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Sammandrag 

 
Författare: Kristina Davidsson 

År: Vt 2010 

Titel: Alfabetisering – vad innebär det för individen? En studie om illitteratas väg till litter-

acitet genom sfi-undervisningen. 

Stad, universitet: Växjö, Linnéuniversitetet 

 

Innehåll: 

Syftet med den här studien är att undersöka vad det innebär att gå från att vara illitterat till att 

bli litterat med fokus på den enskilde individen. Syftet är också att undersöka vad den 

studerande inom så kallade alfabetiseringsprogram anser att undervisningen bör innehålla när 

det gäller metoder, material och upplägg. 

Studien utgår från frågeställningar om hur informanterna upplever att de blev 

alfabetiserade och vilka tankar om läsning och skrivning de hade under sin alfabetisering, 

vilka förändringar de upplever att läs- och skrivinlärningen har inneburit för dem och vilka 

inställningar de har till alfabetiseringsundervisningens innehåll, utformning och material?  

Metoderna för att få svar på dessa frågor är litteraturstudier i kombination med tre 

djupintervjuer. Informanterna är personer som har alfabetiserats i Sverige och även studerat 

svenska inom sfi-undervisning. 

Resultatet visar att alfabetisering, enligt en västerländsk skoltradition, möjliggör för den 

enskilde individen att bli mer delaktig i samhället, öppnar vägar mot arbete och vidare 

utbildning, förändrar tankesätt och även beteende i olika avseenden. Alfabetiseringen har 

inneburit självständighet och ökat självförtroende för informanterna. Lärarens för-

hållningssätt, delaktighet vid planering av undervisningen och att innehållet präglas av 

variation och flexibilitet är viktiga förutsättningar för goda studieresultat.  
 

Nyckelord: alfabetisering, alfabetiseringsundervisning, illitteracitet, litteracitet, sfi och läs- 

och skrivinlärning 
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Förord  

I mitt dagliga arbete som sfi-lärare möter jag många studerande med skilda bakgrunder. En 

allt större elevgrupp den senaste tiden är de som har mycket kort eller ingen skolbakgrund 

alls. Många av de ännu icke läs- och skrivkunniga eleverna har höga ambitioner och goda 

förhoppningar om framtiden. Deras framtid handlar om att både lära sig det nya språket och 

dessutom lära sig läsa och skriva – samtidigt. Detta utöver allt annat som de ska komma 

underfund med i det nya bosättningslandet. 

Syftet med den här uppsatsen har varit att få mer kunskap om de studerandes erfarenheter 

från alfabetiseringen och alfabetiseringsundervisningen i Sverige och hur detta har påverkat 

dem i det skriftspråksbaserade samhället vi alla lever i idag. Detta är viktig kunskap för mig 

som lärare i svenska som andraspråk. Jag hoppas också att denna uppsats kan komma väl till 

användning för andra som arbetar inom sfi, då inte minst inom alfabetiseringsundervisning. 

 

Växjö, juni 2010 

Kristina Davidsson 
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1 Inledning  

Den här uppsatsen handlar om litteracitet och vad det innebär för en illitterat person att bli 

litterat. Fokus ligger även på alfabetiseringsundervisningen och dess innehåll. Undersök-

ningen utgår från ett individperspektiv och har en fenomenologisk infallsvinkel. Resultatet av 

studien kan förhoppningsvis leda till ökade kunskaper om hur vi i det skriftspråksbaserade 

Sverige tar hänsyn till individer som kommer från samhällen med mer utpräglade orala 

traditioner eller från samhällen som på grund av rådande omständigheter inte kan erbjuda sina 

invånare en tillfredsställande utbildning. Resultatet kan förhoppningsvis också bidra till 

förslag på förändringar inom alfabetiseringsundervisningen vilka innebär en effektivare språk- 

utbildning för dessa studerande. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att studera vad det innebär att gå från att vara illitterat till att bli 

litterat med fokus på individens upplevelse av förloppet. Syftet är också att undersöka vad den 

studerande inom alfabetiseringsprogram anser att undervisningen bör innehålla när det gäller 

metoder, material och upplägg. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

• Hur upplever informanterna att de blev alfabetiserade och vilka tankar om läsning och 

skrivning hade de under sin alfabetisering? 

• Vilka förändringar upplever de att läs- och skrivinlärningen har inneburit för dem?  

• Vilka inställningar har de till alfabetiseringsundervisningens, innehåll, utformning och 

material?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter inledningskapitlet med syfte, frågeställningar och begreppsdefinitioner följer ett 

bakgrundskapitel som innehåller information om sfi-utbildningen och en forskningsöversikt. 

I kapitel 3 redovisas uppsatsens metodiska utgångspunkt, vilka urval som är gjorda och 

information om deltagande informanter, datainsamling, genomförande och bearbetning. 



 7  

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. I kapitel 4 presenteras resultaten från 

undersökningen. Resultatredovisningen följer en tematisk princip utifrån undersökningens 

frågeställningar. Kapitel 5 innehåller en diskussion där resultatet analyseras och tolkas utifrån 

den teoretiska bakgrunden i kapitel 2. Förslag på fortsatt forskning avslutar kapitlet. 

Avslutningsvis sammanfattas studien kortfattat i kapitel 6.  

1.3 Begreppsdefinitioner 

Med begreppet analfabet avses en person som inte kan läsa och skriva, det vill säga en person 

som ännu inte har knäckt läskoden på något språk (Franker 1997:90). I den här uppsatsen har 

jag dock valt att använda det mer vidgade begreppet illitterat i motsats till litterat. Litteracitet 

är ett begrepp som avser läs- och skrivkunnighet i ett mer vidgat perspektiv. Förutom läs- och 

skrivförmåga innefattar begreppet behärskning av de fyra räknesätten, ett formellt muntligt 

språk, en utvecklad bildtolkningsförmåga och att man kan använda detta i autentiska 

situationer. I avsnitt 2.2 ges en mer utförlig redogörelse av begreppet. 

Alfabetisering innebär läs- och skrivinlärning för vuxna som tidigare inte haft möjlighet 

att lära sig läsa och skriva (Franker 2004:675, Rydén 2007:22).  

Med förstaspråk avses här det språk som man först lär sig tala som barn, oftast förvärvat 

som ett naturligt inflöde genom samspelet med den närmaste familjen. En person kan 

emellertid ha flera förstaspråk om man t.ex. har föräldrar som talar olika språk, vilka de lär 

det lilla barnet samtidigt. Begreppet används synonymt med begreppet modersmål. Ett 

förstaspråk är oftast etablerat före treårsåldern (Abrahamsson 2009:258, Myndigheten för 

skolutveckling 2003:6). Ett andraspråk är ytterligare ett språk utöver en persons förstaspråk. 

Andraspråket lärs in först efter att förstaspråket är förvärvat, vanligtvis efter treårsåldern, och 

i en miljö där språket ofta används som landets officiella språk (Abrahamsson 2009:255, 

Myndigheten för skolutveckling 2003:6).  

2 Bakgrund     

Detta kapitel innehåller bakgrundsinformation som består av dels information om sfi-

utbildningen, dess deltagare och kursplanen för sfi, 2.1, och dels en forskningsöversikt. 

Forskningsöversikten belyser begreppet litteracitet ur olika dimensioner, 2.2, redogör för 

forskning kring kognition hos illitterata, 2.3, och för alfabetiseringsundervisningen och dess 

innehåll, 2.4. 
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2.1 Sfi – svenska för invandrare 

Sfi är ett ämne inom vuxenutbildningen i Sverige och förkortningen står för Svenska för 

invandrare. Svenskundervisning för invandrare har funnits i Sverige sedan mitten på 1960-

talet, då en ökad invandring bidrog till framväxten av en sådan utbildning.  

I takt med att invandringen har fortsatt att öka under senare decennier, har behovet av 

svenskundervisning för immigranter tilltagit. Sfi-utbildningen har ofta varit ett omdebatterat 

ämne och har genomgått flera olika förändringar under åren. Bl.a. har man satsat på 

kompetensutveckling för lärare, fler utbildningsplatser på högskolor och universitet, nya 

kursplaner och olika stödåtgärder för utveckling av metoder och samarbetsformer olika 

involverade aktörer emellan. 

2.1.1 Vem studerar sfi? 

De studerande inom sfi-utbildningen utgör en mycket heterogen grupp. Alla invandrare över 

16 år och som är bosatta och folkbokförda i en kommun har rätt att studera sfi. Detta innebär 

att målgruppen har stor variation avseende ålder, utbildningsbakgrund, språkbakgrund, 

yrkeserfarenhet och vistelsetid i Sverige. De studerandes ekonomiska förutsättningar, 

familjeförhållanden samt psykiska och fysiska hälsa skiljer sig också mycket åt. När det gäller 

utbildningsbakgrund är ca 10 % illitterata, 10 % har en utbildningsbakgrund som är kortare än 

6 år, medan drygt 60 % har mer än 10 års skolbakgrund. En del studerande har kommit till 

Sverige som flyktingar, en del har kommit hit genom så kallad anknytning och andra har 

flyttat till Sverige på grund av arbete eller studier (Myndigheten för skolutveckling 

2003:12ff).  

2.1.2 Kursplanen för sfi 

I kursplanen för sfi redogörs för utbildningens tre olika studievägar: 1, 2 och 3 samt de olika 

sfi-kurserna A, B, C och D. Studievägarna 1, 2 och 3 är en hjälp vid planering av den 

studerandes sfi-utbildning och tar hänsyn till tidigare studier, social situation, läs- och 

skrivförmåga, yrkeserfarenheter, motivation och målsättning. Studievägarna utgår från den 

studerandes förväntade progressionstakt (Skolverket 2004:7–9). De olika kurserna, A–D, går 

från nybörjarnivå till avancerad nivå och avslutad kurs D motsvarar kunskaper i svenska som 

man förväntas behärska i slutet av år 6 i grundskolan. 

Analfabeter har rätt att inom sfi-verksamheten få stöd och undervisning i läsning och 

skrivning. A och O är att utbildningen ser till den enskilde individen och dennes behov och 
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förutsättningar. Genom alfabetiseringsundervisningen lär sig den studerande det svenska 

språket parallellt med läs- och skrivundervisningen, och pågår vid behov från kurs A till D 

(Skolverket 2004:7–9). 

I kursplanen för sfi betonas möjligheten till variation inom själva sfi-utbildningen. Likaså 

förtydligar den att sfi-utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med den 

studerande. Detsamma gäller för utbildningens flexibla upplägg. Med flexibilitet menas att 

utbildningens utformning individanpassas avseende utbildningens längd, tider, plats, 

arbetsformer och innehåll. Detta innebär att varje studerande har en individuell väg genom 

sfi-utbildningen. Det kan ta olika lång tid att bli klar med sina studier och det innebär också 

att varje studerande har olika vägar för att nå de individuellt uppsatta studiemålen. En viktig 

utgångspunkt för varje studerande är de individuella och reviderbara studieplanerna. Dessa 

planeras tillsammans med den studerande utifrån dennes förutsättningar och mål med 

studierna (Skolverket 2004, 2009).  

2.2 Litteracitet som begrepp   

Att kunna läsa och skriva är något som vi i dagens Sverige tar för givet att man kan som 

vuxen. Det ingår med andra ord i vår syn på vuxenrollen. Men många invandrare och 

flyktingar som kommer hit saknar grundläggande läs- och skrivkunskaper och har aldrig 

tidigare, eller endast en mycket kort period, gått i skolan. De kommer ofta från samhällen och 

kulturer där förmågan att kunna läsa och skriva inte är lika nödvändig som den är i dagens 

Sverige. Att därför komma till vårt mycket skriftspråksbaserade samhälle kan för den ännu 

icke läs- och skrivkunniga innebära problem. Anne Smehaugen (2001:41) menar att personer 

som står utan utbildning och arbete i ett kunskapssamhälle som Sverige riskerar att hamna i 

periferin av samhället, att marginaliseras. Därför är det viktigt att dessa invandrare får insikt i 

vilken förändring det innebär att utveckla sin läs- och skrivkunnighet, trots att man i hela sitt 

tidigare liv har klarat sig utan det. Inte minst är det viktigt för elevernas motivation att de får 

en uppfattning om och förståelse för skriftens betydelse och dess bakomliggande budskap. 

(Franker 2004:675ff, Afarvänner i Sverige 2008, Arvidsson 1997:27).   

Att vara läs- och skrivkunnig är också en förutsättning för social, kulturell och politisk 

delaktighet. I Sverige förväntas man kunna fylla i blanketter, vilket i sin tur innebär att man 

kan skriva sina namn, sin adress, sitt personnummer med mera. Är man dessutom förälder 

ställs man inför många situationer där läs- och skrivkunnighet är en förutsättning som t.ex. 

läxläsningshjälp och att ta del av skriftlig information från barnens skola. Som samhälls-
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medborgare behöver man också kunna läsa viktig information som rör sjukvård, tidtabeller, 

räkningar, anslag, annonser och övrig information som du som vuxen förväntas ta del av. Som 

samhällsmedborgare är det inte bara viktigt att kunna läsa vardaglig sakprosa skrivna med 

bokstäver utan man måste också kunna läsa och tolka bilder, diagram, kartor och skyltar av 

olika slag (Franker 2004:675–676, 681-683, Myrberg 2003).           

Att vara litterat betyder att man kan använda sina läs- och skrivkunskaper i sitt dagliga 

liv mätt utifrån de behov som finns i det samhälle man lever i. Det innefattar även att man 

behärskar muntligt formellt språk och att man har grundläggande matematiska kunskaper som 

även dessa kan omsättas i praktiken (Franker 2004:678, Myrberg 2003). IALS, International 

Adult Literacy Survey, (OECD 2010) vidgar begreppet än mer eftersom man menar att kraven 

på litteracitet ständigt ökar. Enligt organisationen definieras vuxenlitteracitet som förmågan 

att använda texter för att kunna tillgodose sina personliga behov, för att kunna fungera som 

medborgare i samhället och klara av vardagen och för att kunna vidareutveckla och förkovra 

sig utifrån sina egna personliga förutsättningar. Som medlem, förälder och familjeförsörjare i 

dagens informationssamhälle blir det med andra ord allt svårare att klara sig utan dessa 

förmågor (Myrberg 2003). Myrberg påpekar också att den som invandrar till Sverige möter 

extra stora krav just på litterat förmåga. I Sverige ställer man höga krav på den enskilde 

individen vad gäller förmåga att läsa och ta till sig information samt förmåga att kunna 

uttrycka sig i skrift. För att ha goda chanser på arbetsmarknaden, inom utbildningsväsendet 

och i etablering i det svenska samhället är det ett outtalat krav att ha goda kunskaper i läsning 

och skrivning.  

2.2.1 Fyra dimensioner av litteracitet 

Begreppet litteracitet kan delas in i fyra dimensioner (Franker 2004:680–683). Den första 

dimensionen är den funktionella litteraciteten. Den innebär färdigheter inom läsning och 

skrivning som gör att man klarar sig i de vardagssituationer man befinner sig i. Den andra 

dimensionen är den kulturella litteraciteten. I olika språkliga och sociala sammanhang finns 

underförstådda budskap, specifika för varje samhälle. Att vara kulturellt litterat innebär 

således att man klarar av att tolka och uttyda dessa inbäddade och underliggande budskap, 

normer och ideal. Den tredje dimensionen är kritisk litteracitet. Att vara kritiskt litterat 

betyder att man har en förmåga att tänka kritiskt kring olika texter och dess innehåll. När man 

möter olika texter är ett kritiskt förhållningssätt gentemot innehållet en utgångspunkt. Att 

kunna förhålla sig kritisk till olika texter är viktigt för att bl.a. upptäcka underförstådda 

budskap och olika ståndpunkter hos författare. Slutligen pratar man om en fjärde dimension 
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av litteracitet; visuell litteracitet. I och med att vårt samhälle blir mer och mer fyllt av visuella 

medier ställer det också allt högre krav på en utvecklad bildtolkningsförmåga. I bilder, liksom 

i texter, ryms dolda och underförstådda budskap, som kräver tolkning och reflekterande. Utan 

en visuell bildtolkningsförmåga riskerar man med andra ord att gå miste om viktig infor-

mation. Precis som med texter, rymmer bilder en social och kulturell betydelse. Likaså 

rymmer bilder en mångtydighet, även om avsikten kan vara entydig (Franker 2004:680–683).  

2.3 Kognitiv utveckling, hjärnforskning och litteracitet 

Kuyumcu (1993a:131ff) redogör för begreppen litterata och illitterata samhällen och förklarar 

skillnaden mellan dessa och hur de påverkar individerna som lever däri. Den främsta skill-

naden mellan dessa samhällen är att i det skriftbaserade samhället sker kommunikation genom 

tal och skrift. I de muntligt baserade samhällena sker kommunikationen genom tal. För att 

bättre förstå de studerandes skilda bakgrunder är det relevant att ha kännedom om hur de olika 

samhällen de kommer från präglar dess invånare på olika sätt när det gäller språk-

användningen. 

De orala dvs. muntligt baserade samhällen präglas av att dess invånare i större 

utsträckning har behov av kontakt med varandra (Kuyumcu 1993a:133). För att utbyta infor-

mation och förmedla kunskaper är det viktigt med mänsklig samvaro. I de skriftspråks-

baserade samhällena kan individer i större utsträckning ta del av information utan ett behov av 

kontakt med andra människor. Synen på ensamhet och kollektiv samvaro skiljer sig därför 

mellan dessa olika samhällen. I de illitterata samhällena betonas det kollektiva medan man i 

de litterata samhällena inte anser det vara något konstigt med ensamhet. Således betonas 

självständighet i litterata samhällen vilka oftast också är mer individcentrerade (Kuyumcu 

1993a:133ff). 

I orala samhällen är det inte vanligt förekommande att man tänker kritiskt kring det man 

hör. Goody (1977:43) menar att det inte beror på att man inte kan tänka kritiskt utan på 

avsaknad av skriften och därmed läs- och skrivförmågan. Muntliga berättelser är flyktiga 

medan skrifter är bestående och en förutsättning för kritisk granskning. Genom en 

kombination av tal, läsning och skrivning ökar möjligheterna för individen att tänka mer 

abstrakt, mer kritiskt och dra slutsatser och sammanfattningar om det lästa eller hörda 

(Kuyumcu 1993a:138–140).  

Tanke- och uttrycksformerna är annorlunda hos illitterata i jämförelse med litterata 

personer. I samband med läs- och skrivinlärningen tränas man allteftersom att tänka mer 
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abstrakt och bortom själva texten. Till skillnad från muntlig framställning har man inte alltid 

tillgång till källan och kan därmed inte heller göra direkta återkopplingar på det som skrivs. 

Genom läs- och skrivinlärningen utvecklas den kognitiva förmågan och uttrycksförmågan blir 

också mer differentierad (Ong 1990: passim). 

Forskning på hjärnan har visat att läskunnighet påverkar hjärnan på flera olika sätt. 

Hjärnforskaren Martin Ingvar (2001) har med hjälp av magnetkamera kunnat påvisa att 

läsning påverkar hjärnans aktivitet. Likaså har undersökningarna visat tecken på att hjärnans 

språkcentra är större hos de litterata försökspersonerna än hos dem som inte kan läsa och 

skriva. Sammanfattningsvis har studierna visat en rad skillnader mellan de litterata och de 

illitterata deltagarna. Till exempel har de illitterata en nedsatt förståelse för fonologi, dvs. 

förmåga att uppfatta olika ljud i ord. Illitterata har också en nedsatt minnesförmåga, vilket kan 

förklaras med att man genom läsning tränar upp sin minneskapacitet. En nedsatt 

minnesförmåga påverkar i sin tur förmågan att lösa problem, fatta viktiga beslut och att se 

konsekvenserna av olika val och situationer man ställs inför. Det abstrakta tänkandet är inte 

heller lika väl utvecklat hos illitterata som hos litterata. Detta förklaras med att man genom 

läsning tränas upp i att konstruera långa och mer komplicerade meningar, vilket i sin tur 

påverkar förmågan till ett abstrakt tänkande. Att kunna tänka abstrakt innebär också 

möjligheter till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till verkligheten. Forskningen visar 

också att de illitterata testdeltagarna har sämre förmåga att tolka tredimensionella figurer och 

tecknade bilder. Att kunna tolka bilder är viktigt för att man ska kunna ta del av viktig 

information och olika budskap som förmedlas just genom olika visuella medier. Att vara 

litterat är med andra ord något som inte bara påverkar hjärnans utveckling och aktivitet utan 

hela individen och dennes beteende (Ingvar m.fl. 2001).      

Det finns andra forskare som i sina studier funnit att kognitiv utveckling inte alltid 

automatiskt följer på erövrandet av en läs- och skrivförmåga. I studier av bl.a. Scribner & 

Cole (1981:156ff) har man funnit att förmågan att kunna lösa situationsoberoende uppgifter 

och förmågan att tänka abstrakt inte är avgörande för om man är litterat eller inte. Att 

behärska teknikerna för avkodning av skrift genererar inte självklart en kognitiv utveckling av 

individen. Slutsatsen härav är att en västerländskt influerad skolgång tränas eleverna i att 

tänka på och att lösa olika uppgifter på ett visst sätt vilket generar ett tankesätt som går från 

det mer konkreta till det abstrakta och från det mer situationsberoende till det mer situations-

oberoende. Det är också hur man använder läs- och skrivkunskaperna i olika sociala 

sammanhang som är avgörande för huruvida litteraciteten utvecklar individen kognitivt. 

Studierna har också visat att det inte är så enkelt att dela upp samhällen i litterata kontra 
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illitterata samhällen. Människor i så kallade illitterata, orala, samhällen har visat sig kunna 

tänka på ett logiskt, abstrakt sätt precis som människor i litterata samhällen anses kunna. Det 

gäller speciellt människor boende i stadsmiljöer (Franker 1997:91–93, 2004:686ff).  

2.4 Alfabetiseringsundervisning 

Inom sfi-utbildningen finns en relativt stor andel studerande som har behov av läs- och 

skrivinlärning. Det är en stor utmaning både för de studerande och för undervisande lärare att 

lära sig respektive lära ut ett nytt språk, svenska, samtidigt som en läs- och skrivinlärning eller 

undervisning pågår (Afarvänner i Sverige 2008).  

De studerande inom alfabetiseringsundervisningen utgörs av en mycket heterogen grupp. 

Där finns elever som aldrig tidigare har lärt sig läsa och skriva, på något språk. Det finns 

också elever som kan läsa och skriva på modersmålet men saknar sådana kunskaper i det 

latinska alfabetet och på svenska. Graden av läs- och skrivkunnighet varierar också bland dem 

som har någon form av skolbakgrund i hemlandet. Ibland förekommer det även att elever med 

flera års skolbakgrund genomgår ett så kallat alfabetiseringsprogram (Skolverket 2009). 

Likaså har de studerande med skolbakgrund skiftande erfarenheter och upplevelser av skolan i 

hemlandet. Inte sällan har många studerande med sig negativa minnen från skoltiden. Det kan 

t.ex. handla om misslyckanden i skolarbetet. Detta är enligt Kuyumcu (1993b:146) mycket 

viktigt att beakta som undervisande lärare i en alfabetiseringsklass, likaså att noga kartlägga 

vad bristfälliga eller obefintliga läs- och skrivkunskaper beror på. Bland de studerande som 

har viss läs- och skrivförmåga är det inte ovanligt att de är så kallade funktionellt litterata 

vilket innebär att de behärskar läs- och skrivtekniken men saknar djupare förståelse för 

skriftspråket och har svårigheter att tillämpa detta i autentiska situationer (Kuyumcu 

1993b:148).  

2.4.1 Förhållningssätt i alfabetiseringsundervisningen   

Enligt kursplanen för sfi (Skolverket 2009) ska utbildningen ”planeras och utformas 

tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper 

och långsiktiga mål”. Det innebär att fokus hela tiden är koncentrerat till den enskilde 

studerande och att utbildningen karaktäriseras av flexibilitet då den enskilde studerandes livs-

situation är föränderlig. I Andraspråksresan (SOU 2003:77, 56ff) behandlas detta och här 

menar man att det ligger i lärarens profession att anpassa undervisningens utformning och 

innehåll efter detta.   
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Att förhållandet mellan de studerande och läraren är gott är också av stor betydelse. 

Franker (1994:12, 1997:96–98, 2004:700ff) menar att detta förhållande måste präglas av 

ömsesidigt respekt som byggs upp genom dialoger deltagarna emellan. Lärarens attityder 

spelar här en avgörande roll för att bygga upp ett förhållande som baseras på förtroende. Det 

är viktigt att läraren ser den studerandes resurser och utgår från det som deltagaren redan kan 

och är bra på. I enlighet med kursplanen för sfi (Skolverket 2009) och Andraspråksresan 

(SOU 2003:77, 56ff) menar även Franker (2004:700ff) att det är viktigt att läraren utgår från 

de studerande och deras erfarenheter också vid planering av metoder, material och övrig 

utformning av undervisningen. Meningsfullhet och användbarhet är två viktiga begrepp som 

bör känneteckna detta, enligt Franker. Slutligen påpekar Franker att man som lärare också 

måste låta de studerande vara delaktiga i sin egen utbildning. Genom delaktighet ökar 

elevernas eget ansvartagande och även självförtroende, vilket i sin tur får en positiv effekt på 

inlärningen.  

I likhet med detta förespråkar Freire (1970:74ff, 90ff) deltagaraktivitet i 

alfabetiseringsundervisningen. Han menar att läs- och skrivinlärningen inte får utgöras av 

någon passiv process. Istället måste målet med alfabetiseringen vara att medvetandegöra 

människor om vad det innebär att kunna läsa och skriva och vilken makt de skrivna orden har.  

2.4.2 Att undervisa illitterata   

Som undervisande lärare är det av största vikt att ha så mycket bakgrundsinformation om 

eleven som möjligt. Det är också viktigt att ge den studerande information om själva 

undervisningen vad gäller upplägg, förväntningar, tider, material med mera. Detta sker med 

fördel med hjälp av tolk (Kuyumcu 1993b:151). Kuyumcu (1993b:150-151) liksom Mörling 

(2007:29f) anser också att det är mycket viktigt att skapa ett förtroendegivande klimat i 

undervisningsmiljön. Det är inte ovanligt att illitterata elever känner sig dumma och rädda 

inför den nya skolsituationen.  

Själva undervisningen måste till en början utgå från det muntliga språket. Det är viktigt 

att ha en muntlig bas att stå på innan man startar själva läs- och skrivinlärningen, menar 

Kuyumcu (1993b:152) och Mörling (2007:83–85). Efter att ha lärt in några grundläggande 

fraser och begrepp muntligt, kan man härifrån börja bygga upp ett skriftspråk och parallellt 

med det läsinlärning. Viktigt är att utgå från eleverna själva och sådant som ligger dem nära i 

deras vardagsliv. Att också blanda olika arbetssätt, material och metoder är viktigt, inte minst 

för att nå ut till alla elever men också för att befästa de olika momenten. Kuyumcu 

(1993b:158ff) liksom Franker (2005:9ff) påpekar även vikten av autentiskt material i 
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undervisningen. Att också få möjlighet att praktisera de nya kunskaperna i autentiska 

situationer utanför själva skolmiljön är av stor betydelse. Då får de studerande en tydligare 

bild av användbarheten i det man lär in i skolan, vilket i sin tur påverkar motivationen. Att 

besöka en bank, ett café eller liknande, där språket blir ett verktyg för att lösa olika uppgifter, 

är exempel på autentiska situationer. Även en kombination av formell språkinlärning och 

informell språkinlärning ute på en arbetsplats, i form av språkpraktik, kan också ge en 

effektivare språkinlärning.  

Avslutningsvis är det viktigt att hela alfabetiseringsundervisningen genomsyras av 

kontinuitet och fasta rutiner, genom att inleda varje dag på samma sätt med olika teman och 

samtalsämnen. Likaså är det viktigt att utgå från det konkreta för att därefter orientera sig mot 

det mer abstrakta och att arbeta utifrån kortsiktiga, realistiska mål (Kuyumcu 1993b:161, 

Mörling 2007). 

2.4.3 Vilken betydelse har inläraren själv för ett lyckat inlärningsresultat? 

Franker (1994:10–12) belyser frågan varför alla som genomgår alfabetiseringsprogram inte 

blir litterata. Att inte lära sig läsa och skriva tillfredsställande kan, trots goda möjligheter 

därtill, bero på en rad faktorer och olika kombinationer av dessa. Till att börja med, menar 

Franker, att det är en stor omställning att komma till ett samhälle där skriften är så viktig som 

den är i Sverige, om man i ett helt liv klarat sig utan den. Likaså spelar det kulturella av-

ståndet in. Att möta en ny kultur innebär också att möta nya sätt att tänka på och nya sätt att se 

på och förhålla sig till omvärlden. Detta kan i sin tur påverka språkinlärningen (SOU 2003:77, 

45).  

En betydande faktor som påverkar inlärningsresultatet är huruvida individen är motiverad 

att lära sig läsa och skriva. Detta påpekar flera forskare såsom Franker (1994:11, 1997:94–

95), Arvidsson (1997:31) och Lightbown & Spada (2006:57ff). Det finns både inre och yttre 

faktorer som påverkar motivationen. Med inre motivation menas inlärarens egen vilja och 

drivkraft att lära sig något och med yttre motivation avses faktorer från omgivningen som 

påverkar inlärarens situation såsom delaktighet och acceptans i samhället (SOU 2003:77, 45–

46). Många individer som alfabetiserats menar att det är förmågan att klara sig själva i olika 

textuella sammanhang som har motiverat dem till att lära sig läsa och skriva. Att själv kunna 

läsa brev, hjälpa barnen med skoluppgifter, att få bättre möjligheter till att få ett arbete, ha 

egen kontroll över räkningar och viktiga dokument såsom kontrakt m.m. är exempel på 

motivationshöjande faktorer. Möjligheter till vidare utbildning och att delta i sociala, kultur-



 16  

ella och politiska sammanhang kan också påverka individens motivation till språkinlärningen 

(Franker 1994:11).  

Huruvida inläraren har kontakt med majoritetssamhället och majoritetsbefolkningen och 

därmed har möjligheter att praktisera sina språkkunskaper på olika sätt påverkar också 

språkinlärningens resultat. Att få chans att läsa, skriva och prata svenska utanför skolans 

formella undervisning är viktigt för framgångsrik språkinlärning (SOU 2003:77, 46ff). Att 

inläraren därför aktivt söker sig ut i sociala sammanhang kan spela en stor roll för språket. 

3 Metod och material 

Här följer en redogörelse för uppsatsens metoder utifrån metodisk utgångspunkt, 3.1, urval, 

3.2, datainsamling, 3.3, och genomförande och bearbetning, 3.4. Kapitlet avslutas med en kort 

reflektion över uppsatsens metodval, 3.5.  

3.1 Metodisk utgångspunkt 

I den här uppsatsen har den metodiska utgångspunkten utgjorts av en fenomenologisk 

forskningsstrategi (Denscombe 2009:109–110). Fenomenologi är en vetenskaplig teori och 

metod som karaktäriseras av subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan i motsats till 

objektivitet, analys, mätning och struktur. Bruket av en fenomenologisk strategi betyder att 

forskaren intresserar sig för informanters åsikter, uppfattningar, attityder, övertygelser och 

känslor om det undersökta.  

Studien utgår med andra ord från informanternas egna upplevelser av det undersökta 

området. Det är de personliga upplevelserna och erfarenheterna som står i fokus, inte den 

faktiska verkligheten. Typiskt för fenomenologin är också intresset för människors vardags-

värld och därför används ofta denna infallsvinkel inom t.ex. studier som rör utbildnings-

världen (Denscombe 2009:109–116).   

3.2 Urval 

För att minimera risken med att hamna utanför undersökningens ram är vissa avgränsningar 

vid urval av informanter gjorda. Utgångspunkten har därmed varit att göra ett strategiriktat 

urval av informanter. Då man använder sig av strategiriktat urval innebär det att forskaren 

väljer sina informanter utifrån vilka han eller hon anser bäst kan ge värdefull information till 
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undersökningen. En viss förkunskap om informanterna finns alltså redan hos forskaren 

(Denscombe 2009:37–38).  

Vid urvalet av informanter var ett krav att de skulle ha genomgått någon form av 

alfabetiseringsundervisning inom ramen för sfi-utbildningen i Sverige. Vid urvalet togs även 

hänsyn till att informanterna inte tidigare varit mina elever eller att vi på något sätt känner 

varandra sedan tidigare. Tanken bakom detta urvalskriterium var att informanterna så långt 

som möjligt skulle fördjupa sig i ämnet utan att någon personlig relation skulle kunna påverka 

deras svar. Ålder, kön, social och etnisk bakgrund är faktorer som inte tagits hänsyn till vid 

urvalet. 

3.2.1 Informanter 

I enlighet med Vetenskapsrådets (1990) krav på konfidentialitet avslöjas i nedanstående 

redovisning inga autentiska personuppgifter som skulle kunna ha direkt identitetsavslöjande 

effekt. Alla namn är därför fiktiva. Däremot redovisas ursprungsvärldsdel, första- och andra-

språk, tid i Sverige samt läs- och skrivkunnighet.  

Tabell 1. Kortfattad bakgrundsinformation om informanterna 

Informanter Ali Hamid Najet 
    
Ursprungsvärldsdel Asien Asien Asien 
    
Förstaspråk arabiska pashto kurdiska 

    
Andraspråk urdu, persiska arabiska arabiska, persiska 
    
Ankomst till Sverige 
                 

2005 2004 2002 

Läs- och skrivkunskaper svenska, arabiska svenska svenska, persiska 
     

3.3 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom dels studier av skriftliga källor och dels kvalitativa intervjuer. 

Jag har använt mig av en metodisk triangulering. I det här sammanhanget innebär begreppet 

att man använder sig av en kombination av olika metoder i sin undersökning. Avsikten är att 

studera det valda problemet ur flera synvinklar och därmed få bättre förståelse för det 

undersökta (Denscombe 2009:184ff).     
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I intervjuerna har jag använt kvalitativa, semistrukturerade intervjuer (May 2001:148ff). 

Med det menas att de på förhand bestämda frågorna, som ställs till informanten, varken är 

totalt öppna men inte heller bundna till ett strikt frågeformulär. Avsikten med detta var att få 

så spontana svar som möjligt men som ändå håller sig inom ett rimligt avstånd från syftets 

kärna. Utrymme för den intervjuade att utveckla sina svar mer utförligt fanns hela tiden med i 

samtalet.  

Intervjuerna styrdes av en på förhand utskriven intervjuguide. Intervjuerna inleddes med 

frågor som rör informantens bakgrund: ursprung, modersmål, utbildningsbakgrund och 

språkkunskaper. Avsikten med denna inledning var, förutom att få bakgrundsinformation, att 

uppnå en så öppen relation till informanten som möjligt. Därefter rörde sig intervjun mer mot 

uppsatsens syfte genom frågor om hur alfabetiseringen gick till, tankar om alfabetiserings-

undervisning, hur och när informanten använder sig av sina läs- och skrivkunskaper och på 

vilka sätt litteraciteten påverkat informanten. Till varje större fråga ställdes följdfrågor där 

informanten fick möjlighet att ytterligare förklara och utveckla sina tankar och idéer för att så 

långt som möjligt få ett djupt perspektiv på informantens upplevelser och erfarenheter. I 

enlighet med en fenomenologisk infallsvinkel tilläts även de intervjuade informanterna att 

spontant komma in på, för dem, viktiga områden som rörde sig utanför intervjuguidens frågor 

(Denscombe 2009:117ff).  

3.4. Genomförande och bearbetning 

Efter att ha fått namn på personer med de erfarenheter som efterfrågades för studiens syfte, 

kontaktades de för förfrågan om deltagande i en personlig intervju. Med personliga intervjuer 

menas, enligt Denscombe (1990:235–237), ett tvåpersonersmöte mellan intervjuaren och 

dennes informant. Fördelen är att forskaren lättare kan särskilja källorna, vem som har sagt 

vad.  

Vid första kontakten gavs en utförlig presentation av mig som undersökare och en 

redogörelse för studiens syfte och även anledningen till varför de blev ombedda att delta. 

Informanterna blev också informerade om att deras deltagande var helt frivilligt och att all 

information skulle komma att bearbetas helt enligt konfidentialitetskravet. Efter samtyckte till 

deltagande bestämdes plats och tid för intervjun, helt enligt informantens önskemål. Ett krav 

var att intervjun skulle ske i en avskild plats, i en lugn miljö. Ingen tidsbegränsning gjordes 

med tanke på att inte stressa fram information utan att få så djup och utförlig information som 
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möjligt genom intervjun. Själva intervjuerna spelades in, men först efter godkännande av 

informanterna. Inga uppgifter kommer att användas i andra syften än i forskningssyften.  

Direkt efter att intervjuerna var genomförda sammanställdes materialet. Detta gjordes för 

att minimera risken för databortfall. Likaså kan materialet bli svårtolkat även om 

datainspelningar finns att tillgå. 

De kvalitativa intervjuerna var mellan 40 och 60 minuter långa. Inga ordagranna 

transkriberingar är gjorda men däremot är intervjuerna sammanfattade utifrån varje fråga, 

med hjälp av inspelningarna. Materialet kompletterades sedan med hjälp av egna minnes-

anteckningar från intervjuerna. Därefter har det insamlade materialet sammanställts utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

3.5 Metoddiskussion 

Metod för att samla in empiriska data var för den här uppsatsen, som tidigare nämnts, 

kvalitativa intervjuer. Anledningen härtill var för att undersöka informanternas tankar, åsikter 

och erfarenheter på djupet. Genom att också använda sig av djupintervjuer kan man som 

forskare också följa upp det sagda och be om förtydliganden i situationer efter själva 

intervjutillfället. Vid val av metod och tillvägagångssätt är det viktigt att beakta validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet. Vid kvalitativa studier kan detta vara svåra krav 

att uppfylla eftersom informanternas information grundar sig på minnet och erfarenheter. 

Likaså återupprepas inte exakt samma förutsättningar som gällde då intervjuerna genomfördes 

och andra forskare skulle inte kunna återkalla en exakt likadan situation igen (Denscombe 

2009:378–381). Det är också svårt att göra generaliseringar utifrån data från ett litet antal 

undersökta fall. Men enligt Lincon & Guba (1985:127ff) är det mer intressant att fråga 

huruvida informationen går att överföra till andra fall. Fördelen med en kvalitativ studie är att 

den istället ger djup information om en företeelse, vilket i sin tur är minst lika värdefullt när 

det gäller dess generaliserbarhet.  

Beträffande objektiviteten blir intervjun dock styrd av intervjuaren genom de ställda 

frågorna, följdfrågorna och ämnesvalet även om intervjuaren har ett flexibelt förhållningssätt 

till samtalets utformning. Informantens information påverkas också av intervjuarens tolk-

ningar och definitioner (Denscombe 2009:231ff). Likaså är informantens svar präglade av 

dennes subjektiva uppfattningar av olika företeelser vilka i sin tur är baserade på 

minnesupplevelser (Atkinson & Coffey 2002:809).  

Ovanstående synpunkter har beaktats vid genomförande och bearbetning av data.  



 20  

4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten av intervjuerna. Resultatredovisningen följer en tematisk 

princip utifrån undersökningens frågeställningar: (1) Hur upplever informanterna att de blev 

alfabetiserade och vilka tankar om läsning och skrivning hade de under sin alfabetisering? (2) 

Vilka förändringar upplever de att läs- och skrivinlärningen har inneburit för dem? och (3) 

Vilka inställningar har de till alfabetiseringsundervisningens, innehåll, utformning och 

material? Resultatet från de tre informanterna behandlas var och en för sig nedan. 

4.1 Informant 1 - Ali 

I följande avsnitt redovisas resultatet från intervjun med Ali. Inledningsvis redogörs för hans 

utbildningsbakgrund, 4.1.1, därefter följer ett avsnitt som behandlar hur han upplever att 

alfabetiseringen har förändrat honom och hans liv, 4.1.2 och slutligen redogörs för hans 

tankar om alfabetiseringsundervisningen, 4.1.3. 

4.1.1 Utbildningsbakgrund   

I hemlandet gick Ali fem år i grundskola men avbröt skolgången vid elva års ålder. 

Anledningen till att han inte gick fler år i skolan var för att han behövde hjälpa till att försörja 

sin familj. Han kan läsa på arabiska men berättar att han inte kan skriva det lika bra.  

Alis utbildning i Sverige startade med sfi och då i alfabetiseringsklass. Här fick han lära 

sig läsa och skriva det latinska alfabetet från grunden. Ali tyckte, att alfabetiseringen var svår 

i början och att det var mycket ansträngande att gå i skolan. ”Jag kunde inte ens skriva 

bokstäverna själv. Min lärare höll i pennan med mig och hjälpte mig forma alla bokstäverna. 

Det var mycket jobbigt.” Själva alfabetiseringen tog lång tid för honom och han kände sig 

mycket osäker i början. Ali upplevde att ju bättre han lärde sig tala och även läsa och skriva 

olika ord och uttryck desto mer ville han lära sig. ”Jag blev glad när jag kunde använda de 

uttryck som jag hade lärt mig och vill då hela tiden lära mig mer. Jag läste allt var jag än var, 

till exempel skyltar och rubriker på tidningar.” Ali lade ner mycket tid på att utveckla sin 

läsning och skrivning. Själva alfabetiseringen pågick därmed både i formell undervisning och 

i olika informella sammanhang och situationer.  

4.1.2 Vilka förändringar har alfabetiseringen inneburit? 

För Ali har alfabetiseringen inneburit stora förändringar. Tidigare var han beroende av andra i 

olika läs- och skrivsituationer och nu känner han att han har blivit en självständig person som 
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klarar av de flesta läs- och skrivsituationer han hamnar i. ”Att kunna läsa och skriva är 

nyckeln till allt”, menar Ali. Ali berättar att i hemlandet har man kontakt med sina 

medmänniskor på ett annat sätt än i Sverige. Här i Sverige måste man kunna klara sig själv 

och då också kunna läsa och skriva på egen hand. ”Det är inte accepterat att någon annan 

skriver under viktiga papper åt dig.” I hemlandet kunde han till exemplet få hjälp av sin syster 

eller någon annan närstående. Ali redogör för hur han använder läsning och skrivning vid 

olika tillfällen som bok, post- och tidningsläsning, vid dator- och mobiltelefonanvändandet, 

vid blankettifyllanden m.m. Den största skillnaden sedan Ali lärt sig läsa och skriva var att 

själv kunna fylla i just blanketter och att kunna läsa sin egen post, berättar han. 

Ali menar, att själva alfabetiseringen också har förändrat hans liv på flera sätt. Han 

berättar att han, sedan han utvecklat sin läs- och skrivkunnighet, har fått ett helt annat 

umgänge och ett helt annat socialt liv än tidigare. ”Tidigare hade jag ett så fult språk, det har 

jag inte nu. Jag pratar bättre nu.” Med ett fult språk menar Ali dålig svenska. Han berättar 

också att han inte längre umgås så mycket med personer som har ett fult språk utan har sökt 

sig till nya vänner med vilka han talar på ett helt annat sätt. ”Jag är också mycket mer med 

min familj nu än innan.”  

Ali anser även att alfabetiseringen har öppnat nya möjligheter för honom. Det är främst 

större chans till arbete och fortsatt utbildning på högre nivåer som är viktiga faktorer. Ali har 

fullföljt sfi och har därmed betyg från D-kursen. Egentligen vill Ali ut och arbeta nu. Men på 

grund av lågkonjunkturen är det mycket svårt att få något arbete, speciellt utan någon längre 

utbildning, berättar han. Han är inte intresserad av att läsa vidare på någon högskola eller 

något universitet framöver utan vill arbeta för att kunna försörja sig och sin lilla familj. Ali 

har ännu inte någon yrkesutbildning men läser in ämnen som motsvarar svensk 

grundskolenivå. Han berättar att det är helt andra förutsättningar i Sverige gentemot 

hemlandet. Där ställs inte alls lika höga krav på läs- och skrivkunnighet inom arbetslivet som 

här i Sverige. ”Man kan få ett jobb genom att ha goda kunskaper inom ett yrke, utan att kunna 

läsa och skriva.” Hade han varit kvar i hemlandet tror han att han inte hade lärt sig och läsa 

och skriva alls under sitt liv. 

I takt med alfabetiseringen har Ali fått bättre självförtroende. Han känner sig också 

mycket mer delaktig i vad som händer i samhället än vad han gjorde tidigare. En stor skillnad 

för honom är att han numera förstår vad som sägs runtomkring honom. Då menar han inte 

själva språket svenska utan att han har blivit mer medveten om olika ämnen som t.ex. politik 

och kan följa med i folks olika tankar, åsikter och resonemang kring aktuella ämnen. Även 

Alis tänkande är förändrat. Han vågar kritisera mer nu, än tidigare, och kan engagera sig i 



 22  

samtalsämnen som handlar om t.ex. politik. ”Nu vågar jag stå upp för mina åsikter och 

diskutera dem med andra. Jag tänker och tycker mycket mer nu.”  

4.1.3 Tankar om alfabetiseringsundervisningen      

Ali har positiva upplevelser av sina studier inom sfi. Till en början var han inte särskilt 

motiverad att lära sig läsa och skriva. Men ju bättre han lärde sig tala och även läsa och skriva 

olika ord och uttryck desto mer ville han lära sig. Dessutom insåg han vikten av just läs- och 

skrivkunskaper och vilken betydelse det har för ett självständigt liv, i ett land som Sverige. 

Det var en insikt som väcktes allteftersom han alfabetiserades. I samband med detta 

poängterar Ali betydelsen av att få chans att använda sina förvärvade språkkunskaper 

informellt. Han tycker det vore bra med fler studiebesök utanför skolan, där man får träna att 

tala, läsa och skriva svenska i verkligheten. Ali berättar att hans inlärning har varit som 

effektivast i samband med hans engagemang och deltagande i ett fotbollslag. Här har han varit 

”tvungen” att prata svenska och praktisera det han lärt sig genom undervisningen. Ali anser 

därmed att fler invandrare borde söka sig till olika föreningar och liknande just för att använda 

sina språkkunskaper i verkligheten. 

På frågan om alfabetiseringsundervisningens innehåll, utformning och material tycker 

Ali att lärarna har lyckats mycket bra. ”Det är en bra variation på det man gör i klassrummet 

och lärarna är alltid mycket hjälpsamma.” Han beskriver undervisningen som speciellt 

utformad för elever utan tidigare skolbakgrund, vilket enligt honom innebär ett innehåll som 

baseras på användbarhet. ”Vi lärde oss sådant som var viktigt för oss i början, som att skriva 

våra namn, våra adresser och våra personnummer. Vi lärde oss också tala och skriva utifrån 

olika bilder. Det var bra för då lärde vi oss en massa nya ord.” Avslutningsvis anser Ali att det 

är viktigt att lärarna fokuserar på vad det är eleverna behöver kunna för att klara sig utanför 

skolan, likaså att de lyssnar på elevernas önskemål när det gäller undervisningen och dess 

utformning och innehåll.  

4.2 Informant 2 - Hamid  

I följande avsnitt redovisas resultatet från intervjun med Hamid. Avsnittet är indelat enligt 

samma princip som avsnitt 4.1, vilket innebär Hamids utbildningsbakgrund, 4.2.1, vilka 

förändringar alfabetiseringen inneburit för hans del, 4.2.2 och hans tankar kring 

alfabetiseringsundervisningen, 4.2.3. 
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4.2.1 Utbildningsbakgrund 

När Hamid kom till Sverige hade han endast tvåårig skolbakgrund. På grund av krig och 

oroligheter i hemlandet fanns det ingen möjlighet för honom att gå i skolan. Efter de två första 

skolåren var han tvungen att arbeta för att skaffa mat till sig och sin familj. Med anledning av 

detta kan Hamid inte läsa och skriva på sitt förstaspråk. Detta är något som är mycket vanligt i 

hemlandet, berättar han, där det går bra att klara sig utan att kunna läsa och skriva. Det 

förväntas heller inte att alla kan det. Några personer kan läsa och skriva och det är för dem 

självklart att hjälpa andra icke läs- och skrivkunniga 

Han började med alfabetiseringsundervisning inom sfi och studerade från A-kursen till 

och med C-kursen. Det tog sammanlagt, med några kortare avbrott, två år. Efter att ha fått 

betyg på C-kursen gick Hamid en svetsarutbildning, från vilken han har diplom. Det är endast 

ett arbete som svetsare som nu saknas. Hans dröm är egentligen att utbilda sig till tandläkare 

men det tar för många år för honom att bli klar med studierna. Han anser inte heller att han 

har råd. Han behöver arbeta för att försörja sig och sin fru först och främst.  

Till en början var han inte så motiverad att gå i skolan för att lära sig läsa och skriva. Det 

var inte heller något som han själv hade valt. För att få ekonomiskt bistånd var det nödvändigt 

för honom att studera inom sfi. Efter bara några dagar i skolan blev han trakasserad av några 

medstuderande, som kommit lite längre i sin språkutveckling, för att han inte kunde läsa och 

skriva. Det var emellertid motgången som skulle bli hans vändpunkt. Hamid ändrade helt 

inställning till skolan och bestämde sig för att han skulle visa de som trakasserade honom att 

han minsann kunde lära sig. Nu satsade han allt för att verkligen lära sig läsa och skriva. Efter 

det här gick det mycket bra för honom i skolan och det tog honom endast tre månader att lära 

sig läsa och skriva enklare texter.      

Förutom formell alfabetiseringsundervisning studerade Hamid mycket på egen hand. De 

flesta dagar satt han nio till tio timmar per dag med studier. Så fort han såg ett nytt ord och så 

småningom en ny text, läste han dessa flera gånger för att riktigt befästa dem. Hamid an-

vänder lexikon frekvent och tycker att det är honom till stor hjälp för att både utveckla sitt 

talspråk men också sitt formella skriftspråk. 

4.2.2 Vilka förändringar har alfabetiseringen inneburit? 

Hamid tror inte att han skulle ha haft någon chans alls till vidare utbildning i hemlandet. Där 

hade arbete för att klara sitt uppehälle tagit all tid i anspråk. I andra länder som han har bott i 
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har situationen varit densamma. Det var först när han flyttade till Sverige som chansen att få 

delta i undervisning kom. 

”Ju mer jag studerade desto viktigare blev studierna och mina nya kunskaper. Nu var jag 

inte längre utanför, utan en person som alla andra i samhället.” Hamid beskriver att det är en 

mycket stor frihet att klara sig själv i olika läs- och skrivsituationer. För Hamid har 

alfabetiseringen därmed inneburit en upplevd delaktighet i samhället. Därutöver har han fått 

ett mycket större självförtroende och blivit mer självständig. ”Nu tror jag på mig själv mer för 

nu vet jag att jag kan. Jag är mer självständig nu och klarar allting själv. Innan var jag bara en 

person nu är jag två personer.” Med det menar Hamid att han känner det som att han har fått 

en helt ny identitet. Han är fortfarande sitt gamla jag på flera sätt men han har också blivit en 

ny människa genom sin förvärvade läs- och skrivkunnighet. Han är inte längre beroende av 

andra som tidigare utan klarar sig för det mesta själv. Han är stolt över sig själv och känner 

sig aldrig underlägsen, vilket han ibland gjorde innan han kunde läsa och skriva. En stor 

förändring är också att han numera kan ta del av viktig information som han behöver för att 

klara sig i samhället. 

Sina läs- och skrivkunskaper har Hamid användning för dagligen, ”var jag än är”, för-

klarar han. ”Jag läser och skriver överallt och det jag kan komma över att läsa, läser jag. Nu 

kan jag själv läsa recept och boka resor.” Hamid använder sina kunskaper också till att hjälpa 

sin fru med hennes alfabetisering. ”Det är en stor känsla att kunna hjälpa min fru med läxorna. 

Jag kunde ju inte själv läsa för några år sedan.” 

4.2.3 Tankar om alfabetiseringsundervisningen      

När det gäller alfabetiseringsundervisningen tycker Hamid att läraren är viktigare än t.ex. bra 

material och på vilka sätt språket lärs ut. ”Läraren har en mycket viktig roll. Läraren ska vara 

mer som en handledare. Hon ska inte vara för sträng men inte heller för snäll. Det är viktigt 

att läraren inte behandlar de vuxna eleverna som barn”, menar Hamid. "Tycker man inte om 

sin lärare är det svårt att trivas i skolan. Då tror jag inte att man lär sig så bra”, tillägger han.  

Det Hamid också anser vara viktigt i undervisningen är ständig repetition av nya inlärda 

moment men även återkommande kopplingar till tidigare inlärda moment. För hans del har 

det varit mycket bra att använda biblioteket som en resurs vid sidan om övrigt skolmaterial. I 

början lånade han många barnböcker och tränade upp sin läsning på så sätt. Det är något han 

även brukar rekommendera andra. För övrigt tycker han att själva alfabetiserings-

undervisningen fungerade mycket bra för honom och de metoder som gick ut på att använda 

alla sinnen vid inlärningen var mycket effektiva. 
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Hamid tycker inte att det är viktigt att skolan anordnar tillfällen för eleverna att praktisera 

sitt språk mer informellt. För honom är det viktigare att få den formella undervisningen i 

skolan och att man på egen hand kan praktisera sitt språk utanför skolan. I vissa kommuner 

ordnas så kallad språkpraktik där man läser svenska i kombination med praktik på en 

arbetsplats. Hamid tycker inte att det är en bra idé eftersom man blir trött av att kombinera 

arbete och studier. Han anser att man bör koncentrera sig på en sak i taget. 

4.3 Informant 3 - Najet 

I detta avslutande avsnitt redovisas resultatet från intervjun med Najet. I avsnitt 4.3.1 redogörs 

för hennes utbildningsbakgrund, avsnitt 4.3.2 handlar om vilka förändringar alfabetiseringen 

har inneburit och slutligen redovisas hennes tankar om alfabetiseringsundervisningen, 4.3.3. 

4.3.1 Utbildningsbakgrund 

Najet har sammanlagt två års skolbakgrund från hemlandet. Att Najet inte gick längre i skolan 

var helt hennes föräldrars beslut. Hon behövdes hemma i familjen för att hjälpa till med 

diverse sysslor. Detta är inget ovanligt i den kultur som hon kommer från, där det inte är så 

viktigt för flickor att utbilda sig, berättar hon.  

I Najets hemland går det bra att klara sig utan att kunna läsa och skriva. Det är långt ifrån 

alla som går i skolan, speciellt inte flickor. För Najet hade ett liv i hemlandet troligtvis 

inneburit omhändertagande av barn och familj på heltid, som traditionen är. Najet berättar att 

hon visste vilken skillnad det var mellan Sverige och hennes hemland i synen på läs- och 

skrivkunnighet innan hon kom hit. Att lära sig läsa och skriva blev både en drivkraft och ett 

mål på vägen mot ett självständigare liv. ”Jag var så sugen på att lära mig läsa och skriva och 

jag ville så gärna gå i skolan. Men det var svårt i början”, berättar Najet. ”Jag hade hopp hela 

tiden att jag skulle klara det och visste att det var viktigt för mig och mitt liv i Sverige”, 

fortsätter hon. 

Hon började med alfabetiseringsutbildning inom sfi där hon klarade av hela utbildningen 

(kurs A-D) på fem terminer. Det är mycket ovanligt att en studerande som startar med 

alfabetisering klarar av alla kurser inom sfi på så kort tid. Najet berättar att lärarna var 

imponerade över hennes snabba progression.      

Najet hade bestämt sig för att klara av alfabetiseringen och var från början inställd på att 

studera vidare inom sfi för att lära sig bra svenska. Najet lärde sig läsa och skriva främst 

genom alfabetiseringsundervisningen men även med hjälp av sina barn. Så fort hon lärt sig 
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läsa så pass bra att hon kunde använda lexikon började hon använda det flitigt. I samband med 

lexikonanvändandet har hon också lärt sig läsa på persiska.  

4.3.2 Vilka förändringar har alfabetiseringen inneburit? 

För Najet har alfabetiseringen förändrat hela hennes livssituation. Främst är det själv-

förtroendet som har stärkts. ”Nu känner jag mig som en stark kvinna, som har kämpat mycket. 

Jag klarar allt själv nu”, berättar Najet. Tidigare, utan sin läs- och skrivkunnighet, kände hon 

sig handikappad och var i ett ständigt beroendeförhållande till andra. Den viktigaste 

förändringen för Najet är att hon genom alfabetiseringen fått möjlighet att vidareutbilda sig. 

Najet har utnyttjat sina betyg från sfi och vidareutbildat sig till ett yrke, servicebiträde, vilket 

också har möjliggjort för henne att få arbete som kokerska. Nu studerar hon vidare för att bli 

behörig till en barnskötarutbildning. Här i Sverige har hon också tagit körkort, något som inte 

varit möjligt i hemlandet och inte i Sverige heller, utan sina läs- och skrivkunskaper. 

Najet berättar att hon är mer öppen för ny information nu, sedan alfabetiseringen. Hon 

tänker djupare kring olika problem och aktuella ämnen och funderar mer än tidigare på 

orsaker och anledningar därtill. Najet känner sig heller inte längre som en nedtryckt kvinna, 

och accepterar inte heller några orättvisor längre. Detta är något som även har bekräftats av 

hennes make som har påpekat för henne att: ”Du har ändrat dig mycket.” Hon känner sig 

också delaktig i samhället genom att hon kan ta del av nyheter och övrig information på ett 

sätt hon inte hade möjlighet till tidigare. 

På frågan hur hon använder sina läs- och skrivkunskaper svarar Najet: ”I alla 

situationer.” Med det exemplifierar hon läs- och skrivsituationer som rör barnens skolgång, 

TV-tittande, mobiltelefonbruk, posthantering, matlagning, information om viktiga händelser, 

tidningsläsning, e-posthantering m.m. 

4.3.3 Tankar om alfabetiseringsundervisningen      

Karaktäristiskt för de lärare som Najet har haft är att de är lugna, behandlar alla elever lika 

och delar inte ut straff om man t.ex. inte hunnit med en hemuppgift. ”Det är stor skillnad mot 

lärare från min kultur”, berättar hon, där lärarna ofta intar en auktoritär attityd. För Najet har 

det varit viktigt att bli bemött för den hon är och med förståelse. ”Ibland hann jag inte göra 

läxorna och då var det skönt att inte bli straffad för det.” Najet menar att lärarens inställning 

till eleverna är avgörande för huruvida eleven lyckas med sin inlärning.  

Najet anser att mer användning av datorn och då speciellt Internet som resurs, vid 

inlärningen är bra. En förutsättning är dock att eleverna först får noggrann utbildning i 
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datorhantering. Hennes erfarenhet är att många lärare tar för givet att alla elever kan använda 

datorn. Vidare önskar hon att man inom sfi-utbildningen förflyttar sig från den formella 

klassrumsmiljön ut till mer informella situationer. Najet hade gärna åkt på små studieresor 

och utflykter eller gått på konserter till exempel. Hon tror att en kombination av formell och 

informell inlärning är viktigt för en effektiv språkutveckling. 

4.4 Sammanfattning 

Gemensamt för de tre informanterna är att de vid ankomsten till Sverige hade mycket kort 

skolbakgrund och därmed bristande eller inga läs- och skrivkunskaper. I Sverige har de 

alfabetiserats i samband med sfi-studier. Både Ali och Hamid saknade motivation till 

alfabetiseringen och de upplevde att det var mycket svårt i början. Men ju mer de lärde sig 

och ju mer de studerade ökade deras insikter om betydelsen av de förvärvade kunskaperna. 

Najet tyckte också att det var svårt men till skillnad från Ali och Hamid hade hon från början 

hög motivation och klara mål med sina studier. Dessutom hade hon redan insikten om 

användbarheten av språket och läs- och skrivinlärningen. För Ali och Hamid var det något 

som väcktes allteftersom de alfabetiserades. 

Alfabetiseringen har inneburit stora förändringar för informanterna. Förutom de praktiska 

möjligheterna som läs- och skrivkunnigheten ger, upplever de att alfabetiseringen inneburit ett 

självständigare liv. Nu klarar de sig i samhället utan att vara beroende av andra i olika 

skriftspråkliga sammanhang. Läs- och skrivkunskaperna har också öppnat nya möjligheter för 

dem när det gäller tillgång till arbetslivet i Sverige och även vidare utbildningsalternativ.  

I samband med detta känner de också ökad delaktighet i samhället till skillnad mot ett 

tidigare upplevt utanförskap. Även deras självförtroenden har stärkts. För Alis del har 

alfabetiseringen inneburit att hans sociala liv har förändrats. Även hans tänkande har blivit 

annorlunda och han vågar numera stå upp för sina åsikter. Dessutom har han blivit mer 

medveten om olika aktuella ämnen. Detta är också något som Najet och Hamid redogör för. 

De upplever att de har blivit mer öppna för ny information och tar del av information på ett 

annat sätt nu än tidigare. Najet beskriver, att hennes tänkande har fördjupats och att hon har 

utvecklat sitt kritiska tänkande, vilket har gjort att hon som person har förändrats. Nu låter 

hon sig inte längre tryckas ner på ett underlägset sätt, som tidigare. 

Informanterna har positiva erfarenheter från alfabetiseringsundervisningen. Samman-

fattningsvis anser informanterna att det är viktigt med en undervisning som utgår från 

elevernas behov och intressen. Lika viktigt är lärarens bemötande och inställning till eleverna. 
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Ett varierande innehåll med fokus på användbarhet i autentiska situationer är också betydelse-

fullt. De moment som ingår bör också aktivera alla sinnen. Här tycker Ali att bilder fungerar 

bra som utgångspunkt för inlärningen. Hamid poängterar vikten av repetition av olika inlärda 

moment och Najet påpekar betydelsen av datorn som ett inlärningsverktyg. Ali och Najet 

tycker att det är bra att förflytta sig från den formella skolmiljön ut i mer informella 

sammanhang i undervisningen. Hamid är av annan åsikt här, och menar att i skolan är det 

viktigt att man håller sig till formell undervisning. Att sedan praktisera det man lär i skolan är 

upp till de studerande själva.  

5 Diskussion    

Diskussionskapitlet innehåller tolkning och analys av resultatet utifrån den teoretiska 

bakgrunden i kapitel 2, 5.1–5.3. I efterföljande avsnitt, 5.4, behandlas olika förslag på fortsatt 

forskning.   

5.1 Alfabetiseringen 

Studiens tre informanter ger på olika sätt uttryck för hur de har upplevt vägen till litteracitet 

genom alfabetiseringsundervisning. Alla tre kommer från länder där det inte varit möjligt eller 

inte ansetts så viktigt med skolgång. Därmed hade de bristfälliga eller inga läs- och 

skrivkunskaper vid ankomsten till Sverige. 

Tidigare forskningsresultat och informanternas erfarenheter är samstämmiga när det 

gäller betydelsen av att förklara och tydliggöra på vilka sätt läs- och skrivkunskaper är viktiga 

för ett liv i ett land som Sverige. Som Kuyumcu skriver (1993a:131ff) är det stor skillnad på 

ett liv i ett skriftspråksbaserat samhälle som Sverige och ett land där den orala traditionen är 

dominerande. Många av våra illitterata invandrare kommer just från den senare traditionen. 

Myrberg (2003) menar, i likhet med Franker (2004:675ff), att den som invandrar till Sverige 

har extra höga krav och förväntningar på sig just när det gäller läs- och skrivförmåga. Det 

ingår i vår syn på vuxenrollen att man är läs- och skrivkunnig. Dagligen ställs man inför olika 

situationer som kräver att man kan läsa och skriva. Man behöver förutom den funktionella 

litteraciteten även vara kulturellt, visuellt och kritiskt litterat för att klara de olika krav som 

ställs.  

Varken Hamid eller Ali var speciellt motiverade till en början att gå i skola och alfa-

betiseras. Motivationen växte i takt med att de insåg vikten av att kunna läsa och skriva och 

vilka nya vägar detta kunde leda in dem på. Hamid saknade till en början både inre och yttre 
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motivation till att studera inom sfi-utbildningen. Flera författare (Mörling 2007:41, Franker 

1994:11, 1997:94ff, Arvidsson 1997:31, Lightbown & Spada 2006:57ff) menar att inlärarens 

motivation är en viktig påverkansfaktor i inlärningssituationer. Detta resultat finner stöd i 

Kuyumcus (1993b:152) och Freires (1970) resonemang om vikten av att medvetandegöra 

människor på vilka sätt de kan använda sina läs- och skrivkunskaper och vilka nya vägar 

dessa praktiska färdigheter kan innebära. Insikten om användbarheten ökar i sin tur 

motivationen till fortsatt inlärning. Varken Ali eller Hamid insåg det från början, men det var 

en insikt som väcktes allteftersom de alfabetiserades. I Andraspråksresan (SOU 2003:77, 45–

46) förs resonemanget om betydelsen av just både yttre och inre motivation som drivkraft för 

inlärningen. I enlighet med detta fick Hamid motivation till studierna först när yttre faktorer, 

dvs. trakasserier från medstuderande, påverkat honom till vidare studier. Dessa yttre faktorer 

bidrog i sin tur till hans inre motivation (drivkraft att studera).  

I resultaten framkom även hur viktigt inlärarens egen insats är för en framgångsrik 

inlärning. Förutom att delta i formell undervisning har informanterna även lagt ner mycket tid 

och arbete i mer informella sammanhang på att utveckla sitt språk på olika sätt. Huruvida man 

lyckas med sin alfabetisering och fortsatta språkstudier beror till stor del på individens egen 

insats.  

5.2 Vilka förändringar kan alfabetisering och litteracitet leda till? 

Att erövra litteracitet ger inte bara praktiska färdigheter. Läs- och skrivförmågan kan även 

förändra individens kognitiva utveckling. Som olika forskningsrön beskriver (Goody 1977:43, 

Ingvar m.fl. 2001) kan läs- och skrivinlärningen förändra hela individens agerande i olika 

situationer och sätt att tänka på. Forskningsresultat på hjärnan har visat att den utvecklas på 

olika sätt allteftersom läsförmågan utvecklas. Som en följd härav förändras individens tänk-

ande på olika sätt, vilket i sin tur påverkar individens beteende.  

Samtliga informanter förklarar att deras sätt att tänka och därmed deras beteende har 

ändrats i takt med alfabetiseringen. Informanterna redogör för förändringar som inneburit att 

de numera tänker mer kritiskt, mer djupgående kring olika fenomen och att de är mer öppna 

för ny information. Ali och Najet ger uttryck för att de också vågar stå upp för sina åsikter 

numera och att de har fått större självförtroende i samband med detta. Informanternas 

beskrivningar visar att de utvecklat kritisk litteracitet vilket tränas upp i samband med att läs- 

och skrivinlärningen blir mer differentierad (Franker 2004:680–683, Ong 1990:27, 99, 107). 
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Goody (1977:43) menar att personer som inte kan läsa och skriva och därmed inte möter olika 

texter inte heller utvecklar någon förmåga att tänka på ett kritiskt sätt.  

Informanterna ger också uttryck för att deras förutsättningar för delaktighet i det svenska 

samhället har förändrats i samband med alfabetiseringen. Tidigare upplevde de ett utanför-

skap och kände sig osjälvständiga på grund av illitteraciteten. Nu klarar de själva av olika läs- 

och skrivsituationer de hamnar i. Härtill ansluter informanternas berättelser till IALS (OECD 

2010) definition av vuxenlitteracitet, dvs. att man har en läs- och skrivförmåga som gör att 

man klarar av vardagen och kan tillgodose sina personliga behov utifrån de krav som ställs på 

en som förälder, familjeförsörjare och som medlem i det omgivande samhället. 

De upplever också att de har fått andra möjligheter som t.ex. chans till vidare utbildning 

och arbete. Myrberg (2003) menar att det är mycket viktigt att kunna läsa och skriva för att ha 

goda chanser och tillgång till arbetsmarknaden och utbildningsväsendet. Detsamma gäller för 

en god övrig etablering i det svenska samhället. I likhet med detta påpekar Smehaugen 

(2001:41) och Franker (2004:675–676) att personer som står utan utbildning och arbete i 

Sverige riskerar att marginaliseras och hamna utanför den sociala, kulturella och politiska 

gemenskapen.  

5.3 Alfabetiseringsundervisning i praktiken 

Samtliga informanter lyfter fram positiva erfarenheter från sfi och 

alfabetiseringsundervisningen. De framhåller alla tre hur viktigt det är med ett gott för-

hållande till de olika lärare man möter i undervisningen. Att lärarna är hjälpsamma och 

förstående är lika viktigt som att de ser eleverna som vuxna individer med olika 

förutsättningar. I resultaten framkom även att de studerande vill ha lärare som i sin under-

visning utgår från elevernas behov och även låter eleverna vara delaktiga i utformningen av 

den. Franker (1994:12, 1997:96–98, 2004:700ff) har visat på behovet av vikten av ett gott 

förhållande mellan lärare och studerande, som baseras på dialoger, förtroende och 

elevdelaktighet på olika sätt. Även Freire (1970:74ff, 90ff) betonar elevdelaktighet och 

betydelsen av en aktiv process mellan lärare, elever och det som sker i klassrummet. Enligt 

gällande kursplan för sfi är man som lärare också ålagd att utforma utbildningen tillsammans 

med eleverna (Skolverket 2009).  

Najet och Ali poängterar vikten av mer informella inslag i undervisningen. Både 

Kuyumcu (1993b:158f) och Franker (2005:9ff) delar denna uppfattning och anser det vara 

betydelsefullt att skapa tillfällen för eleverna att praktisera sina kunskaper i autentiska 
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situationer utanför klassrummet. I Andraspråksresan (SOU 2003:77, 46ff) påpekas hur olika 

det är för olika elever om de har kontakt med majoritetssamhället och därmed hur många 

tillfällen de har att praktisera sina språkkunskaper autentiskt. För en framgångsrik inlärning är 

det mycket viktigt att få läsa, skriva och prata svenska utanför den formella 

klassrumsundervisningen. Hamid är av en annan uppfattning och för honom är det viktigare 

att skolan håller sig till ett formellt undervisningsinnehåll. Han tycker inte att det är viktigt att 

skolan anordnar möjligheter för de studerande att praktisera sina språkkunskaper i autentiska 

miljöer. Det är upp till de studerande själva att använda sitt språk utanför skolan. Däremot vill 

han att lärarna fokuserar på vilka kunskaper eleverna behöver för att klara sig i informella 

sammanhang utanför skolan. Enligt kursplanen för sfi (2009) ska undervisningen präglas av 

flexibilitet och planeras och anpassas utifrån eleverna med fokus på bl.a. deras intressen. En 

sfi-undervisning som präglas av flexibilitet och med elevernas önskemål som utgångspunkt 

hindrar därmed inte att man i undervisningen möjliggör för olika elevers olika önskemål och 

behov.  

I resultaten har det också framkommit att Hamid tycker att repetition och variation på 

olika metoder och övningar är viktiga inslag i alfabetiseringsundervisningen. Mörling 

(2007:51) poängterar, i anslutning till detta, att det är viktigt att repetera och följa upp olika 

moment för att på så sätt befästa de nya kunskaperna. Mörling menar också att ”vi bör försöka 

att aktivera alla sinnen”, med speciellt fokus på alfabetiseringsundervisningen. Även 

Kuyumcu (1993b:152) förespråkar att man varierar metoder, material och arbetssätt för att på 

så sätt nå bättre ut till alla elever och för att de studerande bättre befäster sina kunskaper då. 

5.4 Förslag till framtida forskning                                                

I framtida forskning vore det intressant att fortsätta med samma ämne som den här studien, 

men ur ett ännu djupare perspektiv. Förutom att intervjua fler tidigare illitterata kan man 

bredda studien genom att också använda klassrumsobservationer som en alternativ och 

kompletterande metod. Genom observationer kan man fokusera mer på själva undervisningen. 

Observation kan också göras utanför skolmiljön. Som undersökare kan man t.ex. följa med 

några informanter i deras vardag, för att på så sätt få inblick i hur de använder sina litterata 

förmågor i det dagliga livet utanför skolan.  

Det skulle vara intressant att följa upp Lundgrens avhandling (2005) om illitterata 

kvinnors väg till litteracitet. I en annan studie hade det varit intressant att ha fokus på 

illitterata män och deras förutsättningar och möjligheter genom alfabetiseringsundervisningen 
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samt hur det påverkar deras liv. Min uppfattning är nämligen att det många gånger är svårare 

för illitterata män att komma till ett land som Sverige än vad det är för kvinnor i samma 

situation. 
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Bilaga  

 

1) Varifrån kommer du? 

2) Vilket är ditt förstaspråk? 

3) Vilka andra språk talar du? 

4) Kan du läsa och skriva på något annat språk än svenska? 

5) När kom du till Sverige? 

6) Varför flyttade du till Sverige? 

7) Vad har du för skolbakgrund från ditt hemland? 

8) Vad har du fått för utbildning i Sverige? 

9) Hur gick det till när du lärde dig läsa och skriva i Sverige? 

10) Vilka tankar om läsning och skrivning hade du under din alfabetisering? 

11) I vilka situationer använder du dig av läsning och skrivning i ditt dagliga liv? När? Var? 

(T.ex. handlar, dagis, skola, tidtabeller, skyltar, text-TV, SMS, samhällsinformation, 

recept, post, e-post etc.) 

12) Behöver du kunna läsa och skriva för att klara den dagliga vardagen i Sverige? Varför, på 

vilka sätt, i vilka situationer? 

13) Hur klarade man sig i ditt hemland utan att kunna läsa och skriva? Vem läste åt dig 

tidigare?  

14) När du ser tillbaka på dig själv innan du kunde läsa och skriva på svenska, hur har du 

förändrats som person/på vilket sätt är ditt liv annorlunda nu sedan du lärt dig läsa och 

skriva?  

15) Om du själv hade fått utforma alfabetiseringen, hur hade den undervisningen sett ut? Vilka 

metoder, vilket material, vilken utformning? 

 
, 

 

 
 
 
 
 


