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Abstract: 

This study examines early experiences of  literacy described by unaccompanied minors 
from Afghanistan who are now following a general program of  studies at a college of  
further education (folkhögskola) in Sweden. Their studies are conducted at a 
secondary and upper secondary school level. All of  the participants are subject to the 
Swedish legislation applying to residence permission and participation in upper 
secondary education 

The experiences of  literacy taken up here are reader biografies comprising picture 
collage and short text passages. The analysis is based on the biografies of  12 
participants, illustrating various activities experienced during their respective 
childhoods, some of  which are related to literacy, others not. The activities are 
presented in the form of  illustrations and text along a timeline.  

In the results section, the experiences described in the reader biografies are presented 
in terms of  four categories: literacy and education, multimodal literacy and literacy 
mediating related to the theoretical background of  this study. 

Nyckelord: litteracitet, läsarbiografier, ensamkommande, 
andraspråksinlärning, multimodalitet, grundläggande litteracitet 
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Inledning 

Under första delen av 2010-talet, med kulmen hösten 2015, anlände ett stort antal 
ensamkommande tonåringar till Sverige som flyktingar.  Många av dem har upplevt 
en utdragen asylprocess och närmare 8000 unga omfattas sedan hösten 2018 av den 
så kallade Gymnasielagen vilken förutsätter deltagande i utbildning inom 
gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola för erhållande av 
tillfälligt uppehållstillstånd (Migrationsverket 2019).  

Forskning om ensamkommande unga skildrar de ungas egna röster om skola och 
undervisning. Aho Bomström (2018) beskriver två kategorier av unga nyanlända där 
den ena gruppen karaktäriseras som tidigare högpresterande elever som fått bli 
nybörjare medan den andra kategorin beskrivs som att de äntligen fått bli skolelever. I 
sin avhandling redogör hon för hur dessa båda kategorier upplever att gå 
introduktionsprogrammet. Vidare skildrar Bunar (2016:299) unga som är nöjda med 
skolan men uttrycker frustration över att lärare visar litet genuint intresse för dem och 
deras bakgrund och inte förstår den speciella situationen för den som är ny i Sverige. 
Bunar uppmärksammar även det faktum att nyanlända, i synnerhet sent anlända, har 
svårare att komma in på både yrkes- och högskoleförberedande gymnasieprogram 
(2016:9). Av gruppen ensamkommande unga som studerar på gymnasiet fortsätter ca 
80% sina gymnasiestudier längre än till den ålder då unga normalt slutar gymnasiet, 
eftersom de har svårigheter att på så kort tid som tre år nå gymnasiebehörighet 
(Cummins 2018:291). 

Kaya (2016:21) sätter ord på den känsla av otillräcklighet som många lärare i svenska 
som andraspråk upplever och hon ger uttryck för ett behov av mer kunskap om 
elevers litteracitetsanknutna och kulturella bakgrund, samt kompetensutveckling kring 
hur denna kan kartläggas. Bunar (2015:278ff) beskriver hur det svenska språket utgör 
en barriär som innebär att läraren inte får en klar bild av  den nyanlända elevens 
förkunskaper i olika ämnen; lärarens bild av elevens kunskap blir den bild som 
tillskrivs eleven. Även han menar att lärare behöver veta mer om elevers tidigare 
kunskap för sitt arbete med nyanlända. Aho Bomström (2018:12) poängterar hur 
kännedom om litteracitet och litteracitetsforskning ger underlag för att förstå elevers 
tidigare kunskaper och erfarenheter och menar att brister i kartläggning kan ligga till 
grund för hur elevers tidigare litteracitet osynliggörs (2018:81). 

När det gäller de unga ensamkommande tonåringarnas litteracitetsbakgrund finns i 
princip varken någon större erfarenhet eller tidigare forskning att relatera till, bland 
andra Franker (2013:805) uppmärksammar bristen på forskning kring grundläggande   
litteracitet som en stor utmaning och redogör för flera möjliga vägar vidare inom 
detta område som skulle kunna belysa bland annat kortutbildades utbildningsbehov, 
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modersmålets roll för litteracitetsutvecklingen samt multimodal litteracitet i en digital 
vardagskontext.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om grundläggande 
litteracitetserfarenheter i olika modala former hos ensamkommande tonåringar, som 
läser allmän kurs svenska som andraspråk på folkhögskola, för att synliggöra 
erfarenheter som ligger till grund för deras vidare språk- och kunskapsutveckling. 

Frågeställningar 
- Hur ser deltagarnas grundläggande litteracitetserfarenhet ut relaterad till skolgång i 

hemlandet? 
- Vilka olika medieformer/modaliteter har de erfarenhet av i sin grundläggande 

litteracitet? 
- Vilka mönster av medierande framträder i deltagarnas skildringar av grundläggande 

litteracitet? 

Styrdokument  

Här presenteras först allmänt något om folkhögskolans bakgrund, målsättning och 
roll i det svenska skolsystemet. Därefter beskrivs hur kursplanen i svenska som 
andraspråk tar plats i den för undersökningen aktuella utbildningen: allmän kurs med 
inriktningen svenska som andraspråk. 

Redan 1868 startades den första folkhögskolan i Sverige och det för arbetssätt och 
innehåll centrala begreppet Fritt och frivilligt formulerades i samband med 1944 års 
folkbildningsutredning. Inom folkhögskolan finns inte några styrdokument i enlighet 
med gymnasieskolans ämnesplaner utan kunskapsbedömningen utgår innehålls-
mässigt från ett motsvarandebegrepp där studier  enligt folkhögskolans speciella 
arbetssätt bedöms som motsvarande gymnasieskolans kurser, där ett intyg för 
behörighet i ämnet utfärdas. Undervisningen på en folkhögskola ska ta sin 
utgångspunkt i de studerandes behov. Allas medverkan och delaktighet är en 
förutsättning liksom de demokratiska grundvärdena. Förutom syftet att stärka och 
utveckla demokratin finns ytterligare tre syften som ligger till grund för 
folkhögskolans statsstöd nämligen att väcka engagemang hos individen för den egna 
livssituationen och för samhällsutvecklingen, att höja bildnings- och utbildningsnivån 
och att öka delaktigheten i kulturlivet (Folkbildningsrådet 2019). 

Den aktuella kursen har en övergripande kursplan som motsvarar kurser på både 
grundskole- och gymnasienivå. Ett av de styrdokument undervisningen i klassen 
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motsvarar är kursplanen i Svenska som andraspråk för grundskolan. I kursplanen för 
svenska som andraspråks inledande rader formuleras själva meningen med språk 
nämligen att tänka, kommunicera och lära. Fortsättningsvis beskrivs genom 
kursplanens syfte hur elever ska kunna utveckla språkliga grundkunskaper, känna 
språklig tillit att delta i olika sammanhang och bidra med sina egna åsikter och tankar i 
olika språkliga former. Kursplanen är tydlig med att språk är ett medel för 
kommunikation, med sina regler och normer, som den som deltar i utbildningen har 
rätt att lära sig. I undervisningen ska språket ta form i många olika slag av texter, inte 
minst estetiskt berättande, vilka ger nycklar till att förstå såväl världen som sig själv 
(kursplanen i svenska som andraspråk, Skolverket 2011). 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer litteracitet att belysas utifrån olika perspektiv. I det första 
berörs synen på litteracitet över tid. Litteracitet utifrån ett sociokulturellt perspektiv  
beskrivs och begreppen litteracitatshandling och litteracitetspraktik förklaras här 
liksom  utvecklingen av en grundläggande litteracitet. Avslutningsvis behandlas 
litteracitet sett genom ett andraspråksperspektiv samt multimodal litteracitet. 

Litteracitet över tid 
Fast (2007:33) presenterar i sin avhandling det engelska begreppet literacy och talar om 
den ursprungliga förståelsen av begreppet som förmågan att kunna läsa och skriva 
text vilken sedan även kommit att omfatta muntliga och efterhand multimodala texter. 
Fast diskuterar och problematiserar översättningen av det engelska begreppet literacy 
och föreslår en rad alternativ med olika innebörd och fokus, dock är det svenska 
litteracitet nämnt i f lera sammanhang redan tidigare (Wagler 2009:4). 
Sammanfattningsvis konstaterar Fast (2007:36) att litteracitet är aktiviteter som 
inbegriper en eller flera personer och som äger rum i ett sammanhang med ett syfte.  

Säljö (2013:25) beskriver litteracitet som en färdighet men också förtrogenhet med 
meningsskapande utifrån och kring olika slag av texter och menar att intresset för  
litteracitet kommer ur viljan att förstå hur människor kan finna sig tillrätta i och 
använda skrift och skriftspråkliga uttrycksformer i sitt arbete och på sin lediga tid 
(2013:27).  

Sociokulturell syn på litteracitet 
Enligt Street (1984, refererad i Franker 2013:774) innebär litteracitet en social praktik, 
Franker nämner även det av Barton i mitten av 1990-talet myntade begreppet 
ekologisk litteracitet som en beskrivning av växelverkan mellan litteraciteten och 
mänskliga aktiviteter där individers tankar och handlingar relateras till övergripande 
språksammanhang i tid och rum. New Literacy Studies, NLS, en forskningsinriktning 
inom vilken bland andra Street verkat, har haft stor betydelse för 
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litteracitetsbegreppets utveckling. Litteracitet är enligt NLS inte en del av individens 
kompetens utan en social praktik som äger rum i ett sammanhang utifrån kultur, 
ideologi och makt (Wedin & Hedman 2016:125). Bommaert (2008, refererad i Wedin 
& Hedman 2016:125) menar att skrift enbart kan förstås utifrån sitt sammanhang. 
Aktuell forskning måste kunna spegla den rörlighet, mångfald och komplexitet som 
uppstår. 

Säljö (2005:15) beskriver läsning som en komplex kommunikativ färdighet som långt 
ifrån enbart handlar om att känna igen bokstäver och ljud utan förutsätter förmågan 
att utifrån erfarenheter förstå mening och sammanhang runt texten utifrån kulturell 
och kommunikativ kontext. Detta är en syn som delas av Gee (2002:173) som menar 
att för att förstå en text behöver läsaren både förstå den skrivna meningen och det 
sammanhang texten hör hemma  i och utifrån detta borde undervisande i språk vara 
att undervisa i meningsskapande i en diskurs. Som exempel beskriver Gee de olika 
diskurser som kan finnas bara i ett enda klassrum: den validerande diskursen som 
bedömer kompetens, den diskurs som handlar om skolans kultur och de diskurser 
som kommer av elevers olika praktiker, som finns utanför skolan. 

Hur vi lär påverkas av kulturella omständigheter (Säljö 2005:14), samspel mellan 
kollektiv och individ är betydelsefullt för den sociokulturella synen på lärande och för 
hur gruppens gemensamma kunskap återskapas hos individer (2005:18). Säljö utgår 
från en sociokulturell syn och menar att olika samhällen återskapar kunskap på olika 
sätt. Skrift kommer enligt Säljö (2005:163ff) ursprungligen ur bilder, de äldsta ännu 
bevarade skapade för 30 000 år sedan, med motivet att mediera verkligheten. I det 
västerländska samhället är skriften central bland annat för att tänka och lösa problem, 
maktstrukturer är knutna till skrift likaså de institutionaliserade formerna för lärande 
(2005:157) eller som Säljö uttrycker det: ”skrift bygger socialt minne” (2013:27). I 
andra samhällen har det mänskliga minnet motsvarande roll (2005:157). 

Synen på litteracitet påverkar vad som läggs i begreppen litterat och illitterat. 
Begreppet funktionell litteracitet, etablerade 1978 av UNESCO, ansluter i sin 
innebörd till uppfattningen att litteracitet äger rum i  en social kontext utifrån behov 
och liv. Den litterata individen kan använda läsning och skrivning i praktiska 
situationer i samhället för sin egen och samhällets utveckling (Franker 2013:778). En 
definition för att anses som analfabet utgår ifrån kortare skolgång än fyra år, en 
kategorisering som enligt  Wedin (2014:50) är problematisk eftersom skola kan 
innebära så olika. Den kan ha bestått i  förtryck på grund av minoritetstillhörighet 
eller en skolsituation som inte överhuvudtaget möjliggjort läs- och skrivinlärning.  

Litteracitetspraktik och litteracitetshandling 

Enligt forskning inom NLS av bl a Scribner och Cole, Heath och Street (1981, 1983, 
1984, refererad i Fast 2007:38) innebär litteracaitet en social praktik inom vilken 

!8



!   

människor skapar egna litteracitetspraktiker, relevanta för sammanhanget. Fast 
(2007:37) menar att litteracitetspraktik kommer ur ett kulturellt och socialt 
sammanhang (Barton & Hamilton 1998 i Fast 2007:37). Ur litteracitetspraktiken 
lösgör sig litteracitetshändelser, aktiviteter med koppling till litteracitet medierade av 
en deltagare. Litteracitetshändelser är aktiviteter som anknyter direkt eller indirekt till 
text och som går att se (Barton, 2007 i Wagler 2009:4). Den enskilda individen utövar  
olika slag av litteracitet beroende på omgivande aktuella sammanhang, domäner den 
är del av (Scribner och Cole 1981 i Fast 2007:38). 

Grundläggande litteracitetsutveckling 

Laursen (2015:16ff) menar att litteracitetstillägnande börjar långt före skolstarten, och 
skrift i olika former, modaliteter, finns naturligt runt barn att relatera till i deras liv. 
Litteracitetstillägnandet äger rum som ett betydelseskapande av i sammanhanget 
tillgänglig information. Genom olika sociala praktiker och genom att delta i olika 
litteracitetsaktiviteter konstruerar individen en förståelse av begreppet litteracitet och 
förhandlar om sin identitet som läsare och skrivare (2015:34). Laursen (2015:36) 
benämner, utifrån Brandt (2001), personer eller sammanhang som har betydelse för 
litteracitetsutvecklingen med begreppet litteracitetssponsorer. Det kan vara en 
närstående, en lärare eller bibliotekarie eller t ex myndigheter och medier, som 
påverkar individens syn på sig själv som läsare. 

En studie av Wedin (2019) tar sin utgångspunkt i intervjuer med fem unga 
ensamkommande som svarat på frågor om tidiga litteracitetserfarenheter på 
modersmålet, minnen av litteracitet i form av skrivet språk i hemlandet, erfarenheter 
av skriftspråk på vägen till Sverige samt hur deras läs- och skrivförmåga utvecklats i 
Sverige. Undersökningen analyseras bl.a. utifrån begreppet litteracy mediators (Street 
1993) som är benämningen på en person som har rollen att mediera, överbrygga 
genom sin litteracitetsförmåga, och t ex hjälpa den som inte  själv kan läsa och skriva 
brev. De delar av Wedins studie som berör grundläggande litteracitet i hemlandet och 
den personrelaterade medierande rollen är högst relevanta för föreliggande studie och 
ligger till grund för valet att benämna fenomenet medierare i stället för 
litteracitetssponsorer. 

Gee (2002:159ff) hävdar att all litteracitet måste betraktas utifrån sin sociala praktik.  
Diskurser består enligt Gee av sätt att göra och vara som leder till identifikation, 
tillhörighet till en kategori. Den första diskurs vi formas till är en vardagsdiskurs som 
beskriver hur vi använder språk och som styr känslor, tankar och  handlingar. 
Diskurser efter denna är sekundära och formas i livet utanför, av skola, jobb och 
andra gemenskaper.  

Fast (2007:40) hävdar att vi får vårt förhållande till skriftspråket i social interaktion 
med de som finns nära något hon får stöd för hos Säljö (2005) som menar att bilden 
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av att lärande sker genom undervisning har skapats av skolan. Lärande sker enligt 
honom i  många olika miljöer och i interaktion med andra människor. Litteraciteten 
påverkar enligt Fast (2007:37) individens utveckling och med uttrycket literacyhistoria 
förklarar hon hur litteraciteten tar plats och utgör erfarenheter genom livet.  

Litteracitet och andraspråksinlärning 
Cummins (1979) skiljer på kunskapsnivå allmänt i andraspråket och bakomliggande 
litteracitet, som den lärande kan ha utifrån sitt första språk. Litteraciteten påverkar 
förmågan att skriva på andra sätt än språklig kunskapsnivå. Detta förhållande mellan 
olika språkkunnighet kallas interdependenshypotesen. Magnussons (2013:20) 
forskning ger stöd till Cummins på så sätt att den visar att en inlärare som startar  vid 
en senare ålder med andraspråksinlärning i gengäld har nytta av kunskaper från sitt 
modersmåls skolspråk. Cummins (2001, i Bunar  2015:269) hävdar att elever behöver 
använda beg repp och fä rd igheter på modersmåle t som s töd för 
kunskapsutvecklingen. Bunar vill se en undervisning som understödjer detta. 

Cummins (2018:27ff) lyfter fram faktorer av betydelse för elevers 
andraspråkutveckling och menar att   det blir svårare och svårare att lära sig svenska 
enbart i skolan ju äldre eleven är med hänsyn till att skillnaden mellan svenska som 
vardagsspråk och det kunskaprelaterade språket ökar. Beträffande föräldrars 
utbildning så är tillgången till skrift i hemmet liksom vana av att till exempel gå på 
bibliotek betydelsefullt för att bidra till skolarbetets ordförråd. Genom att även ha 
tillgång till förstaspråket som skolspråk gynnas kunskapsutvecklingen utifrån 
interdependens-hypotesen och det som benämns translanguaging, dvs användning flera 
språk i undervisningen, då dessa samband mellan språk ger positiv dynamik. 
Cummins (2018:138) beskriver hur djupare begreppslig språkförmåga på ett språk 
gynnar samma förmåga på ett annat. Begrepp som läs- och skrivfärdighet och 
utvecklande av inlärningsstrategier är gemensam för olika språks progression eller 
som Magnusson (2013:637) uttrycker det: ”kunskaper om text, läsning och skrivande 
på första språket kan utnyttjas också på andraspråket”. Cummins (2018:55) talar om 
vardagsspråk och kunskapsspråk som olika register och formulerar begreppen BICS, 
basic interpersonal communicative skills, och CALP, communicative academic 
language proficiency, (2018:63) för att teoretiskt beskriva komplexiteten i 
språkfunktioner utan att relatera till faktisk språkförmåga hos elever.  

Literacy transitions, förbindelser mellan inlärarens vardagslitteracitet och litteraciteten i 
skolan, uppstår då elevers egna litteracitet får utgöra underlag för lärandet på det nya 
språket att fästa på (Fast 2007:37 i Franker 2013:800). Undervisning i läs- och 
skrivkompetens måste enligt Wedin (2014:18) knytas till elevers tidigare kunskaper 
och liv och även bekräfta deras identitet för att bli meningsfull något som även 
Cummins  menar (2018:36). 

!10



!   

Multimodal litteracitet 
Av olika modaliteter har det skrivna länge haft en särställning (Selander 2010:27) men 
i takt med att visuella budskap tar större och större plats i samhället och i olika medier 
blir visuell litteracitet och delaktighet i visuella budskap enligt Franker (2011:14) 
nödvändig. Hon beskriver de visuella språken som mer kodade det vill säga knutna till 
en viss social eller kulturell kontext och därmed svårare att tolka och  hon förklarar i 
sin avhandling hur de är positionerade alternativt positionerar läsaren. Utifrån detta 
menar hon liksom Cummins (2018) och Säljö (2005), att litteracitet är nära knutet till 
maktförhållanden. 

I begreppet litteracitet ingår den mer formella läs- och skrivkunnigheten såväl som 
förmågan att tolka bilder och tecken men även kunnighet i att ta del av digitala texter, 
multimodala budskap och matematiska begrepp (Franker 2013:773). Även förmåga 
att tolka tonfall, kroppsspråk och symboler ingår (Selander 2010:26ff). Selander 
menar att budskap finns till för att tolka världen, de får mening och betydelsegör i 
sociala sammanhang genom överenskommelser mellan människor, det multimodala är 
meningsbärande genom tid och rum. Redan antikens retorik var enligt Säljö (2005:28) 
multimodal. Hodge och Kress och Kress (1988, 2001 i Laursen 2015:17) beskriver 
texter som modala på olika sätt och menar att en verbal text alltid är multimodal och 
menar att även en skriven text tar multimodal form genom att kombineras med bilder 
och diagram. Denna undersökning omfattar inte alla dessa former utan väljer att 
fokusera på läsande och skrivande samt multimodala former som berättande, sång, 
dans, film och musik, det vill säga en avgränsning som presenteras närmare i 
metodavsnittet. 

Franker (2011) är tydlig i sina slutsatser om att visuella budskap är kontextbundna i 
högre utsträckning än skrivna och att den visuella litteraciteten måste förvärvas. 
Samtidigt menar Wedin & Hedman (2016:82) att bilder och föremål kan göra ett 
budskap tydligare och att olika modaliteter som ramsor, sång och musik med rytm ger 
stöd för minnet. Även Ullsten (2019) uppmärksammar värdet av multimodal 
kommunikation genom att visa hur vaggvissång av föräldrar vid provtagningar som 
innebär smärta för barnet inverkar lugnande och rent av smärtlindrande. 

Tidigare forskning 

Unga ensamkommande flyktingars grundläggande litteracitet är som framgår av 
inledningen ytterst lite beforskad. I Wedin (2019) beskrivs dock tidig litteracitet på 
modersmålet  och dess betydelse för fortsatt litteracitetstillägnande hos fem 
ensamkommande tonåringar inom ramarna för en studie med identitets- och 
maktperspektiv på litteracitetsutveckling. Fasts (2007) avhandling behandlar, utifrån 
olika aspekter och perspektiv, tidigt litteracitetstillägnande hos barn i förskole- och 
tidiga skolåldern.  Nedan presenteras dessa studier kortfattat samt en 
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sammanställning av forskningsresultat kring unga ensamkommandes skolbakgrund i 
hemlandet. 

Wedin (2019) 
Wedin (2019:1) beskriver inledningsvis i sin studie hur kunskapen om och förståelse 
av unga ensamkommandes tidigare utbildning och litteracitet kan öka genom att 
lyssna till hur de själva formulerar sig om sina erfarenheter. Begreppet agency, agens, 
kan förklaras som sociokulturellt medierat handlingsutrymme (Ahearn (2001) i Wedin 
(2019:2). Enligt Wedin (2019:3) påverkar agensen litteracitetsutvecklingen samtidigt 
som litteraciteten i sig används i förhållande till agens. När det gäller de unga 
ensamkommande är det nödvändigt att se hela deras livssituation för att kunna förstå 
litteraciteten som den sociala investering den är för deras möjlighet att skapa sig ett 
nytt liv.  

Utifrån Street (1993 i Wedin 2019:11) uppmärksammas betydelsen av det som 
betecknas litteracy mediators, individer som kan mer och som har rollen av medierare av 
innehåll. Resultaten visar att informanterna hade alla innehaft denna roll i sina 
hemländer genom att t ex kunna hjälpa andra med att läsa och skriva brev men de 
hade även erfarenheten av att ha varit beroende av medierare i sin svenska kontext bl 
and annat i myndighetskontakter med hjälp av gode män. Utifrån deras eget 
perspektiv innebar detta en maktförskjutning där de, trots sin egen starka drivkraft 
och initiativförmåga, blev beroende av andra. 

Resultaten av Wedins (2019:5) undersökning visar att litteracitetsaspekter har påverkat 
de ungas handlingsutrymme i hemlandet, under resan till Sverige och i Sverige, 
samtidigt som deras litteracitetspraktiker påverkats av deras agens. I olika omfattning 
och på olika sätt har de alla erfarenheter av litteracitet. För några handlar det om att 
ha gått i koranskola och även lärt sig läsa och skriva och för någon har arbetet som 
säljare utvecklat en matematisk litteracitet. Hemundervisning av familjemedlemmar 
eller släktingar har haft avgörande betydelse och ofta har flera språk varit aktuella. Två 
av informanterna har använt dator eller mobil innan de kom till Sverige. 

Metoden för studien bestod i att de fem unga, i åldern 18 till 22 år, intervjuades 
individuellt. Två av dem hade deltagit i en tidigare studie och tre nya tillkom som 
vänner till de två. Intervjuerna hade formen av personliga berättelser utifrån ett socio-
narrativt perspektiv (Frank 2010 i Wedin 2019:4). De varade mellan en och två 
timmar och spelades in för att transkriberas. 

Av studiens slutsatser framgår hur tidigare sammanhang och positioner påverkar de 
ungas litteracitet och utbildning i Sverige. Litteraciteten används för att skapa sig 
utrymme och ses av de unga som en social investering i Sverige. I den utsatthet de 
befinner sig i till exempel asylprocessen ska de, beroende av medierare, skapa sig 
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utrymme och utveckla en litteracitet som kan leda till utbildning och delaktighet i det 
demokratiska samhället. Perspektiven vidgas utifrån Block (i Wedin 2015) det framgår 
hur det individuella står i förhållande till det globala i hur betydelsefull  den sociala  
användningen av litteracitet är i kontakter med vänner och familj.    Samtidigt har de 
ungas litteracitet devalverats genom flykten eftersom deras enspråkighet innebär 
begränsningar i det nya samhället som bland annat fråntar dem  rollen att själva agera 
medierare. 

Fast (2007) 
Med ett etnografiskt arbetssätt, genom att under tre år ta del av sju barns sociala 
sammanhang och beskriva dem, undersöker Fast (2007) i sin avhandling hur tidig 
litteracitet ser ut och formas av det hon kallar olika textorienterade aktiviteter som 
barnen möter, deltar i och utövar. Det material som ligger till grund för studien består 
av observationer, samtal, intervjuer, barnens teckningar och texter, ljudupptagningar 
och fotografier. Som analysverktyg har använts, det av Bourdieu (1972/2002, 
1982/2009 i Fast 2007)  myntade, begreppet habitus för att förstå förhållningssätt och 
mönster barnen mött i hemmet. Habitus beskrivs som inristade vanor som vuxit fram 
genom historien och etablerats i barnen i samspelet inom familjen. Begreppet kapital, 
även det utifrån Bourdieu (1982/1999) men även Barton (1994) samt Barton och 
Hamilton (1998), har legat till underlag för att förklara de maktförhållanden som styr t 
ill exempel ett barns språkliga kapitals gångbarhet och värde i olika sammanhang (Fast 
2007:49ff). 

Fast (2007:43) menar att barn socialiseras in i den skriftspråkliga litteraciteten av 
närstående främst i familjen men visar även utifrån Heat (1983), Tayler (1983) och 
Zinsser (1986), att den tidiga litteraciteten ger tillgång till gemenskaper som kan vara t 
ill exempel religiösa. Gemenskaper som öppnar för identitetstillhörighet, rutiner och 
regler, som bland annat turtagning och samtalande, kring litteracitetsaktiviteter. Fast 
betonar vikten av att, genom att ha tillgång till olika slag av litteracitetsgemenskaper, 
bli betraktad som en som är tillhörig och därmed kompetent. 

Av vikt i Fasts forskning är även på vilka sätt och i vilken omfattning barnens egen 
litteracitet erkänns och ges utrymme i de olika sammanhang de deltar i. Fast beskriver 
en kultur, som barnen delar oavsett kulturell och socioekonomisk bakgrund, 
bestående av leksaker och mediala produktioner som filmer och spel och hur det 
finns till exempel bilder, sånger och begrepp knutet till denna kultur. 

Det främsta medlet för att möta litteracitet i hemmet är modersmålet men beroende 
på olikheter i olika familjer tar detta sig olika uttryck i till exempel tillgång till böcker, 
tidningar, TV och datorer vilket påverkar vilka former av litteracitet barnen efterhand 
möter. Genom modersmålet möter barnen också den litteracitet som föräldrar bär 
med sig från sin egen barndom i form av sånger och berättelser.  
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Fast beskriver även hur den multimediala populärkulturen, som TV- och dataspel, 
bidrar till en, för barnens ålder, väl utvecklad läsförmåga och även utgör ett stort 
intresse som barnen delar med varandra men där vuxna inte är självklart 
inkluderade(178ff). Denna barnens litteracitet ges inte naturligt utrymme i förskola 
och skola vilket motiveras utifrån traditionalismens makt och den bild lärare har av  
litteracitet som omfattande böcker och läsande (Thavenius 2004 och Leonie Arthur 
2001 i Fast 2007). De vuxna inkluderas inte i de multimediala uttrycken utan upplever 
sig snarare som illitterata på området menar en lärare som intervjuas i 
undersökningen (183ff). Fast uppmärksammar avslutningsvis vikten av att skolan 
bejakar barnens erfarenheter och intressen som viktiga för sina möjligheter att dela 
med sig av sina egna kunskaper. 

Ensamkommandes skolbakgrund i hemlandet 
Darvishpour, Morell, Månsson, Mahmoodian och Hoppe (2019:85) redogör för en 
studie genomförd 2017 då 57 ungdomar intervjuats. Deras resultat visar att de ungas 
bakgrund när det gäller kulturella och socioekonomiska aspekter har avgörande 
betydelse för hur de klarar skolan i Sverige. De som har fått utbildning i sitt hemland 
klarar sig bättre och har lättare att lära sig svenska jämfört med de som inte gått i 
skolan och inte kan läsa och skriva sedan tidigare. Även Jepson Wigg (2019) lyfter 
fram tidigare skolgång som en avgörande aspekt för hur ensamkommande klarar sig i 
skolan här. 

Jahanmahan och Bunar (2018:53) redogör för hur bakgrunden kan se ut för 
ensamkommande unga från Afghanistan. Några drag återkommer hos flera av de 
intervjuade som att pappan och ofta även en äldre bror försvunnit eller dödats. Detta 
har inneburit en dramatisk vändpunkt som inneburit att flykten påbörjats för att 
sedan pågå under flera år. Av studien framgår att även om de unga ensamkommande 
från just Afghanistan har fått utbildning i hemlandet har det ofta handlat om till 
exempel koranskola med undervisning få timmar om dagen. 

Celikaksoy och Wadensjö (2019:30ff) undersöker i sin forskning, med  material från 
databaser, hur unga ensamkommande klarar sig i skola och samhälle och visar att det 
finns väldigt lite dokumentation i register kring just tidigare skolbakgrund. De 
förkunskaper de unga har när de kommer till Sverige varierar mycket, bland annat 
beroende på lång tid under flykt. Generellt kan de unga inte följa undervisning för 
svenska unga i samma ålder. 

Metod 

I det kommande avsnittet redogörs för valet av metod och de teoretiska 
utgångspunkterna. Urval och avgränsningar beträffande material och personer 
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presenteras. Här beskrivs hur undersökningen och datainsamlandet genomförts samt 
hur materialet  analyserats. Avslutningsvis presenteras hur forskarens roll 
introducerats för informanterna och forskningsetiska överväganden knutna till 
studien redovisas. 

Val av metod 
Detta är en kvalitativ forskningsstudie om unga vuxna andraspråksinlärares 
grundläggande litteracitet designad utifrån ett tolkande forskningsparadigm 
(Denscombe 2018:26). Kvalitativ forskning ger utrymme för varierade metoder som 
kan skapa en holistisk och fördjupad bild av fenomenet och strävar efter att utifrån 
individens perspektiv och genom olika metoder söka mönster i materialet (Abbuhl & 
Mackey, 2017:187). Det är  en forskningsform som rymmer möjligheter att uppdaga 
sådant som inte är uppenbart synligt och som består av material som har en beständig 
form (Denscombe 2018:321). I analysmetoden ingår ett moment av kvantitativ 
bearbetning. 

Studien berör ämnena grundläggande litteracitet på modersmålet i olika modala 
former och tar sin utgångspunkt i dokumentärt material, av informanterna 
formulerade läsarbiografier, visuella källor i form av bildcollage med korta skrivna 
texter.  

Läsarbiografier 

En läsarbiografi är ett sätt att sammanfatta och gestalta läsarerfarenheter. Enligt Olin-
Scheller och Mossberg (2011:23) kan en läsarbiografi utgöra en teoretisk plattform  i 
språkundervisning för att undersöka elevers syn på text och läsning.  
Läsarbiografierna berättar både om berättaren som läsare och om den kontext 
läsningen ägt rum inom liksom hur personen ser och förstår sig själv som läsare. 
Författarna beskriver läsarbiografin som en presentation, ett sätt att visa sin identitet 
(Drotner 1996 och Goffman 1998 i Scheller & Mossberg 2011). Attityder och vanor 
kring läsningen kan då utgöra underlag för undervisningen. Genom ett multimodalt 
förhållningssätt till litteracitet kan olika modala uttrycksformer och sätt att läsa 
inkluderas. Olin-Scheller och Mossberg menar även att läsarbiografier kan ses som en 
slags livsberättelser eller livshistorier, en etnografisk forskningstradition som utgår 
från den personliga berättelsen och individens förmedlade perspektiv. Den besläktade 
forskningsmetoden textlivsberättelser, (Thorsson 2003 i Olin-Scheller & Mossberg 
2011:28) går ytterligare ett steg längre och poängterar synliggörandet av läsarens 
sociala och kulturella erfarenheter, läsarbiografin berättar enligt denna metod även hur 
läsaren vill se sig i kontexten där läsarbiografin blivit till. 
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Bildbaserad data och multimodalitet 

Som beskrivs ovan består materialet av visuella källor i form av bildcollage. Valet av 
detta motiveras utifrån att sådan data enligt Denscombe är värdefull och pålitlig och 
med ett citat av Collier (2001:59 i Denscombe 2018:404) att föredra framför ”ordens 
bedrägliga värld” eftersom de rymmer såväl faktisk information som kulturell och 
symbolisk innebörd. Denscombe (2018:333) benämner den här typen av material som 
”skapade” bilder. Aspekter som har betydelse för analys är bilden i sig och dess 
innehåll, intentioner från den som producerat samt betraktaren och den kontext den 
skapats i (2018:404). 
 
Valet av undersökningsmetod är fattat utifrån möjligheten för deltagaren att uttrycka 
sig såväl genom bilder som med skriven text. Detta synliggör ett grundläggande 
multimodalt förhållningssätt som signalerar att olika modaliteter är relevanta även i 
informantens egen läsarbiografi. Förhoppningen är att det multimodala gestaltandet 
kan bidra till att deltagarna inte känner press att  kunna skriva och formulera i ord 
något som de kanske inte har verbalt språk för utan ges mer jämlika 
språkförutsättningar. I enlighet med Garcia (2009:678) hör allt språk, talat, läst, 
avlyssnat och sjunget ihop och stöttar varandra för att utvecklas till en hel litteracitet.  

Urval och avgränsningar 

Informanterna 

 
Inför hösten 2018, när gymnasielagen (Migrationsverket 2019) skulle träda i kraft, 
sökte sig en stor grupp, som kommit till Sverige under 2015 som ensamkommande 
unga på flykt, till folkhögskolan. Deltagarna i studien, tolv unga män i åldern 19 till 22 
år, tillhör denna grupp. Efter en utdragen asylprocessen och stor ovisshet har de 
flesta av dessa unga ensamkommande erhållit tillfälliga uppehållstillstånd. 

Informanterna studerar allmän kurs svenska som andraspråk på folkhögskolan. 
Arbetet med läsarbiografierna har utförts som ett moment i undervisningen av hela 
klassen men urvalet som deltar i undersökningen är de tolv deltagarna med afghanskt 
ursprung. Denna avgränsning är satt för att i ett, på flera olika sätt, heterogent 
underlag fastställa en minsta gemensam nämnare. Motiveringen för detta val vilar på 
forskning om att personer med en liknande kulturell bakgrund socialiserats till en 
samstämmig förståelse av bilder (Denscombe 2017:405) samt på det faktum att de 
delar ett gemensamt modersmål, nämligen dari.  
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Material 

Det insamlade materialet består av tolv läsarbiografier där informanterna delat med 
sig av litteracitetserfarenheter formulerade  i collageform genom urklippta bilder med 
text. För att beteckna de olika litteracitetserfarenheterna har valts begreppet 
litteracitetshändelse, med innebörden aktiviteter informanten deltagit i som har 
koppling till litteracitet. Som begrepp för att beskriva aktiviteter frikopplade från 
någon person har ordet litteracitetsuttryck använts som i exemplet: ”multimodala 
litteracitetsuttryck som film, TV, radio och TV-spel”. När studien mer översiktligt 
berör erfarenheter av litteracitet används begreppet litteracitetsrefarenhet. I analysen 
grupperas materialet till mindre och flexibla enheter (Denscombe 2018:402). 

Genomförande av datainsamling 
Informanterna har formulerat läsarbiografier utifrån egna minnen av tidiga 
erfarenheter av muntligt berättande, barnböcker, video, radio, musik, vaggvisor, 
sånger, ramsor, bilderböcker, högläsning osv. Erfarenheterna gestaltas i form av bilder 
utefter en tidslinje och kompletteras med en kort text som beskriver  respektive 
litteracitetshändelse. Arbetsmaterial för collagen är A2-ark av tjockare matt ritpapper 
samt utgallrade bilderböcker, magasin, informations- och reklamblad som bilder 
klipps ut från. Produktionen genomfördes i halvklass, ca åtta deltagare/grupp (bilaga 
4). 

Inför produktionen av läsarbiografier introducerades deltagarna till ämnet 
grundläggande litteracitetserfarenheter. Deltagarnas uppmärksamhet för olika 
aktiviteter knutna till litteracitet väcktes genom en kort video där en vuxen läser och 
berättar ur en bilderbok och leksjunger en sångramsa med ett mycket litet barn. Med 
denna introduktion gestaltas ritualer, rutiner och framställningar som exemplifierar 
vad tidig litteracitet kan vara (Gumperz, Goffman i Creese & Copland 2017:343). I 
samtal med läraren erhöll deltagarna grundläggande begrepp som läsning, sång, 
berättande, böcker, minne, det lilla barnets nära relationer osv. Dessa begrepp har 
sedan funnits tillgängliga i skriftlig form i klassrummet, på svenska och på deras 
modersmål dari, som stöd och med syftet att utmana den i svenska som 
andraspråksklassrum ofta rådande enspråksnormen (Otterup 2018:135) och för att 
synliggöra hur olika språk och språkuttryck stöttar varandra. 

Analysmetod 
I detta stycke presenteras analysen av datan, bildcollagen, som tar sin utgångspunkt i 
en form av innehållsanalys utifrån bild i enlighet med Denscombe (2018:342) 
nämligen beskrivning och tolkning samt en för ändamålet passande metod av 
systematik och struktur som skildras i Koppfeldt et al (2005:169ff) där den benämns 
reflektion i två faser vilka ger två betydelsenivåer. Tre teman har utgjort underlag för 
analysen nämligen  litteracitetserfarenheter och skolgång, multimodal litteracitet och 
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mediering för litteracitet. Nedan förklaras och beskrivs dessa två analysfaser fritt 
tolkade utifrån Denscombe (2018) och Koppfeldt (2005) samt hur materialet 
organiseras. Som ett delmoment i beskrivandet används även ett kvantitativ 
angreppssätt. 

Beskrivning 

Analysens beskrivande fas har haft rollen av en överenskommelse och satt ord på det 
som går att se och som utgör grunden för tolkning. Beskrivandet har visat vägen in i 
bilden och lyft fram figurer, aktiviteter och miljöer som bildar mening i 
sammanhanget. Denscombe (2018:342) formulerar att den första fasen, 
beskrivningen, ger en tydlig bild av det undersökta något som Koppfeldt (2005:169) 
kallar att kartlägga och söka av. Koppfeldt använder begreppet denotationer som 
innebär att teckna ner de huvudbetydelser vi kan se, han syftar på delar, delbetydelser 
och tecken som t ex personer, detaljer, riktningar, perspektiv. 

Tolkning 

I den tolkande fasen ställdes i enlighet med Koppfeldt (2005:173ff) frågor om hur, 
varför och när  i förhållande till olika beskrivna företeelser för att öppna för det 
indirekt närvarande, det vi vet eller tror oss veta genom associationer. Som exempel 
kan nämnas att frågor ställts för att sätta olika litteracitetshändelser i relation till  
varandra. 

Förklaringar och tolkningar inriktar sig på mönster och regelbundenheter som sociala 
fenomen med syftet att förstå snarare än söka en allmängiltig sanning (Denscombe 
2018:343). De motsvarande begreppen öppet reflekterande och tolkande hos 
Koppfeldt (2005:173) antyder en kultur eller tolkningsgemenskap där tidigare 
erfarenheter flätas samman och det som finns under ytan i bilden, det latenta, 
aktualiseras. Bildens konnotationer, medbetydelser, eller som Koppfeldt benämner det 
”kollektiva kulturellt betingade associationer” tydliggör och vidgar bildens innebörder. 
Associationer och referensramar tar sin utgångspunkt i studiens teoretiska bakgrund 
och presenterad tidigare forskning. 

Materialets organisering och analysstruktur 

Bildurvalet består av tolv collage, för exempel se bilaga 4, varje collage rymmer 
mellan fyra och 13 bilder av aktiviteter med tillhörande texter. I collagen gestaltas 15 
olika slag av litteracitetshändelser. Först har varje collage beskrivits övergripande och 
antalet litteracitetshändelser identifierats som i exemplet nedan, för fler exempel se 
bilaga 2. 
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Exempel på beskrivning: 
”Tidslinjen börjar på fem år och slutar på fjorton år. Informanten beskriver i bild och 
text sex olika aktiviteter varav de tre första kan knytas till litteracitet. De visar hur 
pappa läser en dikt, informanten leker sånglekar med kamrater och går en timme varje 
dag för att komma till skolan. Informanten har enbart använt bilder från barnböcker 
som kompletterats med text i form av kompletta meningar.” 

När varje collage beskrivits sammanställdes litteracitetshändelserna i tabellform, ett 
kvantitativt analysmoment, för att visa antal  gånger varje aktivitet förekommit samt 
ålder för litteracitetshändelsen. Exempel på litteracitetshändelser: Läsa saga, Går i 
skolan, Dans med vuxen, Vaggvisor. För varje litteracitetshändelse angavs den ålder 
informanten uppgett för aktiviteten enligt tidslinjen. Denna organisering finns 
dokumenterad i bilaga 3.  
För exempel på collage se bilaga 4. 

Informanternas gestaltade litteracitetshändelser har därefter tolkats utifrån den 
beskrivna litteracitetshändelsen och i förhållande till temana litteracitetserfarenheter 
och skolgång, multimodal litteracitet och medierande. 

Exempel på tolkning: 
”Det är ett tydligt mönster att de som uppger att de gått i skola under barndomen gör 
tydligare kopplingar till litteracitetsbegreppet, de visar en större medvetenhet i val av 
aktiviteter och har högre andel händelser som anknyter till litteracitet.” (citat ur 
uppsatsen) 

Forskningsetiska överväganden  
Forskarens roll och syftet med studien har tydligt redovisats vid insamlingstillfällena. 
Samtliga informanter har gett sitt muntliga godkännande till att materialet används på 
avsett vis inom studien. Exempel på den skriftliga information deltagarna fått finns i  
bilaga 1. 

Det material informanterna producerat är utifrån konfidentialitetskravet avidentifierat, 
inga namn har synts på collagen och i enlighet med nyttjandekravet  har materialet 
använts  enbart under studien (Denscombe 2017:428). Efter avslutad studie  har 
collagen fotograferats för dokumentation och är sedan kursdeltagarens egendom. 

Ett etiskt övervägande är knutet till huruvida metoden väcker minnen hos 
kursdeltagare som är svåra för dem att hantera i situationen. Malik, intervjuad i Bunar 
(2015:300), berättar om lärares ovilja att ställa personliga frågor till deltagare utifrån 
rädslan att väcka oro och påminna om jobbiga upplevelser,  en slags beröringsskräck 
jag själv noterat bland kolleger. Han beskriver sin egen drivkraft att vilja berätta om 
sin bakgrund och sätter ord på något jag har personlig erfarenhet av nämligen att 
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deltagare värdesätter utrymmet att prata även om det som är svårt i ett sammanhang 
som är tryggt och där det finns mottagare för just de svåra berättelserna. 


Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat först i tabellform och efter detta 
beskrivande och tolkande utifrån undersökningens teman: litteracitetserfarenheter och 
skolgång, multimodal litteracitet och medierande för litteracitet. Siffrorna i tabellen 
visar den ålder informanten uppgivit för respektive litteracitatshändelse. 

Läsar-
biografier

Informanter

Litteracitet
s-händelse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läsa saga 3 5

Läsa bok för ett 
syskon

2 1

Dikt 5 7 4 6

Går i skola 7 7 7 7 6 9

Lär arabiska 
alfabetet 

8

Vuxen 
berättar

7

Sånglek 6 bebi
s

8

Sjunger 
själv

8

Dans med 
vuxen

2

Vaggvisa 1 < 7
 4

TV 5 4

Radio 10

Animerad 
film

4

Ser film 10

TV-spel 5
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Litteracitetserfarenhet i förhållande till skolgång 
Alla tolv informanter berättar om olika slag av tidiga litteracitetserfarenheter i bild 
och/eller text även om omfattning och innehåll i aktiviteter skiljer betydligt. 15 olika 
slag av aktiviteter som finns med i bild och text kan knytas till litteracitet. Fyra av 
informanterna minns att en vuxen läst dikter, tre berättar om sånglekar, tre minns 
vaggvisor då en vuxen sjunger, två berättar om att någon läser sagor för dem, två 
minns att de tittat på barnprogram på TV, en minns animerad film med Musse Pigg 
och en minns att den spelat TV-spel med kompisar. 

Ett mönster som framträder är skillnader mellan de som förhåller sig till begreppet 
skola och inte. Sex informanter har med bilder och text som anknyter till skola, fyra 
av de sex informanter har med en bild som representerar skola i form av ett klassrum, 
två berättar hur de lärde sig läsa i skolan, en berättar att den fick en läsebok i skolan, 
en berättar hur den lär sig hela alfabetet på arabiska, en av dem berättar hur den gick 
en timme varje dag till skolan och en berättar hur den känner sig annorlunda för att 
den inte pratar persiska lika bra som de andra barnen i skolan. Det är en traditionell 
bild av skola som framträder där barnen sitter i bänkar och lyssnar på läraren som har 
en lång pekpinne i handen. När informanter nämner ”att lära sig läsa” är det alltid 
relaterat till skolsituationen. Något som tolkas som att ”lära läsa” hör till en domän 
som handlar om skola. 

De sex som berättar om aktiviteter kopplade till skola gör tydligare kopplingar till 
litteracitetsbegreppet och de har i betydligt högre utsträckning, större andel 
aktiviteter, som anknyter till litteracitet. I gruppen som nämner skola finns en 
informant som enbart tar upp litteracitetsanknutna aktiviteter i sitt collage vilket var 
den uppgift som formulerats för undersökningen. Uttryck för en förtrogenhet med 
litteracitet och även vanor som omger den framstår tydligare  hos de av 
informanterna som gått i skolan. Tolkningen av materialet ger intrycket att de som 
inte gått i skola i större utsträckning gestaltar en litteracitet relaterad till 
familjekontexten utifrån sin förstadiskurs medan de som har gått i skola synliggör 
andra diskurser som just skola, olika medier och samhället runt utifrån vidare 
perspektiv. 

Även när det gäller åldersangivelser för olika litteracitetshändelser spelar skolgången 
in. De som inte gått i skolan fokuserar på tidigare litteracitetshändelser upp till åldern 
åtta år medan de som gått i skolan har med litteracitetshändelser som utspelat sig upp 
till tio års ålder. De som inte gått i skola har förhållit sig närmare till instruktionerna 
för hur uppgiften presenterades och verkar mer obenägna att tolka uppgiften utifrån 
sina egna minnen och mer utifrån de begrepp som använts i instruktionen. En 
tolkning är att detta förhållningssätt kan förstås utifrån en större ovana vid att koda av 
det som i instruktionen skulle kunna läsas mellan raderna, kodas av utifrån den 
aktuella skolkontexten. 
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En informant har riktat tidslinjen åt motsatt håll, från höger till vänster som arabisk 
skrift och även skrift på dari. I stället för att se detta som att han misstolkat uppgiften 
väljs här tolkningen att informanten är skrivkunnig på sitt modersmål, något som kan 
ha avgörande betydelse för hans lärande och utgör en viktig information för hans 
lärare.  

Multimodal litteracitet 
I instruktionerna, att göra bildcollage av bilder från bilderböcker, magasin, 
informations- och reklamblad och skriva korta texter till, öppnas för ett multimodalt 
läs- och språkbegrepp. Det framgår att uppgiften består i att redogöra för tidiga 
personliga minnen i form av olika litteracitetshändelser som t ex muntligt berättande, 
läsande, TV, film, sånger och sånglekar.  

Fem av informanterna gestaltar litteracitetshändelser som kan knytas till skriftspråk 
nämligen läsa saga, läsa bok, läsa dikt, läsa i skolan och lära sig alfabetet. Multimodal 
litteracitet som muntligt berättande, sång, sånglekar, vaggvisor förekommer hos nio av 
tolv informanter i jämförbar utsträckning oberoende av om de uppger att de gått i 
skola eller inte. Fem av tolv berättar om multimodala medier som film, TV, radio och 
TV-spel. Aktiviteterna är spridda på så sätt att enbart en eller två uppger varje typ av 
medie. 

Erfarenheten av multimodala litteracitetsuttryck som film, TV, radio och TV-spel är i 
jämförelse med svenska barn i motsvarande ålder väldigt låg även utifrån det faktum 
att det finns en tidsaspekt att beakta: det de skildrar ligger tio till femton år tillbaka i 
tiden. Värt att uppmärksamma är att den här typen av litteracitetsuttryck enbart 
återfinns hos dem som också gör kopplingar till skola, något som utifrån tolkningen 
uppmärksammar betydelsen av sociokulturella aspekter. De som har gått i skola har 
även haft tillgång till olika slag av medier som gett deras litteracitet andra 
referensramar. Möjligen har de haft andra ekonomiska och kulturella möjligheter som 
påverkat litteracitetens utveckling. 

Flera av informanterna nämner vaggvisor som en litteracitetshändelse. De berättar 
om sång av vaggvisor när de var mellan ett och fyra år och visar bilder på en vuxen 
som sjunger. En tolkning kan bestå i att ett så tidigt uppgivet minne som ett år kan 
bygga på berättade återgivanden av händelser och / eller minnen av sång för yngre 
syskon, det kan även vara så att vaggvisorna följt med upp i en ålder då informanten 
minns på egen hand. En tolkningsmöjlighet är att tidiga känslominnen, utan relation 
till ålder, har bidragit till informanters val av just den litteracitetshändelsen. 
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Medierande  
Närmare två tredjedelar av litteracitetshändelserna i collagen visar informanten i  
relation till en annan person i aktiviteten och sett ur ett individuellt perspektiv är 
variationen stor. En tredjedel av bilderna i collagen visar en relation mellan en vuxen 
och ett barn. De som inte gått i skola har tre gånger så ofta som de andra bilder med 
ett barn och en vuxen. Tolkningen är att den vuxne har en medierande roll i 
sammanhanget genom att förmedla olika litteracitetspraktiker. 

Bilderna visar vuxna som kan tolkas som omhändertagande i situationer som läsande 
böcker, sjungande vid sängen, dansande och vuxna som dricker te och berättar. Det är 
främst de som inte gått i skolan som förmedlar dessa minnen. Många av dessa 
litteracitetshändelser gestaltar tidiga minnen av att deltaga i  litteracitet inom familjen. 
Den här typen av litteracitetshändelser skildras som längst till åtta års ålder och en 
tolkning är att informanterna efter detta ingått i kontexter utanför familjen, som till 
exempel arbete, där de inte självklart ser den litteracitet som uppgiften efterfrågar. 

Det finns även bilder som visar informanten i relation till andra barn och dessa 
återfinns dubbelt så ofta bland dem som relaterar till skola som hos dem som inte har 
med skola som begrepp. En tolkning är att de som gått i skola i hemlandet upplever 
en större gemenskap i förhållande till litteraciteten knuten till andra jämnåriga. En 
informant skiljer ut sig genom att välja en hög andel bilder, nära hälften, med enbart 
ett ensamt barn på. 

Diskussion  

I den undersökning som genomförts har syftet varit att undersöka grundläggande 
litteracitetserfarenheter i olika modala former hos unga ensamkommande från 
Afghanistan, hur dessa erfarenheter relaterar till skolgång i hemlandet och hur  
medierande kan knytas till grundläggande litteracitetserfarenheter. Studiens 
huvudresultat sammanfattas som följer: 

• I olika omfattning minns och återger samtliga informanter aktiviteter som kan 
knytas till grundläggande litteracitet i olika modaliteter. 

• Det framgår av materialet att de informanter som på olika sätt relaterar till skolgång 
i hemlandet gör tydligare kopplingar även till litteracitet. 

• Informanterna berättar var och en om olika multimodala litteracitetshändelser, som 
sagoläsning, sånglekar, berättande och vaggvisor, knutna till personer i deras närhet 
där det framgår att personen har betydelse för litteracitetshändelsen som medierare. 
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Hur ser deltagarnas grundläggande litteracitetserfarenhet ut relaterade till skolgång 
i hemlandet? 
Resultatet av undersökningen signalerar att de som berättar om skolgång i hemlandet 
har en annan förståelse av begreppet litteracitet, ett rimligt resultat utifrån 
Darvishpour et al (2019:85) och även Jepson Wigg (2019). Det är ett tydligt mönster 
att de som uppger att de gått i skola under barndomen gör tydligare kopplingar till 
litteracitetsbegreppet. Genom detta särskiljer de litteraciteten från andra aktiviteter. 
Möjligen kan detta relateras till det som Cummins (2018:55) beskriver som 
vardagsspråkets och kunskapsspråkets olika register. Detta kan även knytas till deras 
förhållande till olika diskurser och det som Gee (2002:160) beskriver som primär och 
sekundär diskurs. Skolan utgör en av de sekundära med sina validerande strukturer. 

Jahanmahan och Bunar  (2018) lyfter fram några gemensamma drag i de berättelser av 
unga ensamkommande som ligger till grund för deras forskning och även om de 
enskilda detaljerna skiljer så blir liknande berättelser om familjebakgrund, skolgång 
och flykt synliga i collagen. Även beskrivningar av skolan visar, både i collage och hos 
Jahanmahan och Bunar fram en annan skola än den som finns i Sverige. 

Wedin (2015)  uppmärksammar det betydelsefulla i att stötta elevens egen 
medvetenhet om sin andraspråksutveckling och kompetens. En informant som riktar 
tidlinjen från höger till vänster som arabisk skrift och även skrift på dari påminner om 
ett tyvärr vanligt förhållningssätt, inom utbildning, till andraspråksinlärares kulturella 
identitet som  bristfällig eller belastande där den litteracitet de har inte ses som  en 
tillgång eller erfarenhet att dra nytta av i undervisningen (Franker 2013:798). 
Modersmålets skolspråk, vilket t ex kunskaper om läsriktning är en del av, är enligt 
Cummins (2018:138 ) en väg till att klara skolan här. Det kan även ses som ett sätt att 
bekräfta identitet (Wedin 2014:18) (Cummins 2018:36) att synliggöra den litteracitet 
som finns på modersmålet oavsett om den tagit plats inom eller utanför skolans 
domän.  

Informanternas olika uppfattningar av litteracitet utifrån resultaten bekräftar bilden av 
litteracitet som ägande rum i en social kontext utifrån behov och liv (Franker 
2013:778) där den som gått i skolan  även utvecklar en förståelse av litteraciteten 
utanför familjen medan den som främst deltagit i och utvecklat sin litteracitet i en 
familjekontext har en annan förståelse som ger andra möjligheter till 
meningsskapande (Säljö 2005). Oavsett bakgrund och tidigare litteracitet är det 
betydelsefullt att uppmärksamma de unga på deras förutsättningar för att bygga 
vidare på sin litteracitetshistoria (Fast 2007:37). 
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Vilka olika medieformer/modaliteter har de erfarenhet av i sin grundläggande 
litteracitet?  
Metoden är vald bland annat utifrån möjligheterna att arbeta med olika modaliteter, 
språkliga uttryckssätt, som bilder, texter och kombinationer av dessa. I flera av 
collagen har informanterna förhållit sig kreativt till utgångsinformationen och 
utvecklat arbetssättet på sätt som visar, vad Säljö (2013:25) kallar, en förtrogenhet 
med sättet att skapa mening som gäller för uttryckssätt som kombinerar bildbudskap 
och skriven text. Det bildmaterial som använts i undersökningen kommer ur en 
svensk barnbokskontext där bildspråket är kodat (Franker 2011:14)  samtidigt 
används det av informanterna med en förtrogenhet till det känsloregister som 
gestaltas i bilder som visar familjerelationer, lek och andra barnrelaterade situationer.  
Av resultaten framgår att den kontextuella litteraciteten knuten till bilderna (Franker 
2011) bjuder in till att förtydliga det som skulle vara svårt för informanterna att 
förmedla i enbart skriven text. 

Darvishpour, Morell, Månsson, Mahmoodian och Hoppe (2019:85) visar i sin studie 
att de ungas bakgrund när det gäller kulturella och socioekonomiska aspekter har 
avgörande betydelse för hur de klarar skolan i Sverige. Säljö (2005:157) förklarar 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv hur olika samhällen återskapar kunskap på olika 
sätt. Inom västerländsk kultur är skriften central och i andra kulturer fyller minnet och 
återberättandet en liknande funktion. Literacitetspraktiker är sociala och speglar hur vi 
lever våra liv (Säljö 2013:27). Även inom samhällen finns olika sociala kontexter och 
sambandet mellan att inte ha gått i skolan och inte heller ha haft tillgång till TV, film 
och TV-spel i materialet ger uttryck för sociokulturella olikheter. 

Att ha egna personliga minnen av någon som sjunger vaggvisor är sannolikt 
förhållandevis ovanligt. Ändå visar resultatet att flera av informanterna har sådana. 
Vaggvisor väcker känslor och slår an en ton på ett sätt som går förbi tid och rum. I 
aktuell forskning (Ullsten 2019) anses som vetenskapligt belagt att vaggvisor har en 
påvisad positiv, medicinskt motiverad, lugnande effekt, något som kan bidra till 
informanters val av just den litteracitetsaktiviteten. 

Vilka mönster av medierande framträder i deltagarnas skildringar av 
grundläggande litteracitet? 
I resultatet presenteras material som består av bilder med informanten tillsammans 
med vuxna eller andra barn, en gemenskap där litteracitetshändelsen är delad och 
synes ingå en litteracitetspraktik av diktläsande, sjungande av vaggsånger eller 
dansande tillsammans. Liksom Fast (2007) poängterar i sin forskning framgår av 
undersökningen betydelsen av närståendes och även gemenskapers betydelse för den 
tidiga litteracitetens utveckling.  Informanterna delade som barn litteracitet med andra 
i en social praktik (Street 1984 i Franker 2013:774) (Wedin & Hedman 2016:125). 
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Föräldrar bär med sig och förmedlar traditioner som består av litteracitetspraktiker i 
form av sånger, danser och berättelser. Detta finns exempel på genom hela materialet 
vilket tyder på att föräldrarna haft en medierande roll för informanternas 
grundläggande litteracitet (Street 1993 i Wedin 2019:11). Det är genom att ta del i de 
olika litteracitetspraktikerna som det lilla barnet konstruerar en förståelse av 
begreppet litteracitet och sig själv som läsande och skrivande (Laursen 2015:34). Det 
är i den första diskursen, i det som är närmast tillsammans med de som är närmast, 
som denna grundläggande litteracitet formas (Gee 2002:159) och i resultatet framgår 
att det är efter detta som litteraciteten hos informanterna tagit olika vägar beroende 
på skolgång eller inte. 

Metoddiskussion 
Att utveckla en analysmetod utifrån ett bildanalytiskt perspektiv har visat sig  både lätt 
och svårt. Genomförandet har legat nära ett arbetssätt som går hand i hand med mitt 
arbete som pedagog men att förklara vad det är som verkligen äger rum har visat sig  
betydligt mer utmanande. Till fördelarna kan räknas att metoden tar tillvara inte bara 
den teoretiska bakgrunden utan även synliggör forskarens egen förtrogenhet med 
sammanhanget. 

Det tyngst vägande skälet till valet av bildcollage som undersökningsmaterial var 
ambitionen att ge utrymme för informanterna att uttrycka sig i olika modala former. 
Förhoppningen var att bild och text skulle kunna ge ett mer innehållsrikt material där 
informanternas röster skulle få bättre förutsättningar att höras än genom enbart text 
eller till exempel i intervjuer. Det har varit intressant och spännande att få ta del av 
materialet men, som framgår nedan, kunde uppgiften till informanterna formulerats 
tydligare.  

Som Franker (2013:785) skriver är bildtolkande långt ifrån universellt. Hennes 
forskning visar på stor skillnad mellan inhemska svenskars och invandrade svenskars 
läsförmåga av bilder och även samband där socioekonomiska aspekter spelar in. Att 
använda en undersökningsmetod som utgår från bilder som ska tolkas har svagheten 
att den som tolkar sannolikt har andra referensramar än informanterna. Ett av 
kriterierna för valet av informanter var just att det skulle vara sannolikt att de 
inbördes hade en liknande förståelse av bilder. Det går ändå inte, liksom med alla 
former av forskningsmaterial, att bortse från de individuella skillnaderna och 
förmågorna samtidigt samtidigt som det ligger i sakens natur att det är olikheterna 
som är mödan värd.  

Något som kunde varit en svaghet knutet till metoden var att begrepp som 
introducerats i instruktionerna, som läsa, läsebok, sånglek, berättelse, saga, ramsa, 
dikt, pekbok, melodi osv skulle kunna riskera att bli överrepresenterade med tanke på 
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att orden fanns tillgängliga skriftligt under produktionen av collagen. Så har inte inte 
blivit fallet, en del av dessa begrepp används men inte alla och enbart av en till tre 
informanter, få gånger, en del av begreppen används inte alls. Informanterna bidrar 
även själva med ytterligare begrepp som kan knytas till litteracitet som TV-spel, lära 
sig alfabetet, radio, animation med fler. 

Hur undersökningen utformas och hur frågorna ställs påverkar svaren. Kontexten 
ramar in både utifrån forskarens och informanters perspektiv. Frågorna om litteracitet 
och tidiga litteracitetsaktiviteter har formulerats utifrån det etniskt svenska 
perspektivet och utifrån mitt forskarperspektiv är kunskapen om tidig afghansk 
litteracitet ytterst begränsat, det är själva utgångspunkten för studien. Hade 
kunskaperna varit djupare så hade frågorna formulerats annorlunda och möjligen gått 
på djupet på ett annat sätt.  

Även när det gäller analysen av materialet finns utrymme till reflektion. Beskrivning 
och tolkning som metod har sina regler och ramar att följa men även dessa ramas in 
av en kontext. I ett annat sammanhang hade det kunnat bli andra beskrivningar som 
kunde gett utrymme för fler och annorlunda tolkningar. 

De aktiviteter som har en koppling till litteracitet överväger i collagen men det är 
ingen stor övervikt och aktiviteter som inte kan knytas till litteracitet skildras  på ett 
självklart sätt integrerat med andra aktiviteter. Deltagarnas val att förmedla aktiviteter 
som inte ingår i begreppet litteracitetsrelaterade kan förklaras utifrån flera olika 
anledningar. Laursen (2015:41) menar att varje litteracitetsaktivitet, i det här fallet att 
göra läsarbiografier, rymmer vissa inneboende möjligheter och begränsningar för att 
med språkliga uttryck konstruera identitet. En möjlig tolkning utifrån detta är att 
deltagarna genom collagen använder möjligheten att uttrycka en förståelse av 
litteracitet som språkhandlingar som ingår naturligt i mellanmänsklig interaktion i till 
exempel lekar, dans, familjesammanhang, idrottsaktiviteter och skola. En tolkning kan 
vara att metoden hittat mer rätt än väntat då det av collagen framgår att minnen av 
olika karaktär från uppväxten väcks, där de efterfrågade litteracitetsaktiviteterna är 
några bland andra som informanterna menar också är relevanta för helheten. Som 
metodkritik är värt att beakta att det alltid går att vara tydligare i instruktioner och att 
sätten genom vilka forskaren försäkrar sig om informanters förståelse av uppgiften 
aldrig kan vara nog omsorgsfulla. 

Undersökningen kunde ha utformats mer fritt med uppgiften till informanterna att 
berätta om det som upplevs angeläget av tidiga erfarenheter. De berättelserna skulle 
även de ha bidragit med viktig kunskap till förståelsen av gruppen unga 
ensamkommande. 
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Två informanter berättar helt andra berättelser än den uppgiften efterfrågar. Utifrån 
den relativt avancerade språknivå deras collag ger uttryck för, både verbalt och 
bildspråkligt, är det svårt att se det som en misstolkning utan snarare handlar det, i 
båda fallen, om aktiva val. Utifrån Bruner (2002:166) kan det vara relevant att 
reflektera kring varför detta berättas just nu. Något i omständigheterna lockar fram 
just de här berättelserna, det finns motiv bakom som vi som läsare kan försöka tolka. 
Koppfeldt (2005:165) menar att det som berättas är valt, berättelser är innefattande 
och uteslutande, genom att aktivt välja ut kan berättandet bli en kraft för förändring 
och perspektiv. 

De två deltagare som valt att berätta sina egna berättelser har lärt mig nog så mycket 
som själva studiens resultat. Liksom Fast (2007) uppmärksammar vikten av att barns 
egna litteracitetsuttryck och intressen bejakas av vuxna i de sammanhang där barn 
vistas och deltar, visar de två informanterna genom att använda produktionen av 
collage för sina egna viktiga syften, att de vill ta plats och bidra om de får utrymme att 
berätta.  

Slutsatser och vidare forskning 

Den här uppsatsen bidrar med unga ensamkommandes egen bild av sin 
grundläggande litteracitet. Undersökningen har varit ett sätt att synliggöra något av 
deras litteracitetsbakgrund. Den har förhoppningsvis bidragit med några pusselbitar 
till en bättre förståelse både av dem som individer och av förutsättningar som 
påverkar hur det är att arbeta som lärare med gruppen. Den typen av läsarbiografier 
som producerats för studien kan i sig vara ett sätt att synliggöra deltagares identitet 
och väcka deras eget engagemang för undervisningen. 

En viktig fråga är hur unga ensamkommande tas emot och bedöms i den skolform de 
ska tillhöra. Hur deras kunskaper kartläggs och deras kompetens synliggörs och tas 
tillvara för att utgöra nödvändiga förutsättningar för deras fortsatta studier och även 
möjligheter till framtida jobb. Deras röster och erfarenheter behöver synliggöras och 
tas på allvar i kartläggningen oavsett skolform. 

Detta är en liten studie och för att få en vidare bild behöver kartläggningsformerna 
fördjupas att rymma tidigare såväl skolkunskaper som andra erfarenheter och 
genomföras i olika former. Ett annat obeforskat område är unga ensamkommande på 
folkhögskola, hur de har det och vad som skiljer jämfört med andra skolformer. 
Vidare frågeställningar kring hur den relativa osäkerhet som gymnasielagens villkor 
innebär påverkar de ungas motivation och förmåga till studier kan vara väldigt 
relevanta framöver. 
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         Bilaga 1 

Information om undersökning av grundläggande litteracitet  

Detta är en information om en undersökning som genomförs för en 
kandidatuppsats vid Dalarnas universitet. Undersökningen handlar om 
grundläggande litteracitet hos ensamkommande unga från Afghanistan. I 
undersökningen kommer deltagare vid folkhögskolans allmänna kurs med 
inriktning svenska som andraspråk bland annat berätta om vad de läste när de var 
små, om de sjöng sånger, lekte sånglekar, fick höra dikter, om de läste i skolan och 
vem som berättade för dem.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vad handlar det om?  

Du och dina kurskamrater är några av alla dem som har kommit till Sverige som 
ensamkommande ungdomar. Några av er har gått i skolan men inte alla, några har 
läst mycket i sin familj och några har inte haft böcker alls hemma, några har fått 
höra berättelser av gamla i familjen och några har lyssnat på radio när ni arbetat. 
Undersökningen handlar om detta, om någon läst, om någon berättat, har någon 
sjungit, har du lekt sånglekar med dina kompisar eller sett film?  

Undersökningen görs eftersom det är viktigt för lärare i svenska som andraspråk 
att få veta mer om vilka kunskaper du och dina kurskamrater har. Vi behöver lära 
oss mer om vilka skriftspråkligheter och multimodaliteter ni har använt och hur ni 
använt dom för att vi ska förstå på vilka sätt vi behöver arbeta i skolan.  

Vilka är med?  

Alla som går allmänkurs svenska som andraspråk gör collage med bilder som en 
del av kursen i svenska. Alla som går kursen är mycket olika personer med olika 
bakgrund men en sak som en del har gemensam är att ni kommer från Afghanistan. 
Därför är ni utvalda att delta i undersökningen men du bestämmer själv om ditt 
collage får vara med.  
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Vad ska vi göra?  

Under lektionen pratar ni om vad språkanvändning kan vara när man är liten, vilka 
olika situationer ni minns att ni varit med om där läsande, berättande, sånger eller 
film varit med och för ytterligare förförståelse kommer ni titta på en kort film med 
ett litet barn i olika liknande situationer. I ett collage berättar ni era egna minnen 
av detta med hjälp av bilder från barnböcker och från broschyrer och tidningar. Du 
väljer bilder, klipper ut och klistrar samman bilderna på ett stort papper med en 
tidslinje. Till bilden skriver du kort om vad den visar. 

Vad händer med collagen?  

Collagen kommer användas för att se t ex vad ni har för erfarenheter och vad som 
är lika och olika mellan olika collage. Era namn kommer inte att vara med på 
bilderna, ingen utomstående kommer att titta på dem och när undersökningen är 
klar kommer ni att få era bilder tillbaka.  

Inga namn är med i uppsatsen, ingen kommer att känna igen det ni berättat när de 
läser uppsatsen men den som läser kanske förstår bättre vad en ung person från 
Afghanistan kan och behöver lära sig.  

Vad händer sen?  

När uppsatsen är färdig kan du läsa den och hela klassen kan få veta mer om 
resultaten av undersökningen när den är klar. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta  
ditt deltagande utan närmare motivering. Undervisningen är densamma vare sig du 
medverkar i studien eller inte. Undersökningen kommer att presenteras i form av 
en uppsats vid Dalarnas Universitet.  

Ölands Skogsby den 29 november 2019  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

Student Katarina Alm    Handledare Eva Lindström 

0707-313679      023-77 85 64 

h18katal@du.se     elt@du.se 
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         Bilaga 2 

Beskrivning av collage 

Informant 1 
Tidslinje som börjar på 5 år och slutar på 14 år 
Beskriver sex olika händelser varav de tre första kan knytas till introduktionen kring 
litteracitet. 
De handlar om att pappa läser en dikt, informanten leker sånglekar och går en timme 
varje dag till skolan. 
Använder enbart bilder från barnböcker som kompletteras med kompletta meningar. 
De tre övriga beskriver hur pappan tog med informanten på en bilresa, hur han slog 
en pojke på ögat och när han frågade en flicka om hon var kär i honom. 

Informant 2 
Tidslinje som börjar på 1 år och slutar på 10 år 
Beskriver fyra olika händelser varav en kan knytas till introduktionen om litteracitet. 
Bilden visar en kvinna som vaggar ett barn, texten berättar om någon som sjunger en 
vaggvisa. 
Bilderna är från barnböcker. 
De tre övriga, tillsammans med korta texter, visar hur mamma tröstar, pappa lagar 
mat och informanten gungar på en gunga han gjort själv. 

Informant 3 
Tidslinje med 0 år till 3 år och sedan vidare med en pil. 
Det finns en text i början av linjen och en lite längre i slutet. De berättar om hur allt 
var bra till informanten fick veta att hans mamma var gravid och hur det sedan blir 
jobbigt men att han älskar sin familj.¨Bilderna, 14 stycken, är hämtade från 
barnböcker och broschyrer. De flesta bilderna föreställer barn med vuxna i olika 
relationer och aktiviteter som närhet och lek. Några bilder föreställer en ensam pojke 
eller en ensam flicka. Flickan ser aktiv och glad ut, pojken ser allvarlig, ledsen och arg 
ut. 
Har en layout där bilderna är placerade ovanför och under tidslinjen. 

Informant 4 
Tidslinje som börjar vid 3 år och slutar vid 11 år. 
Beskriver i bilder och text sex olika händelser där en kan relateras till introduktionen 
kring litteracitet om att informanten tittade på TV och fick idéer. 
Bilderna är främst från broschyrer, en enstaka från en barnbok. 
Informanten berättar om händelser från sin barndom och flykten till Iran. Svårigheter 
att bli accepterad av andra barn på grunda av språkskillnader men även om val att inte 
vara med och leka på grund av lekarnas karaktär. 
Har en layout där bilderna är placerade ovanför och under tidslinjen. 
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Informant 5 
Tidslinje som börjar före 7 år, ”När jag var lite”, slutar efter 11 år, När jag var lite, den 
första och sista  händelsen har ingen åldersangivelse 
Beskriver i bilder och text sex olika händelser där tre av dem kan relateras till 
introduktionen kring litteracitet där informanten berättar att mamma läst(sagt) dikt, 
han sjunger för(på) kompis och mamma sjunger för honom. 
Bilderna är främst från bilderböcker men en enstaka från en broschyr. 
De tre som inte anknyter till läsarerfarenheter beskriver lek med kompis, 
fotbollsspelande och simmande i havet med(på) kompis. 

Informant 6 
Tidslinje som börjar vid 1 år och slutar vid 8 år. 
Beskriver fem olika händelser där tre av dem kan relateras till introduktionen kring 
litteracitet där informanten berättar i bild och text om hur mamma pratade med 
honom, mormor läste bok och om en sång- / klapplek med en kompis. 
Bilderna är från bilderböcker. 
De som inte anknyter till litteracitet visar ett barn med en dockvagn och ett barn som 
gungar. 

Informant 7 
Tidslinje som börjar vid 3 år och slutar vid 8 år. 
Beskriver fem olika händelser i bild och text där fyra av dem kan relateras till 
introduktionen kring litteracitet där informanten berättar om hur mamma och pappa 
läte saga, hur han tittade mycket på TV, barnkanal, hur han börjar i en privatskola och 
hur han lär sig det arabiska alfabetet. 
Fyra av fem bilder är från bilderböcker. 
Den som inte skildrar läsarerfarenheter berättar om hur pappa köpte en fin cykel till 
informanten. 
Har en layout där bilderna är placerade ovanför och under tidslinjen. 

Informant 8 
Tidslinje som börjar vid 1 år och slutar vid 7 år. 
Beskriver sex olika händelser där fyra av sex kan relateras till introduktionen om 
litteracitet där han berättar om hur han dansade med sin pappa, tittade på animerad 
film(Musse pigg), bråkade med kompisar och spelade TV-spel och började skolan och 
lärde sig läsa. 
Collaget rymmer tio bilder där en är från en reklambroschyr. 
De som inte skildrar läsarerfarenheter visar hur han inte åt så mycket som liten, en 
bild är som ett fristående porträtt av honom, centralt placerad och en visar hur han 
grät när han blev skadad. 
Har en layout där bilderna är placerade ovanför och under tidslinjen. 

Informant 9 
Tidslinje som börjar vid några månader och slutar vid 11 år(alt 6 och ett halvt). 
Beskriver sex olika händelser där tre av dem kan relateras till introduktionen om 
läsarerfarenheter, han beskriver hur pappa och farmor leker sånglekar, när pappa 
köper en bok och hur han sitter och pratar med sin mamma och dricker te. 
Bilderna är från bilderböcker. 
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De som inte skildrar litteracitet visar hur familjen fotograferas, när mamma köper en 
bil, hur pappa visar en hund och hur han sitter och pratar med sin mamma och 
dricker te. 

Informant 10 
Tidslinje som börjar vid 4 år och slutar vid 10 år. 
Beskriver fyra händelser där alla kan relateras till litteracitet, de visar hur pappa läser 
en dikt, hur han fick en läsebok i skolan, hur han leker sånglekar med en kompis och 
hur han ser film. 
Tre av fyra bilder är från bilderböcker. 

Informant 11 
Tidslinje som börjar vid 7 år och slutar vid 10 år. 
Beskriver tre händelser där två av dem visar litteracitet, han berättar hur han lärt sig 
läsa böcker i skolan med klasskamrater och lyssnat på en artist på radio. 
Alla bilder är från broschyrer. 
Den bild som inte skildrar litteracitet visar hur han leker med kompisar(gungar). 

Informant 12 
Tidslinje som börjar vid 4 år och slutar vid 8 år. 
Beskriver sex händelser varav fyra anknyter till litteracitet, mamma sjunger en 
vaggvisa, mamma läser en saga, en granne berättar muntligt och mamma läser en dikt. 
Fem av sex bilder är från bilderböcker. 
Den bild som inte anknyter till litteracitet visar lek med kompisar. 
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         Bilaga 3 
Tabell över litteracitetshändelser 

Den övre gröna delen av tabellen visar litteracitetshändelser som relaterar till 
skrift. Den undre delen visar multimodal litteracitet. Siffrorna i tabellen anger 
uppgiven ålder för respektive händelse. De kolumner där innehållet är  fetstilt rör 
de informanter som gått i skolan.
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Läsar-
biografier

Informanter

Litteracitets-
händelse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läsa saga 3 pappa 
mamma

5

Läsa bok för ett 
syskon

2 mormor 1

Dikt 5 7 4 6

Går i skola 7 7 7 7 6 9

Lär arabiska 
alfabetet 

8

Vuxen 
berättar

7

Sånglek 6 bebis 8

Sjunger själv 8

Dans med 
vuxen

2

Vaggvisa 
Vuxen 
sjunger

1 yngre än 7

Mamma

4

TV 5 4

Radio 10

Animerad 
film

4

Ser film 10

TV-spel 5
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Exempel på collage 
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