  Någon nytta av deras tidigare skolning kan man inte ha, eftersom 
de alla saknar skolbakgrund. Men eftersom det är vuxna människor har de ju 
livserfarenhet ändå i form av jobb, hur samhällsstrukturer kan se ut, jämför 
Sverige med hemlandet. Många gånger är de streetsmarta och hittar vägar till 
förståelse och då kan man utnyttja det. 

 
Det går alltså att använda elevers livsfunskaper trots att de inte besitter några skol- 
eller jobberfarenheter. Att använda elevernas tidigare kunskaper är en viktig del av 
deras inlärning av målspråket eftersom eleverna utvecklas snabbare när de har nytta 
av sådant som de redan kan. 
 
5.3 Elevernas modersmål i SFI-lärarnas alfabetiseringsundervisning 
Informanterna hade delade åsikter gällande elevernas modersmål i undervisningen. 
Lärare 3 och Lärare 4 använder ofta elevernas modersmål i undervisningen. Lärare 3 
menar att modersmålet används som stöd för att eleverna ska förstå innehållet och 
samtidigt kunna hjälpa varandra. Läraren menar att elevernas tankar och reflektioner 
blir allt fler när de får använda sitt modersmål. Lärare 4 jobbar mycket med 
ordövningar och tar reda på ord på elevernas modersmål för att dra paralleller till 
svenskan.  
 

Lärare 3: Jag använder modersmålet mycket som ett stöd till förståelse där 
eleverna kan hjälpa varandra genom att samtala på modersmålet kring olika 
saker som vi går igenom. Till exempel om vi arbetar med enkla ord, alltså 
ordförståelse. Även i samtalsövningar, att de först få berätta det de vill på 
modersmålet och sedan försöka få fram det på svenska. 
 
Lärare 4: Jag använder modersmålet som ett hjälpmedel. Till exempel idag så 
pratade vi om ”idag, igår och imorgon”. Då hade jag tagit reda på vad dessa 
ord heter på deras språk.  
 

Till skillnad från dessa informanter använder Lärare 1 och Lärare 2 väldigt sällan 
modersmålet i sin undervisning. Både lärare 1 och lärare 2 menar att de som lärare 
använder elevernas modersmål i undervisningen väldigt sällan. Båda lärarna påpekar 
dock fördelarna med modersmålet. Lärare 1 menar att eleverna använder 
modersmålet med varandra och att de på så sätt lär sig nya ord på målspråket vilket 
gör att eleverna utvecklas mer och mer ju fler ord de lär sig. Lärare 2 berättar att 
modersmålet får eleverna att känna sig bekräftade eftersom deras språk är en 
identitets- och kulturbärare. Lundgren (2005, s.22) anser att språkundervisningen ska 
inkludera elevernas modersmål eftersom det underlättar deras inlärning. Lundgren 
(2005, s.90) menar att om elevernas modersmål används i alfabetiseringen känner 
eleverna sig delaktiga. Lärare 2 påpekar samtidigt nackdelarna med modersmålet och 
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menar att de elever som utgör en majoritet i klassrummet har samma språk. Detta gör 
att de eleverna som inte talar detta språk inte känner sig inkluderade.   
 

Lärare 2: Jag är kritisk till att rutinmässigt använda modersmålet i 
klassrummet. För samtidigt som den bidrar till en inkluderande känsla kan den 
även innebära en viss exkludering, både för de elever som inte utgör en 
majoritet och även för dem som samtalar med varandra på sitt eget språk. De 
andra eleverna förstår inte vad som sägs och har man väl börjat införa 
modersmålet som en del i den dagliga undervisningen blir det lätt att den tar 
över, upplever jag. Vilket leder till de andra blir irriterade, känner sig utanför 
och det skapar lätt ett störande moment i klassrummet. 
 

Vidare fick informanterna frågan om på vilket sätt modersmålet hjälper eleverna 
varpå Lärare 2 nämner, jämfört med tidigare, fördelar med språket.  
 

Lärare 2: Modersmålet är både en identitets- och kulturbärare. Eleverna 
känner sig bekräftade. I många fall tror jag faktiskt ändå att deras modersmål 
kan hjälpa elever att för att utveckla sitt tänkande när de ska uttrycka åsikter. 
För de elever som utgör en majoritet i klassrummet blir ju modersmålet den 
gemensamma nämnaren som kan skapa en känsla av sammanhang för de 
berörda eleverna. Modersmålet för många bra sidor med sig. Det ger eleverna 
utrymme att uttrycka känslor och få statuskänsla och dessutom finns det ju 
uttryck på modersmålet som inte alls säkert finns i det svenska språket, uttryck 
som kan vara relaterade till elevernas vardag, identitet, kultur och bakgrund. 
Känslan blir inte densamma på svenska även om man skulle hitta en 
motsvarighet till ordet.  

 
Lärare 3 och Lärare 4 som ofta använde elevernas modersmål i undervisningen 
berättar att modersmålet hjälper eleverna genom att eleverna stödjer varandra.  
 

Lärare 1: Eleverna använder modersmålet för att förklara för varandra. Det 
hjälper dem eftersom de lär sig nya ord på svenska och på så sätt utvecklas de 
språkmässigt. 

 
Lärare 2: Det finns en hel del forskning som visar på elever som ges utrymme 
att använda sitt modersmål i sitt lärande och i samtal kan detta stärka känslan 
av delaktighet i undervisningen. Detta leder i sin tur till att eleverna får en 
ökad förståelse av upplägg och innehåll. Studiehandledning på modersmål är 
alltså en viktig resurs på SFI, men detta förutsätter att det finns ett fungerande 
samarbete mellan oss SFI-lärare och modersmålslärarna. När elever får 
använda sitt modersmål i lärande och samtal på utbildningen kan 
delaktigheten i undervisningen och förståelsen av upplägg och innehåll stärkas. 
Studiehandledning på modersmål är alltså en viktig resurs på SFI, förutsatt att 
samarbetet med lärarna fungerar. 

 
Lärare 3: Att de kan stödja varandra med ett gemensamt språk. 
Samtalsövningarna blir djupare, fler tankar och reflektioner kommer fram om 
de får tala fritt på modersmålet först.   
 
Lärare 4: Ibland har de varit att de drar paralleller. De hittar likheter med det 
svenska språket. De lärde sig ordet cykel och vissa tyckte det var jättelätt och 
vissa jättesvårt. De som tyckte det var enkelt finner ju en likhet med sitt eget 
språk. Så eleverna drar mycket paralleller.    

 



 

 22 

Utifrån informanternas svar tolkar jag det som att modersmålet är en oerhört viktig 
del av elevernas inlärning. Oavsett var modersmålet används, i skolan eller utanför, så 
utvecklas deras målspråk lättare eftersom eleverna jämför sitt språk med det svenska 
språket. Jag uppfattar det som att lärare 2 ändå anser att modersmålet är en positiv 
faktor för eleverna att utvecklas utanför skolan, men inte i själva klassrummet och 
under lektionstid. Precis som lärare 1 säger, så hjälper modersmålet eleverna att lära 
sig nya ord, vilket även lärare 2 menar men att det samtidigt inte bör göras framför 
andra elever som inte talar samma modersmål. Lärare 1 och 2 berättar att en 
modersmålslärare i klassrummet hade gynnat eleverna eftersom lärarna då vet att det 
är korrekt information som ges till eleverna. Utan en modersmålslärare vid sidan om 
läraren menar Lärare 2 att det inte går att kontrollera eller förstå vad eleverna säger till 
varandra när de använder modersmålet under lektionstid. Lärarna påpekar att det 
tyvärr inte finns tillräckligt med modersmålslärare på grund av brist på resurser.  
 
5.4. Att få eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen 
Det finns många olika sätt att få eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen på. 
Medan Lärare 1 använder ett läromedel, lyssnar Lärare 3 på elevernas önskemål.  
 

Lärare 1: Jag försöker inkludera deras modersmål i min undervisning. Det gör 
eleverna glada. Jag har även använt ”Framåt”. Det är en bok som främjar 
elevernas delaktighet.  
 
Lärare 3: Jag lyssnar alltid på deras önskemål. Det kan vara frågor gällande 
hur vi lägger upp läxor. 
 

Jag uppfattar det som att eleverna har en stor talan gällande deras egen delaktighet. 
Jag tror inte det gynnar eleven om läraren lär ut på ett visst sätt som inte passar eleven 
och får eleven att känna sig utanför. Jag tror att ett aktivt deltagande från eleverna 
bidrar till en smidigare utveckling och därför bör eleverna vara så delaktiga som 
möjligt. Lärare 2 och Lärare 4 får eleverna att känna sig delaktiga i 
alfabetiseringsundervisningen genom att jobba utifrån elevernas intressen. Lärare 2 
lyssnar på elevernas samtal och låter eleverna berätta saker i helklass medan Lärare 4, 
som tidigare nämnt, jobbar med olika teman som eleverna har kunskaper om. 

 
 

Lärare 2: Jag skapar ofta situationer där eleverna får sitta i mindre grupper, 
alternativt i par, där de får interagera med varandra muntligt utifrån olika slags 
bildserier de har framför sig. Jag går alltid runt och lyssnar och försöker fånga 
upp det jag hör de samtala om, för att sedan lyfta fram det i helklass. Jag ser 
också till att samtliga i gruppen är aktiva och tillåts utrymme att prata. Mina 
elever tränar ofta på att berätta om olika saker om deras hemländer. Flertalet 
kommer från samma land, men jag delar exempelvis upp olika saker om deras 
länder som var och en får berätta i helklass, till exempel att någon berättar om 
matkulturen, någon annan om naturen, en tredje om klädsel, och så vidare. I 
samband med detta går vi, med hjälp av bilder eller videoklipp, igenom orden 
på svenska som de kan träna på att använda sig av i sina berättelser. 

 
Lärare 4: Jag gör det genom att ha olika sett att redovisa på. När vi jobbar 
mycket med bilder så kan jag sätta ut alla bilder på bordet. Om vi har haft 
temat ”affärer” till exempel möbelaffär, klädesaffär eller mataffär så lägger jag 
ut bilder på bordet på olika möbler, frukter och klädesplagg. Då gör jag en 
tabell på tavlan så får eleverna själva komma fram och välja bilder. Jag ger de 
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ofta möjligheter att välja något som de kan. Så det gäller att hålla koll på vad 
eleverna kan och inte kan. 

 
Lärare 1 påpekar även att det inte finns tillräckligt med resurser och pengar för att 
använda väsentliga böcker som passar eleverna som kan få eleverna att känna sig 
ännu mer delaktiga. Samma lärare hävdar även att det flera gånger på jobbet ansökts 
om en studiehandledare men att beslutet har nekats, eftersom det inte finns tillräckligt 
med pengar.  Det finns dessvärre inte alltid tillräckligt med resurser inom skolvärlden 
vilket jag anser påverkar eleverna negativt. Dock finns det enligt Lärare 2 och Lärare 3 
andra sätt att använda sig av, som inte kräver några större resurser, för att få eleverna 
att känna sig delaktiga. Mörling (2007, s.12) anser att det bör finnas en tolk tillgängligt 
för eleverna då det får eleverna att känna sig inkluderade i lärandet. 
 
5.5 På vilket sätt anpassar sig SFI-lärarna till eleverna i sin undervisning? 
Att anpassa undervisningen till eleverna är något som informanterna pratade mycket 
om. De olika lärarna använder sig av olika metoder för att anpassa sig till eleverna.  
Lärare 2 menar att som lärare är det viktigt att tänka ut konkreta och simpla vägar för 
eleverna. Läraren menar att undervisningen ska gå från abstrakt till konkret, vilket 
även både Mörling (2007, s.12) och Kuyumcu (1994, s.162) påstår. Mörling och 
Kuyumcu anser att undervisning ska anpassas till elevernas liv och bör göras på ett så 
konkret sätt som möjligt. Både Mörling (2007, s.12) och lärare 2 menar att illitterata elever har 
svårt för ett abstrakt tänkande.  
 
Det är tydligt att det finns olika sätt att anpassa undervisning till eleverna på, då lärare 4 
anpassar sig tidsmässigt medan lärare 1 anpassar sig genom att uppmärksamma vad eleverna 
tycker om, så att läraren vid ett senare tillfälle kan använda detta i undervisningen. 
 

Lärare 1: Jag försöker att utgå från deras vardagsliv när jag undervisar. Allting 
beror på vad jag undervisar om. Om vi ska prata om till exempel sport så 
utgår jag ju från de sporter som eleverna tycker om. Om det är någon 
information jag inte vet sedan tidigare så frågar jag dom några lektioner innan 
’vad är din favosport’. Och då får ”sportlektionen” handla om fotboll eller 
vilken sport dom nu än har sagt att de tycker om. Det gör ju att eleverna 
känner sig uppmärksammade på något sätt. Sen finns det ju viktigare saker att 
anpassa sig till än sport, som exempelvis deras familj, hemland eller yrke, men 
små detaljer som deras favosport är också viktigt att inkludera i 
undervisningen. Det är superviktigt att relatera så mycket som möjligt till 
eleverna och deras vardagsliv. 

 
Lärare 2: Något viktigt att tänka på när man undervisar analfabeter är att 
ständigt tänka ut konkreta, ytterst enkla vägar för eleverna att steg för steg 
utöka deras omvärldskunskap. En annan viktig sak att tänka på när jag ska lära 
mina elever nya saker, är att analfabeter är begränsade i sitt lärande till enbart 
muntlig information. De saknar möjligheter som litterata elever har, som att 
kunna anteckna det de behöver komma ihåg för sitt lärande. Analfabeter är 
helt beroende av sitt minne och av ständigt återkommande repetition. Jag 
måste alltså hela tiden anpassa undervisningen till eleverna bland annat genom 
att se till att lektionsinnehållet förvandlas från abstrakt till konkret. 
Analfabeter har oftast svårt för abstrakt tänkande.  
 
Lärare 4: Jag har gjort en form av anpassning. Jag har ju många elever som 
inte kommer i tid, så jag har anpassat genom att ta repetitionen i början av 
lektionen så att eleverna som är sena inte ska missa något viktigt. Sen kör jag 
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igång en speciell tid med genomgång. Jag hade utvecklingssamtal med en tolk 
och då berättar eleverna att de är stressade till skolan. De säger att ”Jag får inte 
lämna mitt barn förrän den här och den här tiden”. Okej, så då ber jag om att 
få lägga om mitt schema. Bara detta ”lilla” gör att eleverna blir mer 
avslappnade och har lättare för att ta in saker. Mycket av min anpassning är att 
få eleverna att trivas, få de att må bra, att inte få de att stressa sig. 
 

Lärare 2 berättar att eleverna flitigt jobbar med att berätta saker om deras hemländer. 
Detta lyfter även Mörling (2007, s.12) fram då hon menar att de flesta illitterata 
eleverna har en förmåga att återge berättelser, från exempelvis sitt hemland. 
Lärare 2 berättar vidare att eleverna sedan använder bilder för att öva på ord.  
Jag tolkar det som att ordövningar görs först, för att eleverna efteråt ska kunna ge 
berättelser med hjälp av orden de lärt sig.  
 
5.6 Utvecklar eleverna sin svenska utanför skolan enligt SFI-lärarna? 
Samtliga informanter är överens om att de flesta eleverna inte utvecklar sin svenska 
utanför skolans dörrar, vilket påverkar deras inlärning av språket. Lärare 2 och Lärare 
3 lyfter fram alternativ som finns för eleverna så att de kan utveckla svenskan utanför 
skolan men som eleverna inte tar användning av. 
 

Lärare 1: Jag tycker inte att våra elever använder svenskan mycket, tyvärr. Det 
är mest skola och hem och barn. Vissa har också jobb men med begränsad 
språklig stimulation. 
 
Lärare 2: Jag får tyvärr ärligt svara att jag inte ser att de använder svenskan 
särskilt mycket utanför skolan. De allra flesta har ingen som helst kontakt med 
svenskan utanför skolan. Några ytterst få går på något som kallas för 
”språkcafé”. Det är en slagas samlingsträff på biblioteket här i närheten av 
skolan. Där får de träffa frivilliga samtalsledare från vår kommun som har 
samtalsträffar + fika några bestämda dagar i veckan och nästan alla lördagar. 
Träffarna är till för nyanlända som behöver träna på att prata svenska. Det är 
kostnadsfritt att gå och man behöver inte anmäla sitt intresse. De flesta av 
mina kvinnliga elever har barn och menar på att de inte har möjligheter att gå 
på dessa samtalsträffar. Många ser oftast hindren framför möjligheterna. Ett 
litet exempel på detta var när kommunen här kunde erbjuda lekhörna åt 
barnen med unga vuxna som passade barnen under tiden språkcaféet pågick 
(90 min./tillfälle). Då menade samma elever att de fortfarande inte kunde gå 
eftersom de behövde städa och laga mat efter skolan och på helgen. 
 
Lärare 3: Det är få elever som gör det. De som gör det har oftast själva sökt 
sig till situationer där de kan få möjlighet att träna mer på svenskan. Dessa få 
lyssnar till exempel på svenska nyheter, de går på ”tillsammans caféet” som 
vårt bibliotek i kommunen här tillhandahåller oss med. 
 
Lärare 4: Både ja och nej. De finns de som måste klara sig själva som har mer 
kontakt med världen utanför skolan men sen finns det dom som har män som 
tar hand om dom. Så det ser väldigt olika ut, det är väldigt individuellt. Jag 
uppmuntrar de att träna hemma, så jag ger extra material till de som vill ha. 
 

Lärare 1, 2 och 3 menar att eleverna inte utvecklar sin svenska utanför skolan trots att 
möjligheten finns, då det finns ett språkcafé där eleverna kan tala svenska med 
varandra. Lärare 4 anser att det är olika beroende på varje elev. Lärare 4 menar att 
vissa tar vara på de möjligheter som finns för att lära sig målspråket medan andra inte 
gör det. Jag tror att lära sig språket utanför skolan bidrar till en snabbare inlärning 
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vilket i sin tur gör att eleverna uppfyller utbildningens krav snabbare. Jag tror 
dessutom att eleverna även får möjlighet till att utveckla den sociala delen när de har 
ett gynnsamt tillfälle att lära sig svenska utanför skolan. Den sociala biten är viktig för 
eleverna både för inlärningen av målspråket men även inför framtida arbetslivet.   
 
5.7 Vilka utmaningar upplever SFI-lärarna i undervisningen? 
Samtliga informanter upplever olika utmaningar i sin undervisning. Lärare 1 menar att 
lektionsplaneringarna inte alltid blir som tänkt då eleverna lär sig olika snabbt. Lärare 
2 berättar att en stor utmaning är att hitta lösningar för elevernas inlärning, eftersom 
alla elever inte lär sig lika snabbt eller sakta. Lärare 3 tycker det är utmanande att 
många elever inte kommer vidare i sin inlärning eftersom de ”stannat till”. Lärare 4 
tycker det är en stor utmaning att det kommer in nya elever som börjar på noll 
samtidigt som det finns elever i klassen som lärt sig en hel del. 
 

Lärare 1: Det är utmanande för mig som lärare att stanna upp i mitt schema. 
Som SFI-lärare kan man inte alltid följa sitt schema eftersom jag inte vet i 
förväg hur snabbt eller sakta eleverna jobbar. Jag vet ju uppskattningsvis, men 
ibland händer det ju att vi måste öva på något längre än vad jag förväntat mig, 
vilket gör att mina lektionsplaneringar får skjutas upp. Detta gör ju att 
eleverna inte alltid hinner med allt som jag tänkt att de ska göra och det 
påverkar ju eleverna också utvecklingsmässigt.  

 
Lärare 2: Den största utmaningen skulle jag vilja säga är just det här att lära 
vuxna analfabeter knäcka koden. I min klass har jag elever mellan 20 och 65 år 
och jag har 24 elever. Även om den gemensamma nämnaren hos dem alla är 
att de är analfabeter så är det ändå inte en homogen grupp och deras 
förutsättningar ser olika ut. Att ha en så stor grupp med illitterata 
vuxenstuderande ställer krav på mig som lärare att hitta olika lösningar för 
lärande och utveckling, på individnivå. Det ser jag som min största utmaning. 
 
Lärare 3: Svårigheterna är att flera av elevernas progression stannar av efter 
en tid och många kommer inte vidare, lite som om de har nått sin gröna för 
vad de är kapabla till i språkinlärningen. 
 
Lärare 4: Att vi har ett kontinuerligt intag. Var femte vecka kan vi få in en ny 
elev. Och då kan de ingenting alls, inte ens hålla pennan. Samtidigt som vi har 
B-elever som nästan är klara. Hur ska jag då balansera detta? Det är 
utmanande när man får helt nya elever. Hur ska man göra en lektionsplanering 
som funkar för både de nya eleverna och för de som varit där längre. 

 
Det framgår att utmaningarna påverkar lärarna såväl som eleverna. Jag uppfattar det 
som att det hade gynnat både lärare och elever med mindre grupper och att eleverna i 
varje grupp bör ligga på ungefär samma nivå.  
 
Vidare fick informanterna frågan om hur de tror att dessa utmaningar kan lösas varpå 
Lärare 1 berättar eleverna behöver mer tid i skolan. Samtidigt anser Lärare 3 att 
eleverna behöver mer tid utanför skolan så att de kan kombinera skola med 
exempelvis praktik. Lärare 2 och Lärare 4 anser att det bör finnas fler resurser i form 
av lärare.  
 
  

 Lärare 1: Myndigheterna ska begripa att studieväg 1 eleverna behöver mycket 
tid på sig i skolan. Varför är det så nödvändigt att de kommer ut i 
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arbetsmarknad så snabbt? Med tiden behöver de gå ut och jobba, men jag 
tycker de ska ha mer tid på sig i skolan. Finns det mer tid på skolan för 
eleverna tror jag att de hinner lära sig mycket mer.  
 
Lärare 2: Mer resurser i form av två lärare som undervisar tillsammans. Även 
mindre grupper, det underlättar om det är få elever i varje grupp, kanske max 
12 elever i varje grupp. Det mest exemplariska hade varit nio i varje grupp, då 
eleverna jobba tre och tre. 

 
Lärare 3: Att de istället för att enbart studera på SFI, kanske skapa fler 
möjligheter till extratjänster eller praktik som så småningom kan leda till jobb. 
Skola funkar tyvärr inte för alla, utan många skulle ha mer nytta av att få en 
kombinerad variant, tex att man går 2–3 dagar på SFI och övriga dagar 
språkpraktik. Det är viktigt att de kommer ut mer och får komma i kontakt 
med det svenska språket utanför skolans väggar också, som någon form av 
språkpraktik, med en handledare som ser till att det talas svenska hela tiden. 
Men det är också en politisk fråga, allt sånt kostar ju pengar. 
 
Lärare 4: Jag har ju en resurs i min klass en gång i veckan. Hon brukar plocka 
ut eleverna och träna på olika saker. Att ha en resurs till hade hjälpt mycket. 
För nu gör jag så att jag får släppa vissa elever tidigare och så får de nya 
eleverna stanna kvar, så får de kanske en individuell läxa. Så fler resurser hade 
varit bra. 
 

 
Genom fler resurser underlättar det dels för lärarna att lära ut och dels för eleverna att 
lära sig. Jag tror att en blandning av både skola och arbetsliv skulle gynna eleverna då 
de samtidigt som de lär sig i skolan får ta del av arbetslivet, vilket de kommer behöva 
när de är klara med utbildningen. Detta tror jag kan förbereda eleverna så att när de 
senare kommer ut i arbetslivet inte är helt nybörjare, utan har då åtminstone någon 
erfarenhet av att jobba.  
 
Resultatet visar att alla informanter använder bilder i sin undervisning för att 
underlätta inlärningen för de vuxna eleverna. SFI-lärarna använder elevernas tidigare 
kunskaper i alfabetiseringsundervisningen dels för att även detta underlättar 
inlärningen av målspråket dels för att det får eleverna att känna sig delaktiga i 
undervisningen.   
 
6. Diskussion  
Studiens syfte var att reda på vilka arbetssätt fyra SFI-lärare använder i sin 
undervisning för att vägleda vuxna illitterata elever. I detta avsnitt diskuteras resultatet 
utifrån följande frågeställningar i förhållande till de teoretiska perspektiven och den 
tidigare forskningen: 

• Hur arbetar SFI-lärarna i sin undervisning för att främja vuxna illitterata 
elevers läs- och skrivutveckling?  

• Vad anser lärarna om elevernas livserfarenheter och hur används dessa för att 
hjälpa eleverna att tillägna sig målspråket? 

• Vilka utmaningar upplever SFI-lärarna i undervisningen? 
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6.1 Resultatdiskussion   
 
6.1.1 Olika arbetssätt i alfabetiseringsundervisningen 
Ett av de viktigaste hjälpmedlen i undervisningen är bilder. Alla fyra informanter 
nämnde att bilder är ett av de verktyg som används i deras undervisning. Franker 
(2007, s.33) anser att bilder behövs i en alfabetiseringsundervisning eftersom eleverna 
inte kan svenska. Genom att använda bilder får de istället försöka tänka ut vad 
bilderna symboliserar och vad budskapet med bilderna är. Franker (2007, s.2) menar 
att eleverna känner sig aktivt deltagande i samhället när de kan förstå vad olika bilder 
symboliserar. Dessutom påpekar Franker (2007, s.2) att elevernas läs-, tal- och 
skriftförmåga är bristande och behöver därför bilder som ett verktyg för sin inlärning.  
Lärare 1 berättar att när bilder ska användas i undervisningen är det viktigt att även ge 
eleverna möjlighet att träna på bildtolkning. Lärare 2 och lärare 3 använder mycket 
bilder som ett stöd för samtalsövningar. 
 
Något annat som samtliga informanter använder i sin undervisning är olika typer av 
iPads-appar. Lärare 2 berättar vad de olika appar går ut på och på vilket sätt de hjälper 
eleverna att utvecklas i målspråket. En av apparna, Ordets magi, hjälper eleverna med 
ordbyggnad med hjälp av flyttbara och talande bokstäver. Denna app går även att 
anpassa till eleverna beroende på vilket svårighetsgrad de befinner sig på.  
En väldigt effektiv app som lärare 2 lyfter fram är bokstavspussel som har hjälpt många 
elever att lära sig skriva sitt eget namn. Appen Skolstil är ett skrivprogram som 
eleverna använder med hjälp av bokstavsljud. Eleverna kan genom appen höra ljudet 
på en bokstav som finns på tangentbordet. Lundgren (2005, s.38–39) lyfter fram 
vikten av att eleverna lär sig att varje bokstav symboliserar ett ljud. När eleverna fått 
lära sig detta kan de utveckla deras läs- och skrivning.  
 
Franker (2004, s.703) anser att det är viktigt att eleverna har tillgång till olika 
dataprogram som underlättar elevernas inlärning. Dessa dataprogram ska innehålla 
elevernas modersmål för att göra det enklare för eleverna att lära sig det svenska 
språket. Lärare 4 berättar att eleverna använder appen Lexin som innehåller alla 
elevernas talspråk. Genom att eleverna har tillgång till sina språk på appen kan 
eleverna lära sig av varandra eftersom de brukar jämföra språken med varandra.  
 
Samtliga lärare berättar att de använder iPads i sin undervisning. Lärare 2 nämner att 
det används mycket iPad-appar i denne lärarens undervisning men att detta inte får 
utesluta handskrivandet för eleverna. Lärare 2 påpekar att det är viktigt att eleverna 
samtidigt tränar på att skriva för hand som de använder digitala läromedel. Detta 
bekräftas av Skolverket (2016, s.30) då deras tolkning av Luke och Freebodys modell 
(2016, s.28), The Four Resources Model, bland annat är att skriftspråksundervinsingen ska 
ske utifrån de behov eleverna har eftersom eleverna inte har några tidigare 
erfarenheter gällande något läs- och skriftspråk. Det är en fördel att låta eleverna 
använda sig av digitala medier i undervisningen, på så sätt lär de sig att hantera 
bokstäver och ord innan de lär sig skriva för hand. 
 
6.1.2 Anpassa sig till eleverna  
Alla fyra informanter anpassar sig till eleverna i sin undervisning på olika sätt. Lärare 1 
anpassar sig till eleverna genom att utgå från elevernas vardagsliv i undervisningen. 
Om lektionens ämne handlar om exempelvis sport så tar läraren i förväg reda på 
vilken elevernas favoritsport och använder sedan dessa sporter i undervisningen. På 
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så sätt känner sig eleverna delaktiga och uppmärksammade. Kuyumcu (1994, s.157) 
anser att läraren egentligen inte behöver veta information som elevernas favoritsport 
eftersom det går att ta reda på genom olika aktiviteter i undervisning, som exempelvis 
rollspel. Om läraren väljer ut ett tema inför rollspelet, exempelvis shoppning, så väljer 
eleverna sin favoritfärg på någon produkt som de ska köpa i rollspelet. På så sätt får 
läraren reda på information om eleverna utan att fråga dem.  
 
Lärare 2 anpassar sig genom att lektionsinnehållet går från abstrakt till konkret 
eftersom illitterata elever oftast har svårt för ett abstrakt tänkande. Mörling (2007, 
s.12) och Kuyumcu (1994, s.162) menar precis som Lärare 2 att undervisningen bör 
ske på ett konkret sätt, för att underlätta inlärningen för eleverna. Mörling (2007, s.12) 
menar att undervisningen bör vara konkret eftersom eleverna inte har en läs- och 
skriftförmåga, vilket gör att de är i behov av sitt eget tänkande istället. Lärare 2 
berättar även att eleverna ofta får möjlighet att träna på att berätta något. Vad 
eleverna väljer att berätta är upp till dem och sedan berättar de det i helklass. I 
samband med elevernas berättelser går läraren igenom ord, med hjälp av bilder, för att 
eleverna ska kunna utveckla sitt svenska ordförråd. Mörling (2007, s.12) menar att 
illitterata elever många gånger har en förmåga att återge berättelser och att berättelser 
har en positiv effekt på undervisningen.   
 
Lärare 3 anpassar undervisningen till eleverna genom att utgå från elevernas tidigare 
kunskaper. Vissa av eleverna har speciella behov och därför behöver extra anpassning 
ske för dessa elever. Vissa av eleverna har tidigare jobbat, vilket kan utnyttjas av 
läraren eftersom det underlättar lektionsinnehållet för läraren. Wedin (2010, s.51) 
menar att elevernas tidigare kunskaper leder till en smidigare läs- och skriftinlärning. 
Det är alltså viktigt att ta nytta av elevernas tidigare erfarenheter, vilket Liberg (2007) 
påpekar. Liberg (2007) anser att läraren bör möta eleven i lärandet med hänsyn till 
elevernas tidigare erfarenheter. Elevernas inlärning påverkas av det som sker i 
klassrummet och därför ska undervisningen anpassas till varje elev. Liberg (2007) 
menar att det är viktigt att läraren använder sig av olika inlärningsstrategier som är 
lämpliga för elevernas inlärning. Även Franker (2004, s.700) anser att det är viktigt att 
lägga fokus på elevernas kunskaper. Då utgår läraren från det som eleverna kan istället 
för att lägga fokus på elevernas brister. Vidare menar Franker (2004, s.701) att skolans 
domän kan skapa hinder för eftersom eleverna inte utvecklas utanför skolan. Eleverna 
utvecklar inte den sociala biten, vilket blir problematiskt eftersom det sociala livet är 
en viktig del för deras inlärning av målspråket. 
 
Lärare 4 anpassar sig till eleverna genom att ta mycket hänsyn till deras hemsituation. 
Många av eleverna brukar vara försenade till lektionerna och därför brukar denna 
lärare börja lektionen med repetition, för att de försenade eleverna inte ska missa 
något nytt. Gällande repetition menar Kuyumcu (1993, s.153–154) att det är viktigt att 
inlärningen fastnar hos eleverna och därför bör läraren repetera varje gång en ny sorts 
information lärs ut. Genom repetition lär sig eleverna innebörden av olika fraser och 
ord. Eleverna ska efter mycket träning kunna skilja på vad som är en fråga och vad 
som är ett svar. Mörling (2007, s.11) menar att det är svårt för eleverna att veta vad 
som är en fråga och vad som är ett svar i början av inlärningen eftersom illitterata 
elever har lättare att fokusera på innehållet i frasen än själva strukturen. Illitterata 
elever fokuserar exempelvis inte på att det finns ett frågetecken i en mening.  
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6.1.3 Modersmålets roll i undervisningen 
Lundgrens forskning (2005, s.90) visar att en språkundervisning bör ske på elevernas 
modersmål, vilket även skolverket (2016, s.27) lyfter fram. Lundgren (2005, s.90) 
menar att detta får eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen. Lärare 4 får 
eleverna att känna sig delaktiga på många olika sätt. Bland annat har hen tagit reda på 
några ord på elevernas modersmål och använt dessa ord som exempel i 
undervisningen. På så sätt utvecklas eleverna i det svenska språket, de drar paralleller 
med sitt språk och de blir aktivt deltagande i undervisningen.  
 
Lärare 2 berättar att modersmålet är en identitets- och kulturbärare. Eleverna har stor 
nytta av sitt modersmål eftersom det hjälper eleverna att uttrycka sina åsikter. Finns 
det fler elever i klassen som talar samma språk blir det dessutom lättare för eleverna 
att lära sig av varandra och även en sorts känsla sammanhang bland dessa elever. 
Mörling (2007, s.34) menar att eleverna känner sig delaktiga när deras språk används i 
alfabetiseringsundervisningen, vilket är viktigt för eleverna. Mörling (2007, s.34) anser 
att modersmålet är ett stöd för eleverna.  
 
Lärare 3 berättar att eleverna använder modersmålet för att stödja varandra. Eleverna 
får fler tankar och de kan dessutom reflektera mer när de får använda sig av sitt 
talspråk i första hand. Mörling (2007, s.34) anser att modersmålet ska användas som 
stöd i undervisning för eleverna.  
 
Lärare 4 berättar att eleverna drar paralleller när de använder sitt modersmål. Eleverna 
jämför språket med svenska och försöker hitta likheter för att lättare lära sig 
målspråket. Många av elevernas modersmål har dessutom liknande ord på sitt 
modersmål och svenskan vilket lärare 4 menar blir lätt för vissa elever att lära sig. 
Lundgren (2005, s.22) menar att en språkundervisning får eleverna att begripa 
innehållet lättare, vilket motiverar eleverna. När eleverna är motiverade underlättas 
inlärningen av målspråket. Därför anser Lundgren (2005, s.22) att 
språkundervisningen bör innehålla elevernas modersmål. 
 
6.1.4 Utmaningar för SFI-lärare i undervisningen 
Alla fyra informanter upplever olika utmaningar. Lärare 1 tycker det är jobbigt att 
behöva stanna upp i schemat. När man jobbar med alfabetisering går det inte alltid att 
följa schemat som det ser ut. Många gånger hamnar elever efter i inlärning vilket gör 
att läraren inte kan fortsätta undervisningen utifrån lärarens planerade schema. Istället 
måste läraren fortsätta undervisa utifrån elevernas behov, vilket lärare 1 menar kan 
var utmanande eftersom många gånger görs planering i onödan. För att lösa detta 
menar lärare 1 att fler elever behöver vara i skolan istället för att vara ute på praktik 
och jobb. Om eleverna hade varit mer i skolan hade de underlättat deras inlärning av 
målspråket. 
 
Lärare 2 berättar att den största utmaningen är att få eleverna att knäcka koden. 
Eleverna i klassen är många vilket ställer höga krav på läraren att hitta lösningar för 
varje elev att utvecklas på den nivå varje elev befinner sig på. Detta blir väldigt svårt 
när klassen består av många elever. Lärare 2 menar att det behövs fler resurser i 
undervisningen. Exempelvis bör det vara två lärare istället för en som driver 
lektionen. Dessutom påpekar lärare 2 att det även hade underlättat om klasserna 
bestod av mindre grupper istället för en stor helklass. Lärare 2 berättar även att det är 
en utmaning att få eleverna att anpassa sig till olika ansvarsområden. Informanten 
uppger exempelvis att en del elever ibland kan lämna skolan för att ta hand om 
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hemmet och barnen. Läraren menar att det inte går att göra detta och eleverna 
behöver därför lära sig att samverka mellan olika roller som de har.   

Lärare 3 anser att det är utmanande när flera elever stannar upp under inlärningens 
gång. I jämförelse med lärare 1, som tycker att eleverna ska spendera mer tid på SFI, 
tycker lärare 3 att eleverna ska ut mer i samhället. Eleverna behöver extratjänster eller 
en praktikplats som kan leda till jobb för dem. Lärare 3 menar att det räcker med att 
vara i skolan 2–3 dagar i veckan och resten av dagarna ute på praktiken. Informanten 
anser att elevernas språk kommer utvecklas om de får praktikplatser eftersom 
eleverna då uppmanas att prata svenska. Skolverket (2017, s.5) och Viberg (1996, 
s.111) anser att elevernas språkutveckling många gånger sker utanför skolan, vilket 
lärare 3 också påstår. Lärare 3 påpekar dock att elevernas svenska endast utvecklas 
utanför skolan om eleverna har ett jobb eller någon typ av tjänst. Om eleverna inte 
jobbar och bara är hemma anser denna informant att målspråket inte utvecklas.  

Lärare 4 tycker det är en stor utmaning att SFI har ett kontinuerligt intag. Detta 
innebär att det ständigt kan komma någon ny elev. Denna elev kan vara på en 
nybörjarnivå medan andra i klassen kan ha kommit mycket längre i utvecklingen. 
Detta försvårar undervisningen för läraren eftersom lektionsplaneringen blir svår att 
göra och svår att anpassa till både nya elever och de som varit där ett tag. Lärare 4 
anser att detta hade kunnat lösas genom att ha tillgång till fler resurser i form av en 
lärare som övar enskilt med eleverna en gång i veckan.  

Eftersom det som tidigare skrivits inte går att hundraprocent fastställa att 
informanterna talar sanning, hade man kunnat få ett annat resultat genom att 
observera lärarna. Detta hade kunnat ge ett annat resultat eftersom informanternas 
ord kanske inte stämmer överens med vad de gör i praktiken.   

6.2 Metoddiskussion 
Intervjuerna genomfördes via telefon vilket kan ha påverkat mitt resultat. Jag spelade 
inte in mina samtal och har därför efter samtalet inte kunnat dubbelkolla så att 
informationen stämmer. Jag har dock, som tidigare nämnt, bett informanterna 
upprepa sig och frågat om jag förstått informationen rätt. Denscombe (2018, s.293–
294) lyfter fram en nackdel med intervjuer, validiteten i data. Detta innebär att genom 
att använda intervju som en metod kan man få fram felaktig information, då 
informanten inte alltid säger det som hen gör i praktiken. Denscombe menar att 
informantens formuleringar under intervjun inte alltid stämmer över med 
informantens handlingar. Det är möjligt att informanten istället berättar något som 
hen snarare föredrar än vad hen faktiskt gör i praktiken.  
 
Istället för att använda sig av intervjuer hade man även kunnat observera lärarna för 
att ta reda på vilka metoder de använder i sin undervisning. Genom denna metod får 
man med egna ögon se hur lärarna jobbar.  
 
 
7. Slutsatser och vidare forskning 
Under detta kapitel lyfter jag fram slutsatser av undersökningen och exempel på 
framtida forskning. 
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7.1 Slutsats 
Studiens slutsatser är, enligt SFI-lärarnas uppfattning, att elevernas modersmål bör 
vara en del av alfabetiseringen. Detta säger två av fyra informanter, Lärare 3 och 
lärare 4, Skolverket (2016, s.27) och Mörling (2007, s.34). Genom att använda 
elevernas modersmål används deras tidigare kunskaper, vilket också är en av studiens 
slutsatser. När eleverna blir uppmärksammade i undervisningen känner de sig aktivt 
deltagande vilket gör eleverna motiverade som i sin tur leder till smidigare inlärning. 
En annan slutsats är att bilder är ett av de effektivaste hjälpmedlen att använda i 
undervisningen. Många illitterata elever får möjlighet att använda sin 
tolkningsförmåga när bilder finns framför dem.   
 
Studiens resultat visar SFI-lärarnas uppfattning gällande elevernas tidigare 
erfarenheter i alfabetiseringsundervisningen för att deras inlärning av målspråket ska 
underlättas. SFI-lärarna arbetar med elevernas livserfarenheter på olika sätt.  
 
Det går alltså att använda elevers livserfarenheter trots att de inte besitter några skol- 
eller jobberfarenheter. Att använda elevernas tidigare kunskaper är en viktig del av 
deras inlärning av målspråket eftersom eleverna utvecklas snabbare när de har nytta 
av sådant som de redan kan. Det är viktigt att möta eleven i lärandet eftersom 
eleverna påverkas av undervisningen (Liberg, 2007). Franker (2004, s.703) påpekar 
vikten av att eleverna bör uppfatta undervisningen som meningsfull eftersom 
innehållet ska påverka elevernas sociala liv.  
 
7.2 Vidare forskning 
Det skulle vara intressant om framtida forskning skulle undersöka ett liknande ämne 
men att kanske undersöka eleverna istället för lärarna. Ett exempel är att följa med 
eleverna under deras fritid för att sedan observera undervisningen för att se om och 
hur deras kunskap och erfarenheter används i undervisningen. Vill man undersöka 
ämnet djupare kan man även undersöka likheter och skillnader mellan kvinnliga och 
manliga illitterata elever på SFI. 
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5 Bilagor 
 
10.1 Bilaga 1 – Informationsbrev till intervjudeltagare 
 
 

 

 

Information om en undersökning om lärarnas arbete i vuxenutbildning med 
illitterata elever. 

Mitt namn är Janette Seryani. Jag läser ämneslärarprogrammet och håller just nu 

på med min C-uppsats i svenska som andraspråk på Högskolan Dalarna. I mitt 

arbete skriver jag om undervisning för litteracitetsutveckling för illitterata SFI-

elever. 

För att skriva mitt arbete skulle jag behöva intervjua fyra SFI-lärare som jobbar 

just med illitterata. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Intervjun kommer genomföras enskilt och varje intervju kommer att ta ungefär 30 

minuter. Du som lärare kommer under intervjun att få frågor om vilka arbetssätt du 

använder för att utveckla illitterata elevers läs- och skrivning inom det svenska 

språket. Utöver vilka arbetssätt du använder, får du gärna berätta fritt kring 

undervisningen med illitterata elever. Därav kommer intervjun vara baserad på 

både frågor och ”fritt utifrån temat”.  

All information som ges och sägs under intervjun kommer endast att användas i 

mitt arbete. Det är endast jag som har tillgång till era svar och allt material från er 

kommer att raderas när jag är klar med arbetet. Ni är dessutom anonyma så att 

ingen utöver mig kommer att veta vem ni är och var ni jobbar. Ert deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Avstår du från att delta eller avbryter ditt deltagande så 

påverkas inte studien. 

Skulle det finnas ett intresse av att ta del av den färdiga uppsatsen så får ni gärna 

göra det! 
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10.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

2. Vilka material använder du som hjälpmedel i din undervisning? 

3. Hur används hjälpmedlen? 

4. På vilket sätt anpassar du undervisningen till eleverna? 

5. På vilket sätt hjälper elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter eleverna i 

inlärningen? 

6. På vilket sätt använder du elevernas modersmål i undervisningen? 

7. På vilket sätt hjälper modersmålet eleverna när de ska lära sig målspråket? 

8. Hur får du eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen? 

9. Upplever du att eleverna utvecklar sin svenska utanför skolan? 

10. Vilka utmaningar upplever du som lärare i undervisningen? 

11. Hur tror du utmaningarna kan lösas? 

 


