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Sammandrag 

 
 

Det egna modersmålet utgör kärnan i en individs identitet och är centralt för känslan av 

social och kulturell tillhörighet. Särskilt viktigt blir det egna språket i mötet med en ny 

kultur och ett nytt språk. Att få använda sitt modersmål i det mötet kan bli en säker väg 

in i allt det nya. Många andraspråksforskare menar att det råder stor enighet inom 

forskningen idag om modersmålets viktiga betydelse för flerspråkiga elevers 

kunskapsutveckling och andraspråksinlärning.  

 Syftet med följande arbete är att via en kvalitativ metod studera, beskriva och 

analysera en språkinlärningsmodell, MBV, modersmålsbaserad svenskundervisning för 

in- vandrare, söka likheter och skillnader mellan MBV och alfabetiseringsverksamheten 

i Gävle samt visa på några möjliga utvecklingsområden för den alfabetisering som jag 

är engagerad i. Om en analfabet får instruktioner och förklaringar på sitt modersmål 

ökar förståelsen i inlärningen och både modersmålet och andraspråket utvecklas 

positivt. En modersmålslärare skulle kunna ge eleverna en djupare förförståelse till 

presenterade ord och begrepp. Via en kontrastiv metod kunde undervisningen tydliggöra 

skillnader och likheter mellan språken och möjliggöra framväxten av ett metaspråk. 

Med hjälp av modersmålet kunde elevernas vardagliga språkliga behov kartläggas och 

undervisningen kunde baseras på de aktuella utvecklingsbehoven. 
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1 Inledning 

 

Jag arbetar som lärare i svenska som andraspråk inom ämnet svenska för 

invandrare (sfi) på Vallbacksskolan i Gävle. För närvarande arbetar jag med 

alfabetisering av kortutbildade elever och analfabeter på spår 1. Inom alfabetiseringen 

ligger huvudsakligt fokus på elevernas läs- och skrivinlärning. En tydlig trend under de 

senaste åren har varit en ökning av antalet nyanlända elever med kort utbildning i 

hemlandet eller ingen skolbakgrund alls – analfabeter. För många av dessa elever 

fungerar det nuvarande språkinlärningssystemet inom sfi bra. Det finns dock en grupp 

elever som har stora svårigheter att lära sig läsa och skriva svenska på ett 

tillfredsställande sätt inom den ordinarie vuxenundervisningen. En del av eleverna, 

särskilt äldre analfabeter, med kort skolbakgrund och bristfällig studieteknik kan studera 

flera perioder utan att varken kunna förstå innehållet eller kunna tillgodogöra sig 

svenskundervisningen. Ibland lär sig de studerande några bokstäver, ord och fraser 

mekaniskt utan att automatisera läsningen eller förstå dess betydelse. Att försöka lära 

sig läsa och skriva under sådana omständigheter kan istället för framgång leda till lågt 

självförtroende och svag motivation och i förlängningen ta sig uttryck i olika 

psykosomatiska problem.  

Föreliggande uppsats har sin utgångspunkt i ovan beskrivna elevers 

förutsättningar och studiesituation. De svårigheter eleverna uppvisar när det gäller att 

tillägna sig svenska som andraspråk har fått mig att ställa frågan: hur kan man inom sfi 

bedriva en alfabetiseringsundervisning som på ett effektivt sätt främjar alla elevers läs- 

och skrivinlärning?                                                                                                                                

Lindberg (Språkvård nr 4 2002) menar att det råder stor enighet bland forskare 

idag om modersmålets viktiga betydelse för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling 

och språkinlärning. Hon relaterar till flera omfattande, långsiktiga och vetenskapligt väl 

genomförda studier som visar att satsningar på modersmålet har en avgörande och 

positiv betydelse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och skolframgång. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Ämnet för denna uppsats är alfabetisering med särskild fokus på en metod, 

modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare (MBV), vilken används på 

Hyllie Park folkhögskola i Malmö. Mitt syfte är att studera bakomliggande tankar och 

teorier samt metoder som presenteras inom MBV. Jag vill också söka likheter och 

skillnader mellan MBV och den alfabetiseringsverksamhet som jag är involverad i. 

Slutligen vill jag hitta möjliga vägar för att utveckla min egen 

alfabetiseringsundervisning så att den bättre tillgodoser elevernas förutsättningar, behov 

och språkutveckling. 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

- Vilka tankar, teorier och metoder utmärker modellen MBV? 

- Vilka likheter och skillnader kan märkas mellan MBV och den alfabetisering som jag  

   är delaktig i ? 

 - Hur kan den alfabetisering som jag är engagerad i utvecklas i linje med de positiva              

    resultaten inom MBV?  
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2 Bakgrund 

 

Avsnittet inleds med begreppsdefinitioner samt en presentation av sfi-utbildningen och 

de övergripande målen. Sedan följer en översikt över tidigare forskning, begreppet 

litteracitet vilket belyses ur olika dimensioner samt en kort historik över 

modersmålsbaserad vuxenutbildning MBV. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

 

Begreppet analfabet avser 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). Enligt 

SAOL (2007) innebär begreppet en icke läs- och skrivkunnig person, på ett område 

djupt okunnig. Franker (2004) använder den mer omfattande termen litteracitet vilken 

innebär förutom läs- och skrivförmåga även formell muntlig språkförmåga, 

grundläggande färdigheter i matematik, förmåga att kunna använda sina läs-, skriv- och 

räknekunskaper praktiskt samt en utvecklad bildtolkningsförmåga (Franker 2004:678ff). 

I avsnitt 2.2.1 ges en utförligare beskrivning av begreppet. 

 I Sverige används oftast begreppet alfabetisering i samband med den 

undervisning som ges till vuxna invandrare som inte har haft möjlighet att lära sig läsa 

och skriva tidigare. För att betraktas som litterat måste eleven förstå det som hon/han 

läser och ha automatiserat avkodningstekniken. Målet är att eleven ska kunna använda 

sig av sin läsning och skrivning funktionellt i sin egen vardag (Franker 2000:64).  

 Med förstaspråk menas det (eller de) språk som en individ tillägnar sig först 

som barn genom ett naturligt inflöde i interaktion med den närmaste familjen. Det 

brukar ofta likställas med begreppet modersmål (Abrahamsson 2009:258). Ett 

andraspråk är vilket språk som helst som lärs in efter förstaspråket. Andraspråket 

tillägnas oftast i en miljö där språket används och talas (Abrahamsson 2009:255).   

 

2.2 Sfi – svenska för invandrare 

 

Enligt förordningen om kursplan för svenskundervisning för invandrare (SKOLFS 

2009:2, Utbildningens syfte) består sfi av en kvalificerad språkutbildning för vuxna 

invandrare i Sverige. Syftet är att ge elever med andra modersmål än svenska 

grundläggande kunskaper i svenska språket och möjligheter att utveckla ett funktionellt 

andraspråk. Utbildningen ska ge eleverna de språkliga redskap som behövs för att kunna 
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kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv. De elever som saknar 

grundläggande läs- och skrivfärdigheter, inte är litterata eller har ett annat skriftsystem 

än det latinska alfabetet ska ges möjlighet att förvärva läs- och skrivförmåga inom 

ramen för sfi.  

De övergripande målen för sfi innebär att eleven ska få utveckla: 

 

 sin förmåga att läsa och skriva svenska, 

 sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika 

sammanhang, 

 ett gott uttal, 

 sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, 

 sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 

 insikter i hur man lär sig språk, och 

 inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. 

 

Sfi karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga vilket innebär 

att kunna kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Inom sfi ska 

eleven även utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i det 

egna lärandet. Genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem 

med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige ska eleven också utveckla 

sin interkulturella kompetens.  

 

2.2.1 Sfi - utbildningens uppbyggnad 

 

Utbildningen består av tre olika studievägar, Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3, som riktar sig till 

personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Sfi 1 består av kurserna A och B 

och vänder sig till personer med mycket kort studiebakgrund. Sfi 2 utgörs av kurserna B 

och C. Sfi 3 innefattar kurserna C och D och vänder sig i första hand till personer med 

studievana. 

 Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer som inte 

tidigare tillägnat sig utbildning och till personer som inte är funktionellt litterata med 

kort utbildning. Utbildningen vänder sig också till litterata personer som inte behärskar 

det latinska alfabetet. Läs- och skrivinlärningen utgör en egen del, kan läsas fristående 

eller kombineras med någon av kurserna A−D. Undervisningen får ske på elevens 
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modersmål eller annat språk och bör även då kunna ges parallellt med undervisning i 

svenska (SKOLFS 2009:2, Läs- och skrivinlärning).  

 Enligt Skolverkets hemsida, tabell 3A, fanns på riksnivå 2009 totalt 91 237 sfi 

elever. Av dem hade 23,8 % högst sex års utbildning, 43,2 % hade högst 12 år och 33 % 

hade mer än 13 år i utbildningsbakgrund (Skolverket). 

 

2.3 Tidigare forskning 

 

Man brukar skilja mellan andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning. Med 

andraspråksinlärning menas språkinlärning i det land där inläraren bor och språket talas 

och innebär oftast en socialisation in i en ny kultur. Främmandespråksinlärning sker 

utanför språkmiljön i skolan och på högskolan. Svenska som andraspråk i Sverige 

innefattar vanligen både formell inlärning genom undervisning och informell inlärning 

genom vardaglig kontakt med språket (Hammarberg, 2004:26). 

 I Sverige började man utforska svenska som andraspråk systematiskt under 

1970-talet. Den ökade invandringen och behovet av att få fram kunskap för 

undervisningen i svenska för invandrare var avgörande drivkrafter (Hammarberg, 2004: 

25).  

 Andraspråksforskningen har under åren präglats av olika trender och 

perspektiv. Under 1990-talet växte en sociokulturellt baserad andraspråksforskning fram 

baserad på den ryske utvecklingspsykologen Vygotskij. Inom den sociokulturella teorin 

lyfts interaktionens roll fram för utvecklingen av språk och tänkande. En grundtanke är 

att språkutveckling sker i sociala kontakter utifrån sociala och kommunikativa behov i 

samspel med individer som behärskar språket. Avståndet mellan det som individen kan 

prestera på egen hand och det som lyckas i samarbete med andra kallas den närmaste 

utvecklingszonen. Inom den zonen, i samtal med lärare eller andra elever, kan individen 

sträcka och utvidga sin språkliga kompetens genom att få stöttning i form av rättelser, 

ifyllnader och omformuleringar (Hammarberg, 2004:65).   

 Cummins (2000:94) beskriver interaktionen mellan elev och lärare inom den 

närmaste utvecklingszonen som ett tillfälle då kunskap genereras och identiteter 

förhandlas. I kontexter bland individer med olika språkliga och kulturella bakgrunder är 

interaktionen aldrig neutral utan färgad av rådande maktförhållanden i samhället. 

Cummins menar att interaktionen mellan lärare och elev måste uppmuntra inlärarens 

kulturella, språkliga och personliga identitet för att skapa maximalt kognitivt 

engagemang och vilja att satsa av sig själv i inlärningsprocessen .   
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Senare tids forskning visar att ett utvecklat modersmål utgör en positiv grund 

för läs - och skrivförmågan även på ett andraspråk. Mörnerud (2010:15f) lyfter fram 

andraspråksforskarna Thomas och Collier vars resultat visar att skolsystemets attityder 

till olika modersmål och modersmålens status i samhället har betydelse för elevens 

identitet och lärande. Om eleven får använda både modersmålet och målspråket i 

lärandet och båda språken anses vara en positiv resurs blir inlärningen effektivare än om 

bara ett språk används.  

Abrahamsson (2009:235ff) menar också att modersmålet bör ses som en 

resurs och kritiserar synsättet att modersmålsundervisningen skulle störa ordinarie 

undervisningen. Abrahamsson tar avstånd ifrån föreställningen att förstaspråket skulle 

utgöra en negativ faktor och att transfer, överföringar av strukturer från förstaspråket till 

andraspråket, skulle vara den främsta orsaken till inlärningssvårigheter och språkliga 

fel. 

 I en skriftlig slutuppgift om modersmålsbaserad alfabetisering i Sverige vid 

Malmö Högskola understryker Mörnerud (2004:6) modersmålsläraren som resurs i 

undervisningen. Hon hävdar att den kortutbildade behöver ha möjlighet att 

kommunicera på sitt modersmål för att kunna möta sin omgivning på jämnare villkor. 

Modersmålslärare som förstår alfabetiseringsprocessen och kan identifiera sig med 

deltagarna är därför, anser hon, de bäst placerade att undervisa särskilt i de första stegen 

i alfabetiseringen. 

 Hyltenstam (1979:260ff) skriver att åsikten att varje människa borde få lära sig 

läsa på sitt modersmål är alltmer vedertagen. Redan i Skolöverstyrelsens utredning 

Alfabetiseringsundervisning i Sverige från 1975 uttalas den ståndpunkten. Trots detta 

sker alfabetiseringsundervisningen i Sverige oftast på svenska. Hyltenstam bemöter 

några vanliga argument som brukar användas för att motivera alfabetisering på svenska. 

Ett argument har varit svårigheten att finna utbildade modersmålslärare. Här kan 

lösningen, enligt Hyltenstam, vara två möjliga utbildningsvägar: integrering av 

alfabetiseringsmetodik i modersmålslärarutbildningen eller specialinriktad utbildning 

för lärare i svenska som andraspråk om läsinlärning för vuxna andraspråksinlärare. Ett 

annat argument som Hyltenstam bemöter är att om en person talar bra svenska kan läs- 

och skrivinlärningen lika gärna ske på svenska. Hans motargument är att endast om 

personen utan problem uppfattar både grammatiska och fonologiska skillnader som en 

infödd borde alfabetisering ske på svenska. Vidare menar Hyltenstam att om 

modersmålets skriftspråk skiljer sig mycket från det talade språket som t.ex. i arabiska 

eller vid frånvaro av något skriftspråk kan alfabetisering på svenska motiveras. 
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 Lindberg (Språkvård nr 4 2002) slår med hjälp av forskningsresultat hål på 

fem myter om tvåspråkighet. För det första menar hon att det är fel att forskarna skulle 

vara oense om modersmålets viktiga betydelse i andraspråksutvecklingen. Det råder stor 

enighet idag om att satsningar på modersmålet har avgörande betydelse för tvåspråkiga 

elever i andraspråksutvecklingen. För det andra menar hon att modersmålet inte stör 

andraspråksinlärningen utan att det istället finns ett positivt samband mellan 

tvåspråkighet och kognitiv utveckling. Förutsättningen är att omgivningen är positiv till 

båda språken och att dessa får utvecklas parallellt. För det tredje menar Lindberg att 

barn inte alltid lär sig snabbare än vuxna och att andraspråksinlärningen är ett 

tidskrävande och mödosamt arbete både för barn och vuxna. Yngre inlärare tillägnar sig 

fortare ett brytningsfritt uttal medan äldre personer med högre kognitiv utveckling 

förväntas använda språket i mer krävande situationer och därför tvingas till snabbare 

andraspråksutveckling. För det fjärde säger Lindberg att ett arbete inte är en garanti för 

en positiv språkutveckling eftersom många kortutbildade erbjuds arbeten med få 

kommunikativa möjligheter. Invandrare som går direkt till arbete utan 

språkundervisning utvecklar ofta förenklade versioner av språket med begränsat 

ordförråd och enkel grammatik. Slutligen menar Lindberg att tvåspråkiga personer inte 

ska jämföras med enspråkigas norm då bägge språken sällan utvecklas parallellt utan 

kompletterar varandra. 

 Blob (2002:5) har genomfört en utvärdering av MBV på Hyllie Park 

Folkhögskola i Malmö och beskriver modellen som oortodoxa metoder och strategier i 

svenskundervisningen. Han anser att den grundläggande metoden utgår från kontrastiv 

metodik där språket via modersmålet kopplas till elevens egen upplevelsevärld. Han har 

funnit att eleverna mycket väl lever upp till kursplanens mål för sfi. Vidare konstateras 

att eleverna förbättrat sin livskvalitet och ökat sin motivation för att lära sig mer och 

engagera sig i samhället. 

Det finns endast begränsad forskning om alfabetisering och vuxna 

kortutbildades andraspråkslärande. I Sverige är Franker den som har forskat mest kring 

vuxna kortutbildades möte med svensk skola och sfi. Franker (2000:86) menar att 

sociala, kulturella och politiska aspekter på alfabetiseringsprocessen i Sverige borde 

belysas mer.   
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2.3.1 Litteracitet som begrepp         

 

I Sverige liksom i flertalet andra västländer tas det för givet att man som vuxen ska 

kunna läsa och skriva. Många krav som hör ihop med läs- och skrivförmåga är 

inbäddade i samhällsstrukturen och utgör en viktig aspekt av vuxenidentiteten. För de 

flyktingar och invandrare som kommer till Sverige och som inte har kunnat tillägna sig 

grundläggande läs-, skriv- och matematiska färdigheter tidigare i livet blir mötet med 

vårt skriftrelaterade samhälle svårt och ibland omöjligt att hantera. Läs- och 

skrivkunnighet är också en förutsättning för social, kulturell och politisk delaktighet. 

Som medborgare måste man kunna fylla i blanketter och skriva sitt namn, adress, 

personnummer med mera. Man måste också kunna läsa och förstå viktig information 

från sjukvården och olika myndigheter. En viktig symbolhandling är att kunna delta i 

kommunal- och riksdagsval, vilket förutsätter läs- och skrivförmåga. Som förälder 

måste man även kunna hantera olika språkliga situationer i kontakt med barnets skola. 

Många sociala aktiviteter i vardagslivet som att kunna läsa en busstidtabell, gatuskyltar, 

dagstidning med mera kräver en utvecklad läs- och skrivförmåga. Att lära sig 

kommunicera muntligt på ett nytt språk och förstå hur det nya samhället fungerar 

samtidigt med att lära sig läsa och skriva för första gången kräver en betydande insats. 

Många av eleverna har dessutom ansvar för familj och barn (Franker, 2004:675ff).  

 Begreppet litteracitet innefattar, förutom förmågan att läsa och skriva, även 

muntligt formellt språk, grundläggande matematiska färdigheter samt att kunna använda 

sina kunskaper praktiskt. Franker (2004:678ff) beskriver begreppet utifrån två nivåer: 

baslitteracitet och funktionell litteracitet. Baslitteracitet innebär att kunna läsa och 

skriva en enkel text med känt innehåll medan funktionell litteracitet innefattar förmågan 

att kunna använda kunskaperna praktiskt i samhället. Till vilken nivå färdigheterna 

behöver utvecklas bestäms av det samhälle man befinner sig i, varför det är fullt möjligt 

att uppfattas som kompetent i ett samhälle men inte i ett annat. 

 Franker (2007:3) menar att man ofta underskattar den tid det tar att bli 

funktionellt läs- och skrivkunnig. Det krävs många timmars idogt arbete för att uppnå 

en sådan läsfärdighet att man kan förstå innehållet i det lästa utan att hindras av 

avkodningsproblem och nå fram till funktionell litteracitetet.   
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2.3.2 Litteracitetens fyra dimensioner 

 

Franker (2004:680ff) delar in begreppet litteracietet i fyra dimensioner: funktionell, 

kulturell, kritisk och visuell litteracitet. Funktionell litteracietet innebär de färdigheter 

inom läsning och skrivning som krävs för ett fungerande praktiskt vardagsliv. I alla 

språkliga, sociala och kulturella sammanhang finns underförstådd kunskap som är 

specifik för varje samhälle. Att vara kulturellt litterat innebär att man klarar av att tolka 

och förstå dessa inbäddade ideal, normer och värderingar. Med kritisk litteracitet menas 

förmågan att tänka kritiskt kring olika texter och språkligt innehåll för att kunna 

upptäcka underliggande värderingar, sociala roller och maktstrukturer. Det moderna 

samhället ställer också krav på att kunna hantera olika visuella medier vilket förutsätter 

en förmåga att tolka bilder. I såväl texter som i bilder finns dolda och underliggande 

koder vilka är producerade i en viss social eller kulturell kontext. Det finns alltid flera 

tolkningsmöjligheter i en bild och bara den som är visuellt litterat kan uppfatta det 

avsedda budskapet.  

 

2.4. Modersmålsbaserad vuxenutbildning MBV historik 

 

Samarbetet mellan Hyllie Park Folkhögskola och Hyllie stadsdelsförvaltning AUC, 

Arbets och utvecklingscenter, startade hösten 2000 genom projektet med alfabetisering 

för personer boende i stadsdelen Hyllie i Malmö och kallades då Malalaiskolan. Den 

första gruppen utgjordes av 12 kvinnor med pashtu och dari som modersmål. Två nya 

grupper med arabiska och albanska som modersmål startade i januari 2001 på Världens 

Hus i Kroksbäck. Samarbetet fick stöd av Kunskapslyftet för att kunna utveckla 

undervisningen. Sedan hösten 2006 ingår MBV i Malmö stads utbud av sfi. Önskemålet 

om modersmålsbaserad undervisning kom från medborgarna själva i stadsdelen Hyllie. 

Modersmålstalande integrerare hade via fältarbete, intervjuer och möten undersökt vad 

medborgare med utländsk bakgrund ville göra för att öka integrationen i Malmö. Ett 

önskemål som framkom var att få läsa svenska med lärare som talar modersmålet 

(Mörnerud, 2004:8).  

 

 

 

 



10 
 

3 Metod och material 

       

Uppsatsen är i första hand baserad på litteraturstudier, dock med en tydlig förankring i 

min praktiska yrkesverksamhet inom sfi. För att söka svar på de frågor jag formulerade i 

syftet har jag studerat forskning och litteratur inom områdena andraspråksinlärning och 

alfabetisering samt rapporter om modersmålsbaserad vuxenutbildning, MBV. Utifrån 

modellen MBV och utifrån arbetssättet inom mitt arbetslags alfabetiseringskurser gör 

jag en jämförelse för att söka urskilja likheter och skillnader. Min ambition är också att 

söka utvecklingsmöjligheter för alfabetiseringen i min undervisning så att den bättre kan 

möta och främja elevernas språkutveckling.  

 Genom att studera och tolka litteratur och redogöra för en undersökt modell i 

jämförelse med den egna verksamheten används en kvalitativ metod. Metodens nackdel 

är att resultatet tolkas subjektivt av endast en person varför det också blir svårt att dra 

generella slutsatser. Det kan även vara problematiskt att studera en egen verksamhet 

objektivt samtidigt som man är involverad i den. Jag är också medveten om att de 

rapporter som resultatdelen baseras på är skrivna av kursledaren i MBV vilket 

naturligtvis kan prägla åsikterna om modellen. Fördelen med valet av metod är att 

studiens resultat kan visa på och leda fram till förbättringar av den egna verksamheten 

och också vara en inspiration för andra verksamheter inom andraspråksinlärning. 
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4 Resultat  

 

Nedan följer en beskrivning av modersmålsbaserad alfabetisering och 

svenskundervisning såsom den uttrycks i modellen MBV på Hyllie Park Folkhögskola i 

Malmö. Sedan beskrivs Vallbacksskolans lokala mål för alfabetisering samt likheter och 

skillnader mellan arbetssättet i alfabetiseringsundervisningen inom Sfi på 

Vallbacksskolan i Gävle och MBV. Slutligen redogörs för utvecklingsmöjligheter av 

den egna alfabetiseringsverksamheten. Resultatdelen utgår från två rapporter (2004, 

2010) skrivna av Elisabeth Mörnerud, kursledare på Hyllie Park Folkhögskola samt 

redogörelser för egen verksamhet inom alfabetiseringsundervisningen.  

 

4.1 Bakomliggande tankar och teorier i MBV 

 

Mörnerud (2004:7f) menar att det innebär en nästan omöjlig utmaning för en analfabet 

att möta Sverige och dess krav på utbildning. En vuxen person med ingen eller kort 

utbildningsbakgrund står inför flera komplicerade problem. Dels ska personen lära sig 

ett nytt främmande språk men också klara av att utbilda sig till en funktionellt litterat 

medborgare. Att få en grundläggande utbildning och lära sig läsa och skriva tillhör de 

mänskliga rättigheterna. 

 Det svenska samhället kräver läskunnighet av sina medborgare och att vara en 

aktiv medborgare som analfabet är svårt att tänka sig. Många av analfabeterna har när 

de kommer till skolan redan upplevt flera misslyckanden efter ankomsten till Sverige. 

Att möta lärare i en svensk skolmiljö utan ett gemensamt språk försvårar det hela 

ytterligare då kommunikationen till stor del utgörs av rena gissningar. Det krävs mycket 

tålamod och kreativitet i kommunikationen när förutsättningarna och 

utbildningsbakgrunderna är så olika mellan elev och lärare. Läraren har utvecklat ett 

abstrakt tänkande, har akademisk bakgrund, är förtrogen med skolkulturen och har 

maktbefogenhet.  

 En vuxen person som aldrig har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva 

behöver lång tid för att utveckla funktionell litteracitet. Förutom att lära sig ett nytt 

språk ska eleven även utveckla kunskap om studieteknik, beteenden och värderingar i 

skolmiljön och samhället runt omkring. Många upplever känslor av rädsla och skam 

vilket kan blockera och försvåra inlärningen. Trots tillkortakommanden i det nya landet 

har eleven kunskaper och färdigheter från sitt tidigare liv och kan ibland flera språk. 
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Mörnerud menar att modersmålet är ett ovärderligt redskap för den kortutbildade för att 

kunna lära sig svenska i skolmiljön och integreras i det svenska samhället. 

 Mörnerud (2004:28f) säger vidare att språk och läsning påverkar varandra. För 

att kunna läsa en text behövs en språklig förståelse, förkunskaper och erfarenheter från 

det aktuella området. Det blir därför nästan en omöjlig uppgift om inläraren inte talar 

det språk eller förstår det sammanhang som används i undervisningen.   

 Modersmålsbaserad vuxenundervisning utgår från och baseras på forskning 

inom den sociokulturella teoribildningen (se vidare avsnitt 2.2). Mörnerud (2010:13) 

hänvisar till Vygotskij och menar att teorin har stärkts i erkännandet av sociala och 

kulturella faktorers betydelse för individens utveckling och lärande. Människan ses som 

skapare av mening och använder då verktyg och symboler för att förmedla och förstå 

mänsklig aktivitet. Genom att interagera i meningsfulla sammanhang där målspråket 

används sker begreppsbildning och språkutveckling.  

 Mörnerud (2010:16) redovisar resultat från forskarna Thomas och Collier 

angående modersmålets roll för identitet och lärande. Resultaten visar att skolsystemets 

attityder till olika modersmål och språkens status i samhället har betydelse för elevens 

identitet och lärande. Om eleven får läsa ett ämne både på modersmålet och målspråket 

och om språken har samma status i undervisningen utvecklas större kunskap och bättre 

resultat än hos de elever som lär sig ämnet bara på ett språk. De goda resultaten kräver 

dock att lärarna betraktar tvåspråkiga elever som en tillgång och visar deras modersmål 

och tidigare erfarenheter respekt. Att lära sig ett andraspråk och tillägna sig kunskap 

enbart med andraspråket som verktyg kan ta lång tid. 

 Om tvåspråkiga elever ska ha samma möjligheter som enspråkiga elever till 

framgång i skolan måste de få instruktioner på sitt modersmål. Språkutveckling, 

kunskapsutveckling och kognitiv utveckling behöver tillägnas i en sociokulturellt 

stödjande miljö på både modersmålet och andraspråket i en känsla av att bägge ses som 

lika viktiga (Mörnerud 2004:31). 

 

4.1.1 Elevernas bakgrund inom MBV på Hyllie Park folkhögskola 

. 

 2009 hade MBV 170 studerande inom sfi A−D och grundläggande vuxenutbildning. De 

flesta av eleverna kombinerar språkstudier med läs- och skrivinlärning. Lärargruppen 

utgörs till mer än hälften av lärare som talar samma modersmål som eleverna och resten 

av lärarna är svenskfödda där tre av sju talar arabiska som främmande språk.  
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 Hösten 2007 hade 64,5 % av deltagarna på MBV 0−6 års skolbakgrund. 

Majoriteten återfanns på studieväg 1 och de flesta studerade sfi kurs B. Enligt 

kursplanerna från Skolverket finns C- och D-kurserna inte inom studieväg 1 utan läses 

inom studieväg 2 och 3. På MBV har intentionen varit att anpassa studierna för 

kortutbildade deltagare och låta dem fortsätta studera till och med grundläggande 

behörighet inom studieväg 1. Kortutbildade personer som inte har utvecklat det logiska 

tänkande som tränas i skolmiljön behöver extra tid i läs- och skrivsituationerna. 

Deltagarna på MBV tillhör huvudsakligen målgruppen kortutbildade och deltar i läs- 

och skrivkursen som en fristående kurs parallellt under hela studietiden. Mörnerud 

(2010:24ff) poängterar att litteracitet är ett lärande som kräver tid och målmedveten 

träning. Åldersmässigt utgörs den största gruppen av 30−45 åringar på MBV. 2009 hade 

66,5 % av deltagarna arabiska som modersmål, vilket var det största språket. Det näst 

största språket, pashtu, var modersmål för 16 % av eleverna. 

 Majoriteten av deltagarna på MBV är kvinnor. Mörnerud (2004:10) visar med 

statistik från UNESCO att två tredjedelar av personer i världen utan formell utbildning 

utgörs av kvinnor. I de flesta samhällen är kvinnorna de starkaste kulturbärarna och tar 

störst ansvar för hem och barn. Trots att kvinnors utbildning ger positiva resultat för att 

förbättra ojämlikheter är undervisningen eftersatt i många utvecklingsländer. 

 

4.1.2 MBV:s syfte och arbetssätt 

 

Syftet med MBV är att erbjuda invandrare med kort utbildningsbakgrund 

modersmålsbaserad vuxenundervisning i bostadsnära miljö i: 

 

 Sfi kurs A-D 

 Svenska som andraspråk grundläggande behörighet 

 Läs- och skrivutveckling 

 Individuellt anpassade studier i matematik, samhällskunskap och engelska inom 

grundläggande vuxenutbildning och introduktion till arbetsmarknadens 

förutsättningar (Mörnerud, 2010: 25). 

 

Mörnerud (2010:30) lyfter fram deltagarnas modersmål som ett av de viktigaste 

verktygen i inlärningen inom MBV. Studierna bygger på elevernas muntliga och 

skriftliga förmågor som kompetens i lärandet och för förståelsen av det svenska språket 
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och det svenska samhället. Genom att i undervisningen visa respekt för både den 

ursprungliga och den svenska kulturen stärks deltagarna till att bli aktiva medborgare. 

 MBV är indelad i fem steg. I de första två stegen används huvudsakligen 

modersmålet i undervisningen. Här arbetar man med alfabetisering på olika nivåer och 

eleverna lär sig att läsa och skriva parallellt på både modersmålet och svenska. Båda 

språken används i undervisningen. Alla deltagare har något pass i veckan med svenska 

lärare som inte talar deltagarnas modersmål. I steg två börjar man träffas i blandade 

språkgrupper för undervisning i svenska en gång i veckan. Från steg tre till steg fem 

bedrivs undervisningen helt på svenska av svensktalande lärare. Deltagarna på den här 

nivån har uppnått funktionell litteracitet på något av språken. De som inte kan läsa och 

skriva på sitt modersmål får om de vill möjlighet att arbeta med det en gång i veckan. 

Det finns ingen tidsbegränsning i de olika stegen varför eleverna stannar olika länge på 

varje nivå och flyttas upp till nästa steg när de anses mogna för det (Mörnerud, 2004:9).

 Successivt ökas användningen av svenska i undervisningen från att i steg 1 

endast utgöra en liten del till att användas nästan helt i steg 5. Eftersom modersmålet 

utgör det främsta språket i början startar läs- och skrivinlärningen samtidigt med första 

kursen (se figur 1 nedan). 

Användningen av modersmålet i MBV 

 

 

Figur 1 Användningen av modersmålet i MBV (källa: Mörnerud, 2010:30). 

  

Figuren visar hur användningen av modersmålet minskar till förmån för användningen 

av svenska i de olika stegen. Modersmålet är markerat med grått och de vita fälten är 

undervisning på svenska. 

 Innehållet i sfi kurserna är förutom svenskundervisning även träning i läs- och 

skrivfärdigheter, studieteknik och träning av abstrakt tänkande genom formella studier. 

A-kursen i sfi är en muntlig kurs eftersom läs- och skrivutvecklingen utgår från det 

språk som eleverna förstår och talar. MBV ger deltagarna möjlighet att starta med läs- 

och skrivinlärning parallellt på både modersmålet och svenskan från början. På det 

sättet slipper eleverna ta omvägen över svenskan och undervisningen blir mindre 

tidskrävande samtidigt som elevernas egna initiativ och deltagande ökar. Matematik, 
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samhällskunskap och dataanvändning ingår i MBV:s alla fem steg. I det svenska 

samhället förutsätts förmåga till logiskt matematiskt tänkande, varför undervisning i 

matematik är särskilt viktigt för kortutbildade. Sfi A- och B- kursen innehåller 

introduktion i matematik. Modersmålsundervisning erbjuds som tillval i alla steg och 

engelska finns som tillval i steg 4 och 5. Utifrån de nationella kursplanerna för sfi och 

grundläggande vuxenundervisning upprättas individuella studieplaner för deltagarna. 

Dessa blir viktiga redskap för djupare förståelse och reflektion i samtalen där 

kompetensen och de fortsatta studierna kartläggs. Samtalen sker minst tre gånger per 

termin då eleverna med en modersmålstalande mentor kan reflektera över och planera 

hur man studerar. Deltagarna använder datorn för skrivande och informationssökning, 

interaktiva övningar, hör- och uttalsövningar med mera. Andra redskap inom MBV är 

samhällsinformation, foton och bilder. Kursdeltagarnas erfarenheter och intressen styr 

valet av teman, studiebesök och föreläsningar. Andra aktiviteter för språkliga möten är 

t.ex. storsamlingar, diskussionsforum och utställningar. Eleverna erbjuds även praktik 

för att få språkpraktik och erfarenhet av arbetslivet. Trots att den inte alltid är 

språkutvecklande i sig, kan praktiken leda till ett utvecklat andraspråk genom 

redovisning och uppföljning i klassrummet (Mörnerud, 2010: 30ff). 

 

4.1.3  Reflektioner från deltagande lärare och elever inom MBV 

 

Mörnerud (2010:32) har låtit 22 lärare och 10 elever beskriva sina erfarenheter från 

MBV.  Lärarnas åsikter sammanfattas under tre rubriker: 

 Kommunikation och interaktion i skolan 

 Modersmålets roll för lärande 

 Modersmålets roll för deltagarens delaktighet i samhället 

Lärarna anser att det är särskilt viktigt i undervisning av kortutbildade att utgå från 

elevernas egna erfarenheter. Varje individ har med sig sociala erfarenheter, normer och 

värderingar och det är i dessa som undervisningen bör utgå. Kommunikationen baseras 

på lyhördhet och respekt då eleverna uttrycker åsikter och ställer frågor på modersmålet 

i interaktion med lärare och klasskamrater. Utan ett gemensamt språk skulle mycket 

energi gå åt till att bara försöka förstå varandra. 

 Lärarna uttrycker att språk, tankar och kunskapsutveckling hör ihop och att 

förståelse är viktigt för lärande. De anser att möjligheten att använda modersmålet i 

undervisningen stärker elevernas identitet och medvetenhet om den egna kompetensen. 

Öppenheten mot skolan och samhället blir också större och eleverna känner sig mer 
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respekterade och trygga då deras modersmål erkänns. Många ord och begrepp är nya 

både på modersmålet och på svenska. Det är därför viktigt att eleverna får en 

förförståelse och får lära sig begreppen på modersmålet först innan de lärs in på svenska 

(Mörnerud, 2010:33ff). 

 Flera lärare anser att modersmålet är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Med 

hjälp av modersmålet kan elever som tidigare inte varit engagerade nu diskutera 

integration och angelägna frågor. Att kunna jämföra och diskutera skillnader mellan 

olika kulturer hjälper eleverna att bearbeta och förstå Sverige (Mörnerud, 2010:36ff). 

Elevernas reflektioner avgränsas under följande tre rubriker: 

 Kursdeltagarnas syn på modersmålets roll för lärande 

 Kursdeltagarnas syn på modersmålets roll för självbilden 

 Upplevda skillnader mellan kursdeltagarnas relation till modersmålsläraren och 

till den svenskfödda läraren 

Alla intervjuade deltagare anser att det går snabbare och bättre att lära sig svenska när 

de får förklaringar på modersmålet. Många kursdeltagare upplever att det är viktigt med 

stöd från modersmålet på de tidigare nivåerna men anser att behovet av stöd fortsätter 

även längre fram i utbildningen. De menar att läsförmåga på modersmålet möjliggör 

användandet av olika verktyg som lexikon, grammatikböcker och anteckningar som 

stöd för att repetera och komma ihåg ny kunskap. Utan förmåga att läsa och skriva på 

sitt första språk har man inte tillgång till de verktygen. Det upplevs också betydelsefullt 

att ha kunskaper i modersmålet för att kunna utveckla ett metaspråk och jämföra 

språkens olika uppbyggnader. Eleverna menar att de har utvecklat kunskaper både på 

svenska men också i sitt modersmål (Mörnerud, 2010: 38ff). 

 Flera av kursdeltagarna har under tidigare sfi studier tvingats söka hjälp av 

andra familjemedlemmar med sådant som de inte förstått i skolan. Beroendet av stöd 

från familjen kan ibland upplevas som känsligt för en förälder eller maka/e som riskerar 

att tappa ansiktet när okunskapen blottläggs. Att kunna kommunicera på svenska och 

klara av att hantera vardagslivet i Sverige upplevs som centralt för självkänslan och 

självständigheten. Många upplever att de blir befriade från känslan av vanmakt och 

beroende när de klarar att kommunicera direkt med sin omgivning. Möjligheten att 

kunna kommunicera på modersmålet i tal och skrift ger eleverna vidgade vyer både mot 

det svenska samhället men också mot det som sker i hemlandet. Att lära sig svenska 

med hjälp av modersmålet ger eleverna verktyg att bearbeta sina erfarenheter och 

känslor och motivation för att lättare klara av vardagen och studierna (Mörnerud, 2010: 

42ff). 
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 Deltagarna lyfter fram vikten av en gemensam förståelse i kommunikationen 

med läraren. Om förståelsen saknas i undervisningssituationen känner man sig olustig 

och otrygg och vågar inte ställa angelägna frågor eller delta aktivt i klassrummet. En 

kommunikation på modersmålet gör däremot att lärare och elev förstår varandra och 

viktiga frågor och behov kan lyftas fram. Deltagarna menar att modersmålet ger 

tillfällen till rikare kommunikation och att man lär sig snabbare (Mörnerud, 2010:46ff). 

 Mörnerud (2010:50) menar att ovanstående beskrivna erfarenheter styrker det 

modersmålsbaserade arbetssättet. Hon anser att det råder en samstämmig uppfattning 

hos lärare och elever i MBV om att när modersmålet används i lärandet förbättras 

förutsättningarna och språkinlärningen stärks.  

   

4.2 Lokala mål för alfabetisering på Vallbacksskolan 

 

Enligt tabell 1 från Skolverkets hemsida fanns 2009 i Gävle 930 inskrivna elever på sfi. 

Av dem hade 29 % 0-6 år i utbildningsbakgrund, 42 % hade 7-12 år och 29 % hade mer 

än 13 års skolbakgrund. Av deltagarna på spår 1 och 2 ingick 49 % i läs- och 

skrivinlärning (se 2.1.1) (Skolverket). 

 Eftersom kursplanen för svenskundervisningen för invandrare, dess innehåll 

och mål utgör ramen för alfabetiseringskurserna på Vallbacksskolan tas den upp nedan. 

I avsnittet om läs- och skrivinlärning kan man läsa: 

Läs- och skrivinlärningen knyts inte till någon av kurserna A-D, utan utgör en egen del, som kan 

läsas fristående eller kombineras med någon av kurserna. Det är alltså en process som kan pågå 

under hela sfi-tiden, för att färdigheterna ska hinna automatiseras (SKOLFS, 2009:2). 

 

Alfabetiseringen på Vallbacksskolan är en egen kurs där fokus främst ligger på läs- och 

skrivinlärningen för att eleverna i egen takt ska få de nödvändiga språkliga redskapen 

och när de är mogna ges möjlighet att gå vidare till A- kursen. Vallbacksskolan arbetar 

mot följande lokala mål för alfabetisering: 

Hörförståelse 

Eleven ska: 

 kunna förstå enkla instruktioner 

 kunna förstå enkel information 

Läsning 

Eleven ska: 

 känna till alla bokstäver – deras ljud och tecken 

 kunna sammanljuda ord med enklare stavelsestruktur 
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 kunna läsa och förstå en enklare text med bekant innehåll 

Muntlig färdighet 

Eleven ska: 

 kunna presentera sig själv och sin familj 

 kunna berätta om bostaden 

 kunna besvara och ställa enkla frågor 

Skriftlig färdighet 

Eleven ska: 

 skriva alla bokstäver och siffror på korrekt sätt 

 kunna skriva sitt namn, personnummer, telefonnummer och sin adress 

(Lokala mål Vallbacksskolan 2007) 

 

4.3 Likheter och skillnader mellan MBV och alfabetiseringsundervisningen inom 

sfi på Vallbacksskolan 

 

En första likhet mellan MBV och Vallbacksskolans alfabetisering rör bakomliggande 

tankar och teorier. Bägge verksamheter utgår från den sociokulturella teoribildningen 

där andraspråksutvecklingen förutsätter kommunikation i meningsfulla sammanhang. 

Arbetssätten i alfabetiseringskurserna på Vallbacksskolan inspireras till stor del av 

författaren och läraren Margareta Mörling (2007) som också poängterar att 

undervisningen måste upplevas meningsfull av eleverna. Kunskaperna måste knyta an 

till aktuella händelser och intressen i elevernas vardag för att de ska utveckla befintliga 

och tillägna sig nya förmågor. För att alfabetiseringen på Vallbacksskolan ska upplevas 

som meningsfull sker den integrerat med muntlig språkinlärning. Analfabeter och 

kortutbildade är nybörjare i svenska och behöver först få möjlighet att lära sig förstå en 

del muntlig svenska innan de kan påbörja sin läs- och skrivutveckling. Därefter sker 

muntlig språkinlärning och läs- och skrivutveckling integrerat för att tal och skrift ska 

kopplas samman och stödja varandra.  

 Både inom MBV och på Vallbacksskolan utgår samtalen och textskrivandet 

från elevernas upplevelser i vardagen eller gemensamma upplevelser, då händelsen 

dokumenteras med digitalkamera. Eleverna behöver uppleva att bokstäverna och orden 

kan kopplas samman till meningar som har ett budskap och betyder något. Det är viktigt 

att eleverna förstår att språket kan användas i meningsfulla sammanhang. Varje dag 

används brev och blanketter som eleverna har med sig från olika myndigheter. Dessa 
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blir bra hjälpmedel för att träna siffror, datum, nya begrepp och samtidigt lära sig förstå 

en del av hur det byråkratiska svenska samhället fungerar. 

En andra likhet är lärarnas strävan efter att eleverna ska ges tillfälle att bygga 

upp en förförståelse av nya ord och begrepp. I bägge modeller beskrivs vikten av att 

utgå från det konkreta i arbetet med analfabeter. Deras verklighetsuppfattning baseras 

endast på de egna erfarenheterna – det de sett, hört och upplevt. Analfabeter har ju 

aldrig läst något tidigare och tolkar tillvaron utifrån ett konkret perspektiv. Inom 

alfabetiseringen på Vallbacksskolan används därför konkreta föremål vid inlärningen av 

de första begreppen i klassrummet: stol, bord, penna, suddgummi, papper med mera. De 

nya begreppen måste vara förstådda och inlärda innan man kan gå vidare med tydliga 

fotografier och bilder. Vid introduktion av nya begrepp jämförs ofta elevens modersmål 

och svenska. Orden översätts och skrivs på elevens språk till ordlistor med det skrivna 

begreppet och, när det är möjligt, med bild till. Att lära sig tolka en bild är också en 

kunskap som måste läras in, varför man inte kan ta för givet att eleven direkt förstår en 

abstrakt bild eller en bildserie. 

 En tredje likhet är innehållet i sfi kurserna. Bägge verksamheter erbjuder, 

förutom svenskundervisning, även träning i läs- och skrivfärdigheter, studieteknik och 

träning av abstrakt tänkande genom formella studier. Matematik, samhällsinformation 

och dataanvändning ingår också i bägge fall.  

En fjärde likhet är att båda modellerna betonar vikten av lyhördhet och 

ömsesidig respekt mellan lärare och elever för att språkinlärningen ska bli framgångsrik. 

Under deltagarsamtalen på Vallbacksskolan används tolk för att lärare och elev ska 

kunna mötas på lika villkor. De återkommande elevsamtalen fungerar även som 

kontinuerlig utvärdering och en typ av formativ bedömning då man tittar på elevens 

framsteg och svårigheter och upprättar en plan för nästa steg i språkutvecklingen. 

Samtalen blir ett verktyg för eleven att få syn på sitt eget lärande, strategier och 

inlärningsstilar. Med hjälp av tolk ringar man tillsammans in vilka förkunskaper, 

erfarenheter och behov eleven har idag. Genom att få eleven att känna sig kompetent 

och se sina nuvarande språkliga behov motiveras individens drivkraft, egenansvar och 

självinsats. 

Den centrala skillnaden mellan MBV och alfabetiseringen på Vallbacksskolan 

är användandet av modersmålet i undervisningen. Inom alla steg i MBV får eleverna 

möta lärare som talar deras modersmål. Undervisningen utgår från deltagarnas 

modersmål som ett av de viktigaste verktygen i inlärningen. I Vallbacksskolans 

svenskundervisning och alfabetisering möter eleverna svensktalande lärare och 
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undervisningen sker uteslutande på svenska. Läs- och skrivinlärningen sker på svenska 

och eleverna erbjuds inte någon modersmålsundervisning som tillval.      

 

4.4 Utvecklingsmöjligheter av den egna alfabetiseringsverksamheten. 

 

Alfabetiseringen på Vallbacksskolan bedrivs av lärare som är kompetenta och kunniga 

inom sitt område. Lärarna är respektfulla mot eleverna och lyhörda inför deras behov 

och progression inom andraspråket. Undervisningen utmärks av en strävan att möta 

elevernas intressen och erfarenheter. I klassrummet får eleverna möjlighet att använda 

olika inlärningsstilar som auditiva, taktila, kinestetiska och visuella material i sitt 

lärande. TPR, total physical respons, används för att stärka den passiva ordinlärningen 

genom att utföra handlingar och använda hela kroppen vid inlärningen. Vid 

läsinlärningen används olika metoder som läsning på talets grund, LTG, ordbilder och 

specifik bokstavsträning. Eleverna kan välja arbetsformer och material efter egna behov 

och inlärningsstilar.  

 Verksamheten skulle dock kunna utvecklas vidare i en positiv riktning om 

eleverna gavs möjlighet att utveckla sitt modersmål parallellt med andraspråket. Genom 

att få hela eller delar av läs- och skrivinlärningen på modersmålet skulle även 

förutsättningarna för att snabbare lära sig svenska öka avsevärt. Om en analfabet får 

instruktioner och förklaringar på sitt modersmål ökar förståelsen i inlärningen och både 

modersmålet och andraspråket utvecklas positivt. Elevernas självkänsla, motivation och 

delaktighet i skolan och samhället skulle stärkas. En modersmålslärare skulle kunna ge 

eleverna en djupare förförståelse till presenterade ord och begrepp. Via en kontrastiv 

metod kunde undervisningen tydliggöra skillnader och likheter mellan språken vad 

gäller t.ex. uttal, bokstavsformer och användningsområden. Med hjälp av modersmålet 

kunde elevernas vardagliga språkliga behov kartläggas och undervisningen baseras på 

de aktuella utvecklingsbehoven, vilket skulle leda fram till utvecklandet av ett 

funktionellt andraspråk.  

 Tillgången till ett gemensamt språk i undervisningen skulle öka elevernas 

självkänsla och trygghet och göra det lättare att gå utanför skolans väggar för att 

tillsammans utforska samhället utanför och därigenom öka elevernas möjligheter till 

andraspråksinlärning och integrering.   
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5 Diskussion 

    

Som visats i resultatdelen utgår modellen MBV:s tankar och metoder från den 

sociokulturella teoribildningen där kommunikation i meningsfulla sammanhang är 

själva förutsättningen för andraspråksutvecklingen. Senare tids forskning lyfter fram 

modersmålets roll för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling och andraspråksinlärning 

i meningsfulla kontexter. Förordningen om kursplan för svenskundervisning för 

invandrare (SKOLFS 2009:2) stödjer också tanken att undervisning får ske på elevens 

modersmål. Även Cummins (2000:94) menar att interaktionen mellan lärare och elev 

måste uppmuntra inlärarens kulturella, språkliga och personliga identitet för att skapa 

maximalt engagemang och vilja vid inlärningen. Jag anser att en 

alfabetiseringsverksamhet utan tillgång till elevens modersmål inte kan skapa 

meningsfulla och positiva förutsättningar.  

 Studiens resultat visar också på flera likheter mellan MBV och 

Vallbacksskolans alfabetisering. Både MBV och Vallbacksskolans 

alfabetiseringsverksamhet utgår från ett sociokulturellt perspektiv där individen ses som 

aktiv skapare av mening och där interaktionens roll för utvecklingen av språk och 

tänkande lyfts fram. För att undervisningen ska upplevas meningsfull och utvecklande 

måste den knyta an till elevernas egen vardag, erfarenheter och intressen. Som jag ser 

det kan det aldrig göras fullt ut utan tillgång till elevens modersmål i kommunikationen. 

Andra likheter som framkommit är synen på den viktiga förförståelsen och att gå från 

konkret till abstrakt vid uppbyggandet av nya ord, begrepp och insikter. För många 

lågutbildade elever är de begrepp som introduceras i skolan nya både på modersmålet 

och på svenska. Med tillgång till ett gemensamt språk undviks missförstånd och eleven 

får en djupare förförståelse till olika begrepp och språkliga områden. Jag tror att om 

modersmålet användes mer i läs- och skrivinlärningen skulle det vara lättare att 

tillsammans med eleverna ringa in de språksituationer som för tillfället är mest aktuella 

och i behov av utveckling. Fler likheter är innehållet i sfi kurserna och betonandet av 

vikten av lyhördhet och ömsesidig respekt mellan lärare och elev.  

 Den största och viktigaste skillnaden mellan MBV och alfabetiseringen på 

Vallbacksskolan är användandet av elevernas modersmål i undervisningen.  Läs- och 

skrivinlärningen på Vallbacksskolan sker på svenska med svensktalande lärare och 

eleverna erbjuds inte någon modersmålsundervisning som tillval. Utan ett gemensamt 

språk och den därmed följande förståelsen av elevens sociala och kulturella bakgrund 

kan undervisningen aldrig helt utgå från elevens intressen och erfarenheter. En stor del 
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av undervisningen går åt till att göra sig förstådd. Det sker många missförstånd då 

eleven ofta blir utlämnad till rena gissningar. Utan möjlighet att använda modersmålet 

kan eleven inte utveckla sitt första språk och skaffa sig den nödvändiga förförståelsen 

som nya begrepp på svenska kräver. Det sker inte någon koppling mellan språk, tankar 

och kunskapsutveckling. Eleverna förlorar också möjligheten att skaffa sig viktiga 

redskap som hjälp vid lärandet som t.ex. lexikon och grammatikböcker när de inte kan 

läsa och skriva på modersmålet. Det leder till ett större beroende av sin omgivning, 

lägre självkänsla, mindre insikt om det egna lärandet och minskad möjlighet att utveckla 

ett metaspråk då man inte kan jämföra språken. En läs- och skrivinlärning som 

uteslutande sker på svenska kan inte heller erbjuda något forum där eleverna kan 

diskutera och reflektera vilket ger eleverna sämre förutsättningar att delta aktivt i 

undervisningen och integreras i samhället runt omkring. De elever som har praktik kan 

inte utan hjälp av modersmålet redovisa och jämföra sina nya begrepp och erfarenheter 

på ett språkutvecklande sätt. 

 Den alfabetiseringsverksamhet på Vallbacksskolan som jag är engagerad i 

skulle kunna utvecklas vidare genom att erbjuda eleverna hela eller delar av läs- och 

skrivinlärningen på deras modersmål. Det skulle skapa förutsättningar för att snabbare 

lära sig svenska, öka förståelsen i undervisningen, fördjupa förförståelsen till nya 

begrepp, leda till utvecklandet av ett metaspråk, tydliggöra aktuella språkliga 

utvecklingsbehov och stärka elevernas delaktighet i skolan och samhället. En annan 

viktig aspekt är att om eleven ges möjlighet att lära sig läsa och skriva både på svenska 

och på modersmålet parallellt blir hon/han mer självständig både i relation till läraren 

men också till familjemedlemmar genom att själv kunna använda språkliga hjälpmedel 

som lexikon, dator med mera. Ganska snart kan eleven hålla kontakt med hemlandet via 

t.ex. mejl, vilket skapar en lugnare studiesituation då många är oroliga för sina anhöriga 

i hemlandet. Många elever berättar om hur stolta de känner sig när de klarar av att ringa 

till läkare eller möta barnens lärare utan hjälp av tolk. Det är också viktigt för elevens 

självkänsla och motivation att skolan visar respekt för det egna modersmålet, 

bakgrunden och kulturen. 

En svårighet inom MBV är frågan om modersmålslärarnas kompetens och 

behörighet att sätta betyg på eleverna. Den nya lärarlegitimationen ställer krav på 

formell behörighet vilken många modermålslärare saknar. Jag tror att ett nära samarbete 

mellan olika lärare i ett arbetslag runt eleven skulle kunna lösa många problem som kan 

dyka upp. En annan svårighet som rör alfabetisering av vuxna är att forskning om vuxna 

andraspråksinlärare är sparsamt representerad i Sverige. Det krävs, menar jag, speciella 
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kunskaper av en lärare i arbetet med alfabetisering av vuxna. Därför skulle det också 

behövas en grundutbildning i alfabetisering i lärarutbildningen samt en kompletterande 

fortbildning för verksamma lärare. 

Under arbetet med uppsatsen har jag blivit stärkt i uppfattningen att det egna 

modersmålet utgör kärnan i en individs identitet och är centralt för känslan av social och 

kulturell tillhörighet. Särskilt viktigt blir det egna språket för lågutbildade elever och 

analfabeter i mötet med ett nytt språk, en okänd skolmiljö, en ny kultur och ett nytt 

samhälle. Många av våra lågutbildade elever och analfabeter kommer från länder där 

den orala traditionen är dominerande vilket skiljer sig mycket från livet i det 

skriftspråksbaserade svenska samhället. Dagligen ställs man inför olika situationer där 

det krävs läs- och skrivförmåga och det ingår i vår syn på vuxenrollen att vara läs- och 

skrivkunnig. Att uppnå litteracitet tar lång tid då det förutom den funktionella 

litteraciteten behövs även kulturell, visuell och kritisk litteracitet för att klara av att 

hantera de olika krav som ställs. Att få använda sitt modersmål på den långa vägen in i 

ett nytt språk och ett nytt samhälle kan bli en säkrare och snabbare väg in i allt det nya.  

 Det finns idag inte tillräcklig kunskap om inlärningssituationen och hur 

andraspråksinlärningen går till för vuxna analfabeter varför det finns behov av 

ytterligare forskning på området.   
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