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Abstrakt 

Här undersöks hur man som pedagog kan arbeta med prelitterära (en mer hoppfull 

omvandling av ordet ”analfabeter”). Jag har undersökt, med hjälp av olika workshops och 

lektioner i svenska, hur man kan närma sig läsinlärningen med hjälp av praktisk och 

teoretisk inlärning. Anledningen till att jag arbetat med denna undersökning är att det under 

min utbildning har saknats att få lära sig hur man jobbar med människor med kort, eller 

ingen, skolbakgrund. Målet med undersökningen har varit att utforma ett övningshäfte som 

riktar sig till prelitterära vuxna. Detta övningshäfte är min gestaltande del av denna 

undersökning som ställdes ut under Konstfacks Vårutställning 2017. Utställningplatsen var 

en tillfällig fristående vägg med ett bord i standardhöjd, en meter brett och 50 cm djupt. På 

väggen placerade jag de nio porträtt på de deltagande kvinnorna jag har illustrerat i samband 

med mitt arbete. Dessa deltagare har ingen skolbakgrund eller kort skolbakgrund. Bordet 

placerades under porträtten. På bordet låg en pärm som innehöll övningshäftet. Bordet var 

tänkt att påminna om en arbetsplats, eller som en slags ”skolbänk” fast för vuxna. Porträtten 

placerade jag i ögonhöjd med syfte att synliggöra dem och att fånga betraktarens 

uppmärksamhet. Övningshäftet agerade som referens till Livstycket, som jag har samarbetat 

med under mitt Självständiga arbete, där varje deltagare får en egen pärm när de påbörjar 

sin undervisning där.  

Frågeställning: Hur kan ett övningshäfte för prelitterära vuxna utformas där bild 

används för språkinlärning och för att förena bokstavstecken med språkljud?  

Frågeställningen relaterar till mitt projekt eftersom att övningshäftets form och innehåll 

baserats på observationer av de upplevelser jag har haft tillsammans med deltagarna till 

detta projekt.  
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1 Inledning 

Första gången jag besökte Livstycket var på ett studiebesök under mitt tredje år på 

Konstfack. Detta var en del av en kurs som innefattade textil och screen-tryck, vilket de 

sysslar med på Livstycket. Utöver det hantverksmässiga lärandet får deltagarna, som alla 

har svenska som andra- eller tredjespråk, även lära sig det svenska språket. ”Språket är 

nyckeln till integration”, förklarade verksamhetschefen Birgitta Notlöf. Jag blev imponerad 

över verksamheten och bestämde mig för att ha min sista praktik där. Personalen var 

engagerade och sympatiska, lokalen innefattade textilier, tryckbord och broderier, 

deltagarna kom från många olika länder och kulturer och som grädde på moset bjöds det på 

kaffe. Livstycket vill bidra till ett mer integrerat samhälle genom kunskap, stöd och värme, 

värderingar som jag själv tror starkt på. 

Efter fem veckors praktik hade jag samlat på mig en mängd erfarenheter och upplevelser 

som bland annat innefattade möten med människor som inte hade gått i skola. Jag förstod 

snart hur mycket kunskap jag tagit för given och det jag fann mest lärorikt var att arbeta 

med prelitterära. Min förståelse för min egen position breddades och mitt arbete som 

pedagog fick djupare mening. 

 

1.2 Bakgrund 

Livstyckets verksamhet är en grund för mitt Självständiga arbete. De har tagit fram en 

lärobok som heter Vi dricker te och lär oss e. Den går igenom alla bokstäver i alfabetet och 

visar fotograferade porträtt på kvinnor som uttalar bokstaven, hur den skrivs och i vilka ord 

den kan förekomma. I inledningen skriver verksamhetschefen: 

Livstycket har under mer än ett års tid drivit ett läsprojekt som heter Vi dricker te och lär oss 

e. De 16 kvinnor som deltog var analfabeter vid projektets början. 15 av dem hade gått på SFI, 

Svenska för invandrare, men inget hade lärt sig att läsa och skriva. […] I projektet Vi dricker 

te och lär oss e har Livstycket satsat extra på språkinlärning. Deltagarna har tillsammans med 

en speciallärare arbetat enligt Wittingmetoden. Wittingmetoden säger att man först måste lära 

sig språkljuden för att man ska kunna läsa och skriva. Deltagarna har fått koppla bokstavsljud 

till bokstäver. De har kommit på ord och muntligt skapat egna berättelser. Kvinnorna har 

också skapat konstnärligt och gjort teckningar och textila mönster som hör samman med de 
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nya orden. […] Efter projektets slut kan de flesta deltagare läsa. De kan läsa och skriva 

enklare ord och meningar. Nyhetsbrev från skolan, elräkningar och reklambudskap i 

tunnelbanan har blivit något begripligt. En ny värld öppnar sig! Kvinnorna utstrålar 

självsäkerhet.1 

Jag fick idén att ta fram ett komplement till denna bok: ett övningshäfte. Övningshäftet ska 

främst rikta sig till vuxna som vill lära sig att läsa och skriva. Läs- och 

skrivinlärningsuppgifter som förekommer har ofta barn som målgrupp. Enligt flera av 

Livstyckets pedagoger är det känsligt för många vuxna att bli behandlade som barn. Jag 

upplever utbudet av pedagogiskt material för prelitterära vuxna är för litet och vill dra mitt 

strå till stacken. 

Jag tänkte att övningshäftet skulle utformas med observationer och reflektioner gjorda 

tillsammans med deltagarna efter ett antal workshops som jag anordnat med praktisk 

inlärning som ledord. Tanken var att skapa tredimensionella bokstäver tillsammans med 

deltagarna för att få taktila upplevelser av bokstaven. Detta ändrades under arbetets gång på 

grund av de praktiska hinder som uppstod under workshopsen. I samtal med deltagarna 

framkom att de har föredragit lektioner i svenska med fokus på att läsa, skriva och tala. Mitt 

arbete tog ny riktning. Från skapande av olika taktila upplevelser av tredimensionella 

bokstäver till att undersöka hur bild, text och tal kan förenas i en gestaltning som blev ett 

övningshäfte. 

1.2.1 Workshopsen som inte höll måttet 

Jag genomförde flera workshops med deltagarna. Dessvärre gav workshopsen inget till 

undersökningen men några av dem är värda att nämnas på grund av de insikter de gav för 

framtida arbete med deltagare med kort skolbakgrund. 

                                                             
1 Fredriksson, Inger (red.)(2011). Vi dricker te och lär oss e: Livstyckets kvinnor gör en läsebok. Stockholm: Livstycket, s. 9. 
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1.2.1.1 Workshop 1: Trolldeg 

Trolldeg är ett tacksamt material att arbeta med av flera olika anledningar. Det lätt att få tag 

på ingredienserna, det är billigt, det kräver ingen keramikugn och man får blanda till degen 

själv. Processen liknar bakning, något som förekommer i alla kulturer och borde därför vara 

lätt att förmedla. Uppgiften innebar att forma bokstäver med trolldegen. Två deltagare 

uttryckte tydligt missnöje över uppgiften då de tyckte att det var slöseri med något som 

kunde bli mat. En vägrade göra uppgiften och den andra formade degen i form av bullar 

istället för bokstäver som en slags protest. Andra uttryckte missnöje i form av skeptiska 

miner. Däremot var det inspirerande att se deras förmåga att arbeta självsäkert och effektivt 

med deg men i det här fallet tog den praktiska materialanvändningen över 

bokstavsinlärningen. 

 

1.2.1.2 Workshop 2: Äppelpaj 

Tanken var att bakning eller matlagning skulle vara en bra utgångspunkt efter att ha sett 

dem hantera deg med självsäkerhet i tidigare workshop. Deltagarna visade glädje och 

engagemang inför uppgiften. Flera tog egna initiativ, som att att garnera med kanel och 

socker. Att skriva ner receptet blev för flera mer motiverande än vad det annars är att skriva 

för dem. I det stora hela var detta mycket uppskattat för alla inblandade. Däremot försvann 

fokus från bokstavsinlärning. Jag tror att bak- och matrecept är en bra utgångspunkt för 

arbete med dessa deltagare. Flera berättade att de kunde sina recept utantill och en intressant 

idé är att tillsammans med deltagarna ta fram och skriva ner sådana recept och kanske våga 

sig på att göra en kokbok eller liknande. Mat är gemensamt för alla kulturer och tacksamt att 

dela med sig av. Här skulle man kunna kombinera hemkunskap med bildämnet, men det 

skulle bli en annan undersökning. 

 

1.2.1.3 Workshop 3: Foam Clay 

Foam Clay är en självtorkande lera med polystyrenpärlor i många olika färgsprakande 

nyanser, något jag tänkte skulle vara visuellt tilltalande och därför roligt att arbeta med. Att 

det dessutom var självtorkande skulle medföra ett moment mindre för mig och deltagarna. 

Tyvärr kom vi inte långt med denna workshop eftersom när deltagarna öppnar burkarna för att 

ta fram leran så luktade det så starkt att den blev ohållbar för de flesta att arbeta med. En 

deltagare fick till och med en astmaattack. Återigen tog materialets egenskaper över 

bokstavsinlärningen. 
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1.2.1.4 Workshop 4: Kartong 

Idén var att göra bokstavsskulpturer som skulle innebära att deltagarna fick taktila 

upplevelser av bokstaven. Jag tänkte att kartong skulle vara ett mer lättarbetat och 

lättillgängligt material att arbeta med. Här gjorde jag misstaget att ta min kunskap för given. 

Att kartong är ”lättarbetat” är inte en objektiv sanning utan snarare en subjektiv tolkning. 

Under workshopen försvann mycket energi och engagemang från deltagarnas håll i och med 

svårigheterna många hade med att klippa i kartongen.  

1.3 Syfte 

Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att utforska hur en pedagog kan arbeta med 

prelitterära vuxna. Jag vill också tydliggöra de ”hinder” man kan stöta på i arbete med 

prelitterära och försöka tydliggöra vad som skiljer det pedagogiska arbetet med prelitterära 

från det läskunniga kan ta för givet. Genom att föra konversationer med deltagarna om deras 

upplevelser och vad som är till hjälp hoppas jag erhålla ett inifrån-perspektiv. 

Undersökningen består i att konkretisera övningsuppgifter som har syftet att hjälpa vuxna 

med läs- och skrivinlärning. Detta ska också kunna bidra med kunskap till andra pedagoger 

som arbetar, eller vill arbeta, med prelitterära vilket kan leda till att fler får hjälp med sin 

läs- och skrivinlärning. Vi lever i en litterär värld och att stå utanför detta innebär ofta 

isolering och utanförskap. Liksom Livstycket, vill jag bidra till att flera människor kan bryta 

denna isolering. 

Trots att fokus från den praktiska inlärningen förflyttades under arbetets gång innebär detta 

inte att relevansen för ämnet bild förskjutits. Istället blev detta en undersökning om hur bild, 

text och tal kan förenas och vad som händer med oss i mötet med olika sorters bilder och 

dispositioner av text och bild. 

Anledningen till att jag undersökt detta är att det är ett ämne som tillräckligt 

uppmärksammats och att en stor grupp människor därför glöms bort och osynliggörs. 

Synliggörandet av prelitterära blir därför en sidoeffekt av min undersökning. Samtidigt vill 

jag påminna läsaren, och mig själv, om att det inte är oproblematiskt att generalisera och 



5 
 

tala om prelitterära som en homogen grupp då de är individer med olika bakgrund och 

kunskaper.2 

1.4 Frågeställning 

Hur kan ett övningshäfte för prelitterära vuxna utformas där bild används för språkinlärning 

och för att förena bokstavstecken med språkljud? 

 

2 Empiri 

På Livstycket är deltagarna placerade i grupper efter språkkunskapsnivå. Under mitt 

Självständiga arbete har jag träffat en grupp kvinnor som är nybörjare i det svenska språket. 

Storleken på gruppen har varierat från sju till elva personer. Den yngsta i gruppen är i 40-

årsåldern och den äldsta i 60-årsåldern. Kvinnorna kommer, bland annat, från Somalia, 

Syrien och Turkiet. Två av kvinnorna har gått sex år i grundskola i sitt ursprungsland, men 

där används inte det latinska alfabetet, och övriga har inte gått i skola innan de kom till 

Sverige. Alla är alltså nybörjare på det latinska alfabetet som vi använder oss av i Sverige. 

Hur länge de har bott i Sverige varierar från två till 20 år. Deltagarna i gruppen utgör 

informanter och relevansgrupp för övningshäftet som jag har utformat. 

Tillsammans med gruppen har jag lett ett antal workshops och lektioner i svenska med 

syftet att synliggöra vad som fungerar och inte fungerar ur didaktiskt perspektiv. Med 

aktionsforskning som metod har jag dokumenterat planering, aktion, observation och 

reflektion av workshops- och lektionstillfällena. Jag har även samtalat med deltagarna om 

hur de har upplevt dessa tillfällen. Jag har också till viss del observerat och reflekterat över 

det material som finns på Livstycket. Jag har låtit mig inspireras av boken Vi dricker te och 

lär oss e, Livstyckets egna lärobok. De slutsatser jag har dragit efter dessa observationer och 

reflektioner har resulterat i utformandet av gestaltningen: ett övningshäfte.  

                                                             

2 Mörling, Margareta (2007). Att undervisa analfabeter: från det konkreta till det abstrakta. (1. uppl.) Stockholm: 
Natur och kultur, s. 5. 

 



6 
 

3 Urval och avgränsning 

I arbetet med deltagarna har temat varit vokalerna i det svenska alfabetet. Det har främst 

varit fokus på läsningens tekniska del vilket innebär omvandlingen av bokstavstecken till 

språkljud, alltså att kunna uttala en bokstav på ett förståeligt sätt. Anledningen till att jag 

begränsade arbetet till vokaler är att dessa har upplevts svårare för deltagarna att urskilja 

och att uttala, även hos de med högre språkkunskapsnivå. Arbete är begränsat till 

prelitterära kvinnor. Detta på grund av att kvinnor utgör majoriteten, ungefär två tredjedelar 

av de 780 miljoner vuxna i världen som saknar grundläggande kunskaper i läsning och 

skrivning.3 Här är alltså behovet som allra störst.  

4 Metod 

Jag har använt mig av aktionsforskning men låtit mig inspireras av Wittingmetoden. 

Undersökningen har genomförts i form av olika workshops, svenskalektioner och studier av 

läs- och skrivinlärningsböcker. De samlade kunskaperna och erfarenheterna har resulterat i 

utformandet av ett övningshäfte. 

 

4.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning är en form av disciplinerad studie för att förstå och förändra/förbättra en 

social praktik – en verksamhet som innefattar människor och deras interaktion. […] 

Förändring i skola och klassrum innebär att huvudaktören i verksamheten – läraren – inför 

småskaliga och väl planlagda interventioner och noggrant examinerar effekterna av detta. 

Aktionsforskning kan sägas vara en systematisk reflektion över det som sker i vardags- och 

yrkeslivet.4 

Christer Stensmo nämner att praktiskt verksamma lärare genomför förändringar i sitt 

dagliga arbete men att dessa sällan dokumenteras och systematiseras. Förändringsarbetet är 

snarare intuitivt. Dokumentationen som sker under aktionsforskning är därför av högsta vikt 

och måste resultera i någon form av rapport som andra lärare som andra lärare kan läsa och 

                                                             

3 http://www.unesco.se/utbildning/statistik-om-utbildning/, 2017-05-21 

4 Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. (1. uppl.) Uppsala: 

Kunskapsföretaget, s. 52-56. 

http://www.unesco.se/utbildning/statistik-om-utbildning/
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lära sig något av. Aktionsforskningen kan vara en effektiv metod för att begreppslägga 

lärarens ”tysta kunskap”. Det är en cyklisk process som går igenom fyra tydliga faser; 

planering, aktion eller agerande, observation och reflektion. Reflektionen kan därefter 

påbörja en ny cykel med en ny planering. Genomförandet av detta är ett sätt att fortbilda sig 

själv och fördjupa kunskapen om och kompetensen i det egna arbetet. 

 

4.2 Wittingmetoden 

Wittingmetodens teoretiska utgångspunkt är att läsprocessen består av två olika delar: en 

teknisk-mekanisk del och en förståelsedel.5 Den teknisk-mekaniska delen innebär till 

exempel symbolfunktion (att kombinera språkljud med bokstäver) och sammanljudning (att 

tyda bokstäver till språkljud i riktning från vänster till höger utan att det uppstår pauser 

mellan ljuden).6 Förståelsedelen innebär helt enkelt att förstå det man läser. När Maja 

Witting utvecklade sin metod framgick det tydligt att eleverna föredrog att arbeta med den 

teknisk-mekaniska delen för sig och förståelsedelen för sig.7 Därför har jag, i mitt arbete, 

valt att lägga störst fokus på symbolfunktionen. Symbolfunktionen är något tekniskt, 

mekaniskt och, i stort sett, statisk. Den bygger på en gemensam överenskommelse om att vi 

låter ett språkljud avbildas av ett tecken.Wittingmetoden är ett långsiktigt och metodiskt 

arbete utifrån en teoretisk grund.8 Det är ingen snabb lösning till att lära sig att läsa och 

skriva. Jag tror personligen på långsiktiga arbeten som återspeglas i min egna undersökning 

och gestaltning där jag och deltagarna har arbetat med de svenska vokalerna, alltså nio olika 

bokstäver, för att uppnå en kvalitativ symbolfunktion. 

 

                                                             

5 Fredriksson (2011), s. 182. 

6 Witting, Maja (2005). Wittingmetodens idébakgrund. Solna: Ekelund, s. 39-40. 

7 http://wittingforeningen.se/zwitting/wp-content/uploads/2013/11/Wittingmetoden-och-dess-grundelement1.pdf, s. 2-3, 2017-06-

10 

8 http://wittingforeningen.se/, 2017-06-10 

http://wittingforeningen.se/zwitting/wp-content/uploads/2013/11/Wittingmetoden-och-dess-grundelement1.pdf
http://wittingforeningen.se/
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5 Teori och tolkningsram 

Jag använder mig av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande. Detta innebär att man 

ser på kunskap som något som människor skapar gemensamt och att man intresserar sig av 

hur denna kunskap tillkommer.9 Utifrån sina förutsättningar, tidigare erfarenheter och 

samspel med miljön konstruerar individen sin kunskap. Utan social kommunikation sker 

ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande. Den kreativa aktiviteten bidrar till att 

individen kan skapa något nytt. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man titta på 

”självklar kunskap” med en kritisk blick samtidigt som man försöker svara på hur det 

sociala sammanhanget påverkar vår kunskap. 

Jag använder ordet ”prelitterär” istället för ”analfabet” för att ordet har en mer hoppfull, och 

inkluderande, klang. Slår du upp ordet ”analfabet” i Svenska Akademiens Ordlista får du 

förklaringen ”icke läs- o. skrivkunnig; på ett område djupt okunnig person”.10 Ordet 

”litterat” får, i samma ordlista, förklaringen ”bokligt bildad person”.11 Prelitterat, som ännu 

inte har kvalat in sig i SAOL, innebär därför vad du är innan du lär dig läsa. Vi har alltså 

alla varit prelitterata eftersom läs- och skrivkunnighet inte är något man föds med. 

 

6 Tidigare forskning 
 

6.1 Att undervisa analfabeter 

Margareta Mörling är sedan länge verksam som lärare i svenska som andraspråk, främst för 

prelitterära.12 Mycket av hennes forskning baseras på hennes erfarenheter av att leva i en 

främmande kultur, vars språk och koder hon inte förstod. I boken får läsaren förslag på olika 

sorters arbetsgångar och hur man som lärare kan gå till väga för att deltagarna ska förstå. 

                                                             

9 http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.48847.1320917336!/Alveblad_nr_37.pdf, Alveblad, Ragna, ”Samspelets 
betydelse för lärandet” , s.3, 2017-05-17 

10 http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista, 
s. 19, 2017-05-17 

11 Ibid., s. 523. 

12 Mörling (2007), s. 192. 

http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.48847.1320917336!/Alveblad_nr_37.pdf
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Detta är högst relevant för min undersökning då den bekräftar att mina observationer inte är 

unika eller bara mina. 

 

6.2 Pedagogik för förtryckta 

Paulo Freires bok bygger främst på hans erfarenheter från Latinamerika och arbetet med de 

fattiga och förtryckta.13 Han menar att undervisning skall frigöra men att ingen kan befria 

någon annan. Ingen kan heller befria sig själv utan människor befriar varandra i samverkan. 

Detta sker genom ett ”medvetandegörande” och han inriktade framförallt sitt arbete på att 

göra vuxna, fattiga prelitterära socialt och politiskt medvetna samtidigt som de lärde sig 

skriva. 

Freires tankar om att undervisning ska frigöra överensstämmer med mina värderingar och att 

mitt Självständiga arbete ska bidra till att flera ska kunna bryta sin isolering. Det som däremot 

är en betydande och avgörande skillnad med Freires arbete mot min studie är att han delar 

förstaspråk med de människor han har arbetat med. Detta innebär att kommunikation lättare 

kan föras mellan pedagog och deltagare. Jag kan inte tala deltagarans förstaspråk och de är 

nybörjare på mitt förstaspråk. Konversationerna oss emellan blir därför begränsad. Jag har 

däremot haft Freires pedagogiska grundsats i bakhuvudet: ”Undervisning kan aldrig vara 

neutral. Antingen är den ett instrument för människans frigörelse eller är den ett instrument 

för hennes tämjande.”14 Hur passar denna sats in i mitt självständiga arbete? Den är inte direkt 

synlig i mitt slutresultat men något som genomsyrat mina lektionstillfällen. Målet är 

deltagarnas frigörelse, inte nödvändigtvis att få dem att passa in i en mall formad av det 

svenska samhället. Att lära sig språket är delvis att passa in i en mall, men jag försöker 

ständigt vara uppmärksam på hur jag uttrycker mig när jag undervisar. Jag vill inte vara den 

som ”tämjer” eller ”uppfostrar”. Till exempel kan det innebära något så litet som när jag och 

deltagarna har bakat tillsammans förklara ”såhär kan man göra” istället för ”såhär ska man 

göra”.  

 

                                                             

13 Freire, Paulo (1976). Pedagogik för förtryckta. (8. uppl.) Stockholm: Gummesson, s. 210. 

14 Freire (1976), s. 14. 

 



10 
 

7 Bearbetning och analys 

I min studie har jag använt det cykliska aktionsforskningsverktyget. Som jag tidigare nämnt 

innebär detta att man går igenom fyra tydliga faser; planering, aktion eller agerande, 

observation och reflektion. Reflektionerna ledde sedan till övningshäftet. 

Under mitt Självständiga arbete har jag försökt specificera hur jag bäst når fram till 

deltagarna med den kunskap jag vill förmedla baserade på de erfarenheterna från Livstycket 

och deras lärobok. 

Jag kontaktade Livstyckets chef, Birgitta Notlöf, och berättade om mina planer. Det var lätt 

att snabbt få ett möte med henne, tack vare mitt tidigare arbete där. Hon kände att hon 

kunde lita på mig och mitt omdöme. Väl på plats berättade jag för deltagarna att jag ville ta 

reda på hur man som lärare bäst hjälper de som inte gått i skola. Jag försökte att formulera 

mig så koncist som möjligt och bad de som kunde mer svenska att översätta till de som 

kunde mindre. Jag uppfattade det som om de förstod och fick positiva reaktioner från 

deltagarna. 

 

7.1 Lektioner i svenska 

På grund av önskemål från både deltagare och verksamhetschef så tog lektionstillfällena en 

mer teoretisk riktning: läs- och skrivundervisning i svenska. Detta visade sig vara en god idé 

då lektionerna i svenska gav mer till undersökningen än workshopsen. Istället för att basera 

undervisningen på bild och form så använde jag mig av bild och bilddispostioner i form av 

arbetsblad, för språkinlärning. 

Deltagarna föredrog att läsa och skriva framför att, t.ex. klippa i kartong. Detta beror troligen 

på att det är vad många deltagare förväntar sig att lära sig i skolan och därför ser det som 

nyttigare. En deltagare berättade att man inte klipper och klistrar i skolan i hennes hemland. 

Jag uppfattar det också som att språk som skolämne har en högre status än ämnet bild. Att 

arbeta med läs- och skrivövningar är också något de är mer bekanta med och därför känner sig 

bekväma med. När vi tittade på porträtten av kvinnor som uttalade vokaler så var det också 

något som var bekant för de flesta, eftersom de sett Livstyckets lärobok förut. Jag tror att även 

om de inte tidigare hade sett läroboken hade det varit lätt att ta till sig då en bild av en 

människa är mer bekantoch förstås mer direkt än skrift. 
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7.1.1 Vad är klockan? 

Planering: Något som är tacksamt att repetera är klockan. Den är viktig och välkänd i alla 

samhällen. Att förstå klockan underlättar vardagslivet. Jag förberedde lektionen med två olika 

sorters arbetsblad med klockor. Det ena arbetsbladet frågade ”vilken klocka visar x?” och gav 

tre alternativ till varje fråga. Det andra arbetsbladet visade bilder på klockor och frågade ”vad 

är klockan?” där man helt enkelt skulle svara utan mer än bilden till hjälp. Jag hade en icke-

mekanisk klocka som extra hjälpmedel. 

Aktion: Vi började med att prata om vad klockan är nu, när lektionen börjar, när det är lunch 

o.s.v. Sedan ritade jag en stor klocka på whiteboarden där jag skrev stödord som över, fem i 

halv, halv fem över halv och i. Jag delade ut det första arbetsbladet som visade tre alternativ 

till frågan ”vilken klocka visar x?”. För att förtydliga varje fråga visade jag tiderna på den 

stora icke-mekaniska klockan. Vi gick igenom frågorna tillsammans. Efter arbetsbladet var 

klart repeterade vi ”över” och ”i”. Deltagarna fick svara i tur och ordning på vad klockan var 

som visades upp på den icke-mekaniska klockan. Sedan delade jag ut det andra arbetsbladet, 

vilket innehöll flera bilder än den första och frågade ”vad är klockan?”. Jag visade på den 

icke-mekaniska klockan samma tid som efterfrågades på arbetsbladet och deltagarna fick 

svara i tur och ordning. 

Observation och samtal: Det verkade som om deltagarna överlag hade mer kunskap än vad 

de kunde förmedla muntlig. Här hade det underlättat om det hade funnits en tolk eller att jag 

hade kunnat prata med dem på deras förstaspråk. De kan den analoga klockan och de svarade 

snabbt när det fanns tre alternativ till frågan. Något som försvårade lektionen ytterligare var 

arbetsbladens upplägg som man läser av från vänster till höger, rad efter rad, svart på vitt. 

Reflektion: Förutom att det underlättat om jag hade delat deltagarnas olika förstaspråk så var 

utformningen av arbetsbladen ytterligare ett hinder. Arbetsbladen verkar vara riktade till en 

västerländsk och läskunnig publik. Att deltagarna hade lättare att svara på frågan med tre 

alternativ tror jag beror på att kunskapen finns där men inte kommer fram i brist på språk eller 

självförtroende, eller en kombination av båda. Jag uppfattade att deltagarna fick hjälp på 

traven. Något som hade förbättrat arbetsbladet är någon slags färgkodning som skulle kunna 

förtydliga med hjälp av olika färger. Med grund i dessa reflektioner beslöt jag att i 

övningshäftet ha frågor med svarsalternativ och att använda färgkodning. 
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7.1.2 Bilder är inte entydigt tolkbara15 

Planering: När jag arbetade med kartong lade jag märke till att takten i arbetstempot 

varierade kraftigt mellan deltagarna. Jag förstod snabbt att några skulle bli klara tidigare än 

andra och förberedde därför extrauppgifter i form av färdiga arbetsblad som fanns för varje 

bokstav i alfabetet. Arbetsbladet innehöll tre olika moment där man först skulle skriva 

versalen och gemenen ett antal gånger, sedan sätta skrivna ord på bilder och till sätta in ord i 

meningar. 

Aktion: Arbetsbladen delades ut till de som var klara med kartongskulpturen. 

Observation: Det första momentet i arbetsbladet verkade självklart för de flesta. Däremot 

blev vissa förvirrade över de bokstäver som visades upp som exempel hade seriffer, något 

som de flesta inte använder sig av när de skriver för hand. Det andra momentet, där man 

skulle skriva ord utifrån bilder, gav ett met varierat mottagande. Flera förstod att ordet skulle 

börja med den bokstav som arbetsbladet handlade om, men detta var inte självklart för alla. 

Vissa bilder var mindre tydliga och vissa bilder föreställde ord som inte fanns i deltagarens 

vokabulär som igelkott. 

Reflektion: Det uppstår förvirring när typsnitt med seriffer förekommer, jag tror att ett 

avskalat typsnitt är att föredra. Många av bilderna som förekom var lätta att identifiera men 

det blir problematiskt då jag har svårt att tänka mig att det finns 100% entydiga bilder. Valet 

av ord kan också uppfattas som hinder, då den som har valt ut bilderna verkar ha tänkt att det 

ska vara lätt att lista ut vilket ord det handlar om, och tagit för givet att alla har kunskap om 

vissa ord. Kunskap är relationell och står i relation till din omvärld vilket avgör vilken 

kunskap du bär på eller tar till dig. Det vore därför bättre om deltagarna själva fick välja de 

ord som skulle representera bokstäverna vi jobbade med. Med denna reflektion som bakgrund 

valde jag att använda mig av ett typsnitt utan seriffer i övningshäftet och att utesluta bilder på 

föremål som innehöll bokstaven i fråga. Istället förekommer frågan ” i vilka ord hör du 

bokstaven?” för att deltagaren ska koppla bokstavsljudet till egna ord. 

  

                                                             

15 Witting (2005), s. 15. 
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7.1.3 Vad säger de? 

Planering: Utifrån Livstyckets bok funderade jag över hur jag kunde utforma 

övningsuppgifter som hängde ihop med bokens innehåll. Jag fotograferade av bokens bilder 

på kvinnorna som uttalar vokaler, det vill säga nio bilder totalt. Jag sorterade bilderna i 

grupper om tre, i strävan efter att bunta ihop bilder med så olika munformationer som möjligt. 

Tre arbetsblad med tre bilder på vardera, där varje bild hade tre bokstäver som svarsalternativ. 

Varje bild placerades tillsammans med sina bokstäver i varsitt färgfält för att förtydliga att de 

hörde ihop. 

Aktion: Varje deltagare fick ett häfte med arbetsbladen. Jag förklarade att vi tillsammans 

skulle titta på en sida i taget och gå igenom vad kvinnorna på bilden säger för bokstav. Jag 

frågade ”vad säger kvinnan med grön bakgrund? I, å eller e?”. De svarade snabbt på min 

fråga, jag ringade in bokstaven ”å” och visade upp för deltagarna hur jag hade gjort. Vi gick 

igenom alla nio bokstäver. Sedan gick vi tillbaka till första sidan. Jag upprepade ”vad säger 

kvinnan med grön bakgrund?”, de svarade, jag fortsatte med frågan ”vad tänker ni på när jag 

säger å?”. De svarade ”åsna” och ”Åsa”. Jag skrev upp orden på tavlan och bad dem skriva 

ner orden på sina papper. Vi gjorde samma sak med resterande bokstäver. 

Observation och samtal: Uppgifterna bemöttes med med mycket engagemang av deltagarna. 

Uppgifterna var utformade för att vara lätta att hänga med i, och det uppfattade jag att 

deltagarna gjorde. Flera tog själva initiativ till att imitera bilderna och formade sina munnar 

därefter. Kort sagt, en lyckad lektion. 

Reflektion: Jag funderade på tanken med svarsalternativ och att lägga undervisningen på en 

nivå som varken är för lätt eller för svår. Uppgiften skulle kunna utvecklas genom att stegvis 

ta bort svarsalternativen eller liknande. Jag frågade efter vilka ord de tänkte på när jag sade en 

viss bokstav vilket var positivt då fokus hamnade på hur bokstaven lät och inte på vad en bild 

kan föreställa. Även detta skulle vara intressant att arbeta vidare med. De skulle själva, efter 

intresse, få välja hur ordet skulle avbildas. Att Livstyckers lärobok använder sig av porträtt på 

kvinnor som säger vokaler är ett mycket lyckat koncept. De porträtteterade kvinnorna tittar 

rakt in i betraktarens ögon och en interaktion uppstår. Många, jag inkluderad, börjar imitera 

formen på munnen man tittar på. Jag tror att effekten kan förstärkas då de avbildade 

kvinnorna är av blandad etnisk bakgrund och ålder. De olika representationerna förstärker 

förmågan att relatera till bilderna. Då bilderna på kvinnor som uttalar vokaler skapade så 
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intressanta möten valde jag att göra min egen tolkning av denna typ av porträtt i övningshäftet 

för att fungera som ett stöd för minnet när deltagarna skulle komma ihåg hur de olika 

vokalerna uttalas. 

 

7.2 Vi dricker te och lär oss e 

Jag har observerat, och reflekterat över, boken Vi dricker te och lär oss e. Bokens undertitel 

lyder: Livstyckets kvinnor gör en läsebok. Den är gjord tillsammans med speciallärare 

Louise Wrammer, textillärare Karin Nordahl, konstnärlig ledare Gill Weibull, projektledare 

Birgitta Notlöf och 16 av Livstyckets deltagare. Boken är främst uppdelad i vokaler och 

konsonanter. Varje bokstav presenteras med ett fotografi på en deltagare som uttalar 

bokstaven, en konstnärlig gestaltning av bokstaven (t.ex. ett broderi), en kort text där någon 

av deltagarnas namn ofta nämns, en lista med ord som innehåller bokstaven, en bildlig 

beskrivning av hur man skriver bokstaven samt fotografier på deltagarna och illustrationer 

av deltagarna, som är kopplade till bokstaven på något sätt. I början av boken finns en 

spegelblank sida som är till för att kunna spegla sig i när man ska uttala bokstäver. I slutet 

av boken finns en text som riktar sig till läraren om det pedagogiska arbetet samt en CD-

skiva där man kan lyssna på hur bokstäverna i det svenska alfabetet uttalas. Boken är nästan 

200 sidor lång.  

 

7.2.1 Porträttering av vokaler 

Planering: Min tanke var att till övningshäftet fotografera de kvinnor som deltagit. Liksom i 

Livstyckets bok skulle det vara en bild på en deltagares ansikte där hon uttalar en bokstav i 

det svenska alfabetet. Eftersom vi främst arbetat med vokaler så borde det inte vara svårt att få 

nio olika kvinnor att ställa upp på porträttfotografering. Eftersom jag inte ser mig själv som en 

skicklig fotograf kom jag på att det skulle vara mer fördelaktigt att rita porträtten, något jag är 

mer säker på. Jag har tidigare illustrerat porträtt som har blivit uppskattade av de som har 

avbildats. Poträttavbildandet har varit mitt sätt att uttrycka min beundran för denne. Samtidigt 

blir det också ett slags anonymiserande och inte lika utlämnande som ett porträttfotografi kan 

upplevas. Jag skulle ta fotografier av deltagarna som jag sedan skulle rita av. 

Aktion: Bara tre ville bli fotograferade, vilket förvånade mig då fler tidigare varit med på 

fotografi och även bett om att bli fotograferade. Jag vände mig då till andra deltagare på 

Livstycket. Jag förklarade mitt självständiga arbete och hur porträtten skulle användas. Just 
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för att mitt resultat främst riktar sig till de som är prelitterära var det denna grupp jag riktade 

mig till. Många tackade nej innan jag hann förklara syftet. Ett par som jag har en mer 

personlig kontakt med tjatade jag på, utan resultat. En kvinna med flerårig skolerfarenhet 

förstod syftet och ville vara med och är en av de porträtterade kvinnorna. Efter att ha samlat 

på mig nio fotografier ritade jag av dessa med mycket omsorg, som en del av mitt 

utställningsarbete och som en hyllning till dessa kvinnor. 

Observation: Det finns många olika anledningar till att många tackade nej till att bli 

avbildade. Vissa förstår jag tackade nej av religiösa skäl, då det enligt deras trosuppfattning 

inte är rätt att avbildas annat än på pass och ID-kort. Andra tackade nej för att de inte tyckte 

de såg bra ut. Sen fanns det de som inte ville ge någon förklaring. 

Reflektion: Som vanligt är det lätt att vara efterklok. Mycket tid gick åt att hitta kvinnor att 

fotografera. Jag funderade ett tag på om jag skulle fotografera mig själv men kunde inte 

komma på en bra motivering till varför, annat än för bekvämlighetens skull. Tanken med att 

porträttera deltagarna var att just de skulle få ta plats och synas, t.ex. på Konstfacks 

vårutställning. Jag vill att fokus ska ligga på dem.  

 

8 Tolkning och resultat 

Mitt intresse för att arbeta med människor med kort eller ingen skolbakgrund väcktes under 

min praktik på Livstycket, då jag fick syn på hur mycket kunskap det var som jag tog för 

given. Jag ville undersöka hur jag bäst kunde förmedla lektionsinnehåll till deltagarna. Syftet 

med denna undersökning har först och främst varit att hjälpa vuxna prelitterära med läs- och 

skrivinlärning men också att synliggöra dessa kvinnor som lätt kan hamna i ett utanförskap i 

det svenska samhället på grund av sin korta, eller avsaknad av, skolgång. Resultatet av mitt 

självständiga arbete är ett övningshäfte som har utformats för prelitterära vuxna där bild 

används för språkinlärning och för att förena bokstavstecken med språkljud. Jag har 

kombinerat porträtt av kvinnor som uttalar olika vokaler tillsammans med skrivövningar.  
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8.1 Övningshäftet 

Utformningen av övningshäftet är baserat på de observationer och reflektioner jag har gjort 

under mitt Självständiga arbete. Tanken var att övningshäftet skulle innehålla instruktioner 

och förslag på material, till pedagogen och deltagarna, att arbeta med i form av workshops 

men eftersom de workshops jag utförde tillsammans med deltagarna inte gav tillräckligt 

mycket valde jag att fokusera på lektionerna i svenska. På dessa lektioner fanns inte samma 

praktiska hinder som oftast uppstod på workshopsen och dessutom var responsen från 

deltagarna mer positiv. 

På lektionerna i svenska hamnar mycket fokus på de arbetsblad som deltagarna ska fylla i 

eller läsa. Hur ett arbetsblad ser ut kan ha avgörande betydelse för om en prelitterär klarar 

av att lösa en viss uppgift.16 Pedagogen bör vara uppmärksam på om arbetsbladet riktar sig 

till de med skolbakgrund eller till prelitterära/kort skolbakgrund. Arbetsbladen jag använde 

mig av var inte anpassade till min målgrupp. Detta insåg jag inte och kunde inte sätta ord på 

denna upplevelse förrän jag läst mer av Mörling som skriver om just detta. Hon nämner 

också det tränade ”litterata ögat”.17 Detta är en ”tyst” kunskap som de flesta med 

skolbakgrund besitter.  

8.1.1 Tre alternativ och färgkodning 

Något som fungerade bra i gruppen var när arbetsbladets fråga innefattade tre svarsalternativ 

och frågorna delades upp i färgkoder för att tydliggöra avgränsningen. Att ge svarsalternativ 

var till stor hjälp för många som tittade på alternativen som ett sätt att bekräfta något de redan 

anade. När vi gick igenom frågorna tillsammans var lätt för gruppen att hänga med, eftersom 

jag hela tiden kunde referera till färgkodningen. Många i gruppen hade lättare att förstå ord 

som beskrev färg än ordningstal. Som när jag pratade om arbetsbladet som visade klockor 

uppmanade deltagarna att titta på andra raden, som inte alla som förstod. När vi pratade om 

arbetsbladet med porträtt på kvinnor som uttalade vokaler var det indelat i färgkoder och i 

färre rader som utgjorde två behjälpliga medel. Jag kunde lätt hänvisa till ”grön”. 

                                                             

16 Mörling (2007), s. 18-19. 
 
17 Ibid., s. 11. 
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8.1.2 ”Entydiga” bilder: Typsnitt  

En bild kan vara både ett hjälpmedel eller ett ”stjälpmedel”. Som lärare bör vi tänka på att de 

bilder vi väljer i inledningsskedet inte är röriga och innehåller för många oväsentliga detaljer, 

utan att de renodlar det objekt man vill att eleverna ska se.18  

Liksom Witting är jag övertygad om att bilder inte är entydiga. Alla bilder kan tolkas på olika 

sätt. En bild på en klocka som visar halv ett tänker jag att den borde tolkas som just ”halv ett” 

av de flesta, men någon kanske tänker ”lunchtid”, ”klocka” eller ”natt”. Vissa bilder är mer 

entydiga än andra och det är dessa man som lärare för prelitterära ska sträva efter att använda. 

Detta märkte jag att man även kan tillämpa på typsnitt: man kan till en början skippa de 

oväsentliga detaljerna. I övningshäftet som jag formgivit har jag därför varit sparsam med 

detaljer. Typsnittet jag använde var det minst detaljrika jag kunde hitta i programmet jag 

använde mig av, i det här fallet Adobe Illustrator.  

 

Exempel på typsnittet jag använder i övningshäftet. (RomanD) 

Exempel på typsnittet jag använder i uppsatsen. (Times New Roman) 

 

Dessa exempel på typsnitt tillhör två olika typsnittsfamiljer.19 Times New Roman tillhör 

familjen antikva där bokstäverna har seriffer och växlingar mellan tjocka och tunna streck. 

Denna utformning gör det lätt för ögat att följa textraden och passar därför mycket bra till 

stora textmängder (som till exempel denna uppsats). RomanD tillhör familjen linjärer som 

helt saknar seriffer och växlingar i tjocklek. Dessa passar bättre till kortare texter. Förutom 

seriffer och växlingar i tjocklek är det en tydlig skillnad i detaljrikedom på bokstäverna (som 

gemener) a, g, å och ä i de olika typsnitten:  

                                                             

18 Ibid., s. 26. 

19 Koblanck, Henriette (2003). Typografi, bild och grafisk design. (2. [utök.] uppl.) Stockholm: Bonnier utbildning, 
s.   27-29. 
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aa gg åå ää 

Att skriva för hand är lättare när man försöker att efterlikna ett typsnitt med färre detaljer, som 

RomanD. 

 

8.1.3 ”Entydiga” bilder: Porträtt 

Som jag tidigare nämnt behandlar undersökningen ett ämne som inte har tagit tillräckligt med 

plats och uppmärksamhet och resultatet är att en stor grupp människor därför lätt glöms bort 

och osynliggörs. Av denna anledning blir synliggörandet av prelitterära en positiv sidoeffekt 

av min undersökning. Detta görs genom de porträtt jag har illustrerat på nio av Livstyckets 

deltagare som syns i övningshäftet. Syftet med porträtten är också att de ska fungera som stöd 

för den som vill lära sig, eller förbättra, sitt uttal och sin förmåga att skriva och att läsa. 

Illustrationerna är porträttbilder på kvinnor där deras läppar och munöppning formar svenska 

vokaler. Tagna ur sitt sammanhang är de svåra att tolka, de behöver sin bokstav för att vara 

kompletta. När deltagarna tittade på dessa porträtt med kvinnorna som uttalade vokaler så var 

det flera som formade sina munnar på samma sätt som bilden visade och jag lade märke till att 

även jag gjorde samma sak, mindre medveten om mina handlingar. Porträtten gjorde något 

med oss. 

De porträtten som syns i övningshäftet är inte fotografier, som i Livstyckets bok, utan de är 

illustrationer. Liksom i Livstyckets bok är kvinnorna porträtterade mot en vit bakgrund, för att 

skala ner på distraherande detaljer. Jag illustrerade i färg eftersom jag ville få en tydligare 

representation av de olika färgnyanser som förekommer på olika individer. 

 

8.1.4 Skrivövningar 

Övningshäftets skrivövningar innehåller illustrationer som påminner om de som finns i 

Livstyckets bok. Skillnaden är att i Livstyckets bok beskrivs bokstäverna stegvis men i 

övningshäftet syns den ”färdiga” bokstaven med pilar som förklarar den stegvisa 

uppbyggnaden. Anledningen till detta grundar sig i teorin om att en litterat är van att närma 

sig, tolka och se vissa mönster och strategier i skrift, medan en prelitterat inte är en lika van 

bildtolkare. U:et har ritats upp i tre steg i Livtstyckets bok. Det tränade ”litterata ögat” ser 
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direkt att det finns instruktioner och exempel att följa.20 En prelitterat skulle kunna tolka det 

som att det är tre olika bokstäver istället för en stegvis förklaring. De illustrationer jag har 

gjort till övningshäftet är ett försök att skala ner på detaljerna. En annan skillnad är att 

Livstyckets bok endast är en läsebok och till för att skriva i. Jag har utformat övningshäftet 

med syftet att förena bild, text och tal. Bilden på kvinnan som talar är på samma sida där 

texten ska skrivas. 

 

8.1.5 Vad tänker du på när jag säger e? 

När jag och deltagarna gick igenom vokalerna ställde jag frågan ”vad tänker ni på när jag 

säger å?”. Denna övning fungerade bra och jag möttes av engagemang från deltagarna. 

Anledningen till att jag frågade dem vilka ord de tänkte på, istället för de jag själv kommit 

fram till, var att jag ville använda deras egna referensramar. Det var ett sätt för mig att ta reda 

på deras ordförråd och att fundera över bokstavsljuden utifrån det. I övningshäftet skrev jag ”i 

vilka ord hör du bokstaven?”, vilket var ett försök att formulera en fråga som passar i skrift 

men också för att ange att orden inte behöver börja på bokstaven i fråga, vilket öppnar upp för 

flera möjligheter och minskar risken för att göra ”fel”. Ett exempel var när jag frågade om 

bokstaven a. En deltagare föreslog ordet ”vatten” och när jag skrev ordet på tavlan lade hon 

märke till att a inte var första bokstaven i ordet. Då trodde hon att hon hade gjort fel, vilket 

inte var fallet. ”I vilka ord hör du bokstaven?” är också en kortare mening vilket underlättar 

läsningen.        

 

8.2 Mottagandet av övningshäftet 

Vid ett lektionstillfälle delade jag ut övningshäftet för att undersöka hur det togs emot av dem: 

min målgrupp. Det fick väldigt positivt mottagande. Tre av de porträtterade kvinnorna befann 

sig i rummet, och när de såg bilderna på sig själv i övningshäftet blev de glada och nöjda. En 

av de avbildade kvinnorna var skeptisk när hon såg sitt porträtt första gången, men denna 

gång verkade hon inte vara det. Vi gick igenom häftet tillsammans och jag uppfattade att alla i 

gruppen hängde med och förstod vad de skulle göra. Deltagarna var engagerade. Många av 

dem inspekterade bilderna och imiterade när de funderade över vad de olika kvinnorna sade. 

                                                             

20 Mörling (2007), s. 11. 
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Något som däremot var distraherande för en deltagare var att hon visste vilka de porträtterade 

kvinnorna var och när det efterfrågades vad de avbildade kvinnorna sade svarade hon istället 

vad de hette. Istället för att säga att hon svarade fel, sade jag att ”ja, det heter hon men vad 

säger hon?” och då kunde hon lätt gå vidare. När vi sedan skulle gå igenom ord som innehöll 

bokstaven i fråga så kom många förslag och de deltog aktivt i uppgiften. Via skrivövningarna 

fortsatte det att flyta på fint, men ett par deltagare missade att man skulle skriva både versaler 

och gemener. Här hade jag kunnat använda samma färgkodning som tidigare i övningshäftet. 

Sammanfattningsvis mottogs övningshäftet riktigt bra och jag och deltagarna var nöjda över 

resultatet. 

 

9 Slutdiskussion 

Som nämnts var min ursprungliga tanke att de workshops jag gjorde med deltagarna skulle 

vara en del av övningshäftet och utställningsarbetet, men under arbetets gång förändrades 

detta.  

 

9.1 Workshopsen som inte höll måttet 

När jag planerade mina workshops utgick jag från mig själv. Jag funderade över vad jag 

skulle tycka vore roligt att göra. I efterhand tänker jag att det måste finnas en viss balans när 

man som lärare planerar lektioner, att man både ska tänka vad som är givande för pedagogen 

och givande för eleverna eller deltagarna. I detta fall var det inte givande för deltagarna när 

jag utgick från mig själv just för att det finns så många olikheter mellan oss, t.ex. ålder och 

kultur. Att arbeta med prelitterära vuxna blir därför en större utmaning som pedagog då jag 

inte kan komma med ett införstått perspektiv. Jag känner att jag är som förblindad av de 

privilegier jag har växt upp med, att jag tar så mycket kunskap och färdigheter för givna. Jag 

glömmer hela tiden bort att jag, som gått i skola i mer än 18 år, är tränad till att ta till mig nya 

instruktioner och strukturer.  
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En litterat är van att närma sig, tolka och se vissa mönster och strategier i skrift. Att som vuxen 

analfabet inhämta all denna ofta omedvetna kunskap som en läs och skrivkunnig besitter är en 

lång och mödosam väg.21 

 

Detta citat kan även tillämpas när det gäller att ta till sig nya material. Att närma sig och tolka 

det nya, i det här fallet det material som vi jobbat med under våra workshops. Mörling pratar 

om att varje ny struktur måste införas succesivt, nötas in och befästas och att detta kan vara en 

lång process.22 Jag tror att min undersökning hade gått bättre om jag hade fokuserat på 

enstaka material. Det jag gjorde var att prova olika och i hopp om att få exempel som jag 

senare kunde redovisa i form av uppgifter i ett övningshäfte. Den enda workshopen som jag 

upplevde var lyckad var när vi bakade äppelpaj. De kände sig bekväma och självsäkra i att 

baka. 

 

Jag nämner ofta att en av våra många uppgifter som analfabetslärare är att hitta konkreta, enkla 

vägar till att steg för steg utöka våra elevers omvärldskunskap, för att bland annat underlätta 

deras liv här. Samtidigt är det viktigt att i ödmjukhet komma ihåg att då är det vi som definierar 

vad ordet omvärldskunskap står för.23 

 

Med tolkade jag det som att vi möttes i en gemensam definition av vad ordet 

omvärldskunskap står för. Jag och deltagarna vad överens om att kunna baka är viktigt att 

kunna. När vi arbetade med andra material kunde jag inte förmedla varför vi gjorde det vi 

gjorde. Jag kunde inte förklara att vi skulle göra bokstavsskulpturer för att få en taktil 

upplevelse av bokstaven. Jag uppfattade det som att de tyckte att uppgifterna var meningslösa. 

Så varför syns inte workshopsen i övningshäftet? Materialet från dessa workshops har jag 

tolkat som exempel på vad som inte riktigt fungerar. De gav inget till undersökningen. 

Däremot är min uppfattning och man alltid kan fråga sig hur mycket som går förlorat i 

                                                             

21 Mörling (2007), s. 16. 

22 Ibid., s. 17. 

23 Ibid., s. 14. 
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översättningen. Att veta om det är totalt uteslutet att någonsin prova någon av dessa 

workshops igen med denna grupp är inte möjligt. Mörling nämner att man inte ska ge upp när 

man provar nya arbetssätt och att varje nytt inlärningsmoment måste få tid ”att landa”.24 Hon 

menar att man inte kan veta om något är en bra metod eller inte förrän man gett deltagarna 

chans att bekanta sig med den. 

 

9.2 Övningsbokens koppling till Vi dricker te och lär oss e 

Kopplingen mellan Livstyckets bok och övningshäftet ser man främst på porträtten av kvinnor 

med olika kulturella bakgrunder som förekommer i båda. Utöver detta förekommer det 

skrivövningar i övningshäftet som visar hur bokstäverna ska skrivas. Detta förekommer även i 

Livstyckets bok. Boken innehåller även listor med ord, som är kopplade till varje bokstav, 

vars motsvarighet i övningshäftet är en uppmaning till att lista egna ord som innehåller 

bokstaven i fråga. 

 

9.3 Utställningsarbetet 

Jag tilldelades en utställningplats i form av en fristående vägg som var cirka 2,5 meter lång 

och hög och 40 cm bred. Till denna vägg byggde jag ett bord i standardhöjd, en meter brett 

och 50 cm djupt. Jag målade vägg och bord i grått och mörkgrått. Av de nio porträtten skrev 

jag ut i A3-format och placerade dessa på varsin spånskiva som sedan skruvades upp på 

väggen. Bordet placerades under porträtten. På bordet låg en pärm som innehöll 

övningshäftet. På väggen bredvid porträtten fanns en kompletterande text på svenska och på 

engelska, även dessa på spånskiva. På väggens kortsida placerade jag ett informationsblad om 

Livstycket samt vykort som fungerade som reklam för Livstyckets vårmarknad och 

modevisning. 

Bordet som jag byggde var tänkt att påminna om ett arbetsplats, eller som en slags ”skolbänk” 

fast för vuxna. Porträtten på kvinnorna placerade jag i fokus med syftet att synliggöra dem 

som huvudpersoner. Att porträtten var utskrivna på A3 gjorde ansiktena större än naturlig 

storlek och jag eftersträvade effekten av att de skulle kräva betraktarens uppmärksamhet. 

                                                             
24 Ibid., s. 39. 
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Pärmen, med övningshäftet inuti, agerade som referens till Livstycket, där varje deltagare får 

en egen pärm när de påbörjar sin undervisning där.  

De färger som fanns tillgängliga för utställningsarbetet var svart och vitt. Jag valde att blanda 

till två gråa nyanser som en bildlig, och långsökt, tolkning av min tolkning och mitt resultat 

av mitt självständiga arbete: allt är inte svart och vitt. Det finns inte bara ett rätt sätt att arbeta 

med prelitterära och det finns inte en förklaring som kan sammanfatta vad det innebär att vara 

prelitterär. Det som finns är, till större delen, ungefärliga förklaringar och allmäna 

uppfattningar. 

 

9.4 Porträtten 

Majoriteten av de porträtterade kvinnorna lärde sig att läsa och skriva i vuxen ålder, en 

lärdom som är lätt att ta för given om du är uppvuxen i ett land där du har privilegiet att få gå 

i skolan. I flera år har jag illustrerat kvinnor jag beundrar. Det har varit porträtt på mer eller 

mindre välkända kvinnor. Denna gång vill jag lyfta fram de som inte är kända för allmänheten 

men värda att uppmärksammas. Samtidigt som jag anser att dessa kvinnor behöver 

uppmärksammans förstår jag att det kan vara väldigt blottläggande att bli avporträtterad och 

uppvisad som någons examensarbete på Konstfacks vårutställning. Illustrerade poträtt blir 

mer anonymiserande än fotograferade porträtt. Ett illustrerat porträtt ger möjligheten att 

betona och förtydliga det mest relevanta medan ett fotografi är en mer direkt avbildning. I det 

här fallet var formen på deltagarnas munnar det viktigaste och när jag illustrerade förstärkte 

jag minspelet och drog ner på andra detaljer som hår, rynkor, skuggor och bakgrund. 

Kvinnornas namn är inte skrivna någonstans och jag har också valt att skriva ”majoriteten av 

de porträtterade kvinnorna lärde sig att läsa och skriva i vuxen ålder”. Vem som kan vad är 

inte upp till mig att berätta. Första gången de porträtterade kvinnorna fick se sin avbildning 

möttes jag av olika reaktioner. Fem var glada och två var mer skeptiska. De som var skeptiska 

första gången de fick se bilderna på sig själva sa att de gjorde konstiga miner på bilden. När 

de fick se övningshäftet med alla portätten tillsammans blev de betydligt mer positiva. Vad 

detta beror på kan jag bara gissa. Det kan ha att göra med att bilderna fick ett syfte: att agera 

som stöd för läs- och skrivinlärning. Det kan även bero på att de hamnade tillsammans med 

åtta andra porträtt, som också uttalade vokaler och blev en del av en grupp istället för 

ensamma.  
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9.5 Min position som lärare 

Som lärare måste man alltid komma ihåg att man befinner sig i en maktposition. Detta kan bli 

särskilt tydligt när man arbetar med människor utan skolbakgrund. Jag har gått i skola i 

många år och är uppvuxen i ett tryggt land. Jag har andra förutsättningar än många deltagare 

jag möter. Det blir då extra viktigt att visa ödmjukhet inför hur olika vi människor är som 

individer och hur olika de sorters kunskap vi bär på är. Vi som är uppvuxna i Sverige har haft 

tillgång till skola och betyg som bekräftar våra prestationer och erfarenheter under vår 

skolgång. Utifrån våra förutsättningar, tidigare erfarenheter och samspel med miljön 

konstruerar vi vår egen kunskap. Den kunskap som jag har värderas högre i Sverige än den 

kunskap som många av Livstyckets deltagare bär med sig. De språk jag talar (svenska och 

engelska) är språk som värderas högre i Sverige. När man har i bakhuvudet att all kunskap är 

relationell underlättar det att vara lärare. Det är lätt hänt att deltagarna känner att de är i 

underläge. Jag är på flera sätt i en maktposition som är omöjlig att förneka. Att reda ut hur 

exakt jag ska gå till väga för att närma mig detta komplexa förhållande skulle bli en helt 

annan undersökning. Det jag jag åtminstone kan göra nu är attt erkänna att jag är privilegierad 

och arbeta för att  deltagarna ska få den utbildning de förtjänar. 

 

9.6 Relevansen för ämnet bild 

Att utforska hur man som pedagog kan arbeta med prelitterära har varit en stor utmaning och 

jag har flera gånger upplevt att jag inte har varit en tillräckligt bra lärare. Jag har brottats med 

känslan av att vara otillräcklig och ständigt har påmint mig om att just detta, att utforska de 

”hinder” man kan stöta på när man arbetar med prelitterära är en del av mitt eget lärande. När 

något inte har fungerat har jag frågat mig själv: varför fungerade det inte? Vad kan jag göra 

nästa gång för att det ska fungera? Det är tydliga skillnader med att jobba med litterära och 

prelitterära och den utbildning jag har gått har inte förberett mig för detta. Jag har studerat i 

fem år för att bli legitimerad lärare i bild och design. Det är ämnena jag kan och det är med 

dessa ämnen jag har försökt att nå deltagarna. Jag ville göra bokstavsskulpturer, men det ville 

inte de. Jag valde att bara acceptera detta instället för att långsamt introducera en uppgift i 

taget som hade varit en bättre väg att gå. Istället valde jag att ta tillvara på mina kunskaper i 

bild och design genom att utforma ett övningshäfte med prelitterära vuxna som målgrupp. Jag 

valde att använda bild som ett medel för språkinlärning. Relevansen för ämnet bild blir 

särskilt tydlig om man föreställer sig hur övningshäftet skulle se ut utan bilder. Det porträtten 

gjorde med ett flertal betraktare var att de skapade en slags spegeleffekt, och folk började att 
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imitera bilden de tittade på. Portätten fungerade som ett sätt att förmedla ett språkljud och 

sattes ihop med bokstavstecken för att förtydliga vilken information det var som skulle 

förmedlas. Att använda sig av olika sorters bilder i utformningen påverkar hur betraktaren tar 

emot materialet. Bilderna blir särskilt viktiga när betraktaren är nybörjare på att läsa. Bilden 

är ett sätt att kommunicera. 

 

9.7 Förlorat i översättningen och ytterligare dokumentation 

Jag har under mitt självständiga arbete inte haft möjlighet att tala med mina deltagare, här 

hade det behövts en tolk. Jag och deltagarna använder få ord när vi kommunicerar och risken 

för att mycket går förlorat i översättningen är stor. Jag uppfattar att deltagarna har blivit bättre 

och bättre på att skilja vokalerna åt, men det hade underlättat för alla inblandade om det hade 

funnits någon dokumentation på deras utveckling. Jag hade under arbetets gång tankar om att 

införa diktamen och någon deltagare nämnde att det vore bra, men det hanns inte med. Ett 

förslag på fortsatt arbete vore införande av diktamen. Mörling skriver följande om diktamen: 

 

Innan diktamen ges måste eleverna få chans att träna på den vid ett antal tillfällen. Det är bra att 

även här ha en rutin och alltid ha diktamen påen bestämd veckodag. Till en början är det 

diktamen på några få ord, sedan en hel mening och så småningom en längre text.25 

 

Införandet av diktamen skulle vara till hjälp för att deltagaren ska få syn på sin egen 

utveckling. Något som är extra viktigt är att understryka att diktamen är för deltagarens egen 

skull, och inte för att man ska ha ett visst antal rätt. 

Jag nämnde författaren och pedagogen Freire och hans arbete med att göra vuxna, fattiga 

prelitterära socialt och politiskt medvetna. En av många skillnader mellan min studie och 

Freires arbete är att han delar samma språk med sina deltagare. Det får mig att tänka på hur 

jag skulle kunna utveckla mitt fortsätta arbete med prelitterära. Antingen skulle jag själv lära 

mig till exempel arabiska eller att skapa något slags kontaktnät med flerspråkiga som inte 

nödvändigtvis är pedagoger. ”Språket är nyckeln till integration” som Livstyckets 

verksamhetschef Birgitta Notlöf sade, men svenska och engelska räcker inte alltid till. Jag har 

                                                             
25 Ibid., s. 55. 
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vid flera tillfällen frågat deltagare som kan mer svenska om att hjälpa till att översätta. Vid ett 

tillfälle skulle jag försökra förklara ordet ”aldrig” för en deltagare, vilket löste sig först efter 

att jag gick till ett annat klassrum för att fråga en annan deltagare hur man sa ”aldrig” på 

arabiska.   

Gruppen jag har arbetat med är en samling unika människor. Mina tolkningar och mina 

resultat har baserats på de möten som har uppstått mellan oss. Vi är alla individer med unika 

referensramar och därför vill jag ännu en gång, och avslutningsvis, citera Margareta Mörling: 

”Ingen elevgrupp är den andra lik och det är utifrån individerna som måste bygga vår 

undervisning”.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
26 Ibid., s. 4. 
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Bildbilaga 1: Övningshäftet 
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Bildbilaga 2: Utställningsarbetet 
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