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Sammandrag 

 
Genom att intervjua tre andraspråkslärare i en liten kommun i Sverige har jag velat ta reda på vad 

som fungerar bra i undervisningen av analfabeter och korttidsutbildade och vad som fungerar 

mindre bra och sålunda behöver förbättras. En liten kommun kan ha begränsade resurser och 

svårare att få tag på lärare med rätt kompetens. Jag ville ta reda på om man ändå kunde utföra sitt 

uppdrag tillfredsställande. Huruvida modersmålet används som stöd i undervisningen och om man 

har något samarbete med modersmålslärare och tolk ville jag också ta reda på. 

 
Genom den här undersökningen framgår att kommunen genom sina lärare lyckas möta många av 

de nyanländas behov i undervisningen, men att en stor brist kvarstår. Stödet på modersmålet är 

mycket bristfälligt för både de vuxna analfabeterna och för ungdomarna. 

 

Vad kan då göras åt det? Kan en liten kommun skaffa modersmålslärare till 5-10 olika 

språkgrupper? Det kan vara både svårt och dyrt. Men det finns idéer till lösningar. 

Modersmålsundervisning och studiehandledning via internet och uppkoppling till en språkskola på 

en annan ort är en idé. En annan är att kommunen ställer krav på att de flyktingar som kommer, 

ska tillhöra samma språkgrupp, för att på så sätt kunna anställa en modersmålslärare på heltid. 

Det är lättare att få tag på bra kompetens om man kan erbjuda en heltidstjänst istället för enstaka 

timmar. För de nyanlända ungdomarna bör det åtminstone finnas en vuxen anställd, som kan prata 

ungdomarnas modersmål, så att de i alla fall i början får det stödet. Studiens resultat visar alltså att 

det kan finnas svårigheter för en liten kommun att ge andraspråkseleverna ett adekvat 

modersmålsstöd, men att det finns idéer om hur detta skulle kunna lösas. 

 

Nyckelord: Alfabetisering, analfabeter, andraspråksundervisning, modersmålsstöd, 

modersmålslärare.  
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Då jag har arbetat som lågstadielärare och speciallärare omväxlande i många år och lärt många 

barn att läsa och skriva och så de senaste åren även arbetat som andraspråkslärare tycker jag det 

är intressant att undersöka hur man undervisar unga och vuxna att läsa och skriva i en liten 

kommun i Sverige. Utifrån min egen erfarenhet som lärare har jag sett att det kan vara något helt 

annat att lära sig läsa och skriva när man är tonåring eller vuxen, än om man får lära sig det 

ungefär samtidigt som de svenska barnen. Det kräver kunskap och erfarenhet att undervisa denna 

grupp, som har vuxit upp under helt andra förutsättningar än vi . Jag är nyfiken på att ta reda på 

om en liten kommun kan leva upp till de krav som ställs för att utföra denna uppgift. Sedan har jag 

också märkt att modersmålslärare har varit svårt att tillgå under den tid jag arbetat som 

andraspråkslärare i kommunen. Då jag genom mina studier förstått vikten av ett stöd i 

modersmålet, både för inlärningen av svenska, för studier i andra ämnen och för att uppnå en 

additiv tvåspråkighet (en tvåspråkighet där de båda språken berikar varandra och där det ena 

språket inte lärs in på det andra språkets bekostnad) ville jag undersöka hur mycket modersmålet 

används i undervisningen och i vilken mån man anlitar modersmålslärare. 

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med den här undersökningen är att se hur undervisningen av analfabeter och kortutbildade 

invandrare kan fungera i en liten kommun. Även små kommuner åtar sig att ta emot flyktingar, 

vilket är mycket glädjande, men jag vill undersöka hur en liten kommun lyckas med att undervisa 

just den här gruppen av elever. Vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Jag vill 

även ta reda på hur mycket modersmålet används som stöd i undervisningen.  

 

1.3  Frågeställningar 

 
De tre övergripande frågeställningar som jag har är: 

 

 Vad fungerar bra med undervisningen av analfabeter i kommunen?  
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 I vilken utsträckning och på vilket sätt används modersmålet som stöd i undervisningen?    

 Vad fungerar mindre bra och behöver därmed förbättras? 
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2 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

 
I min undersökning har jag utgått från den konstruivistiska synen på kunskap. Utifrån den skapas 

eller konstrueras kunskapen på nytt av varje enskild individ och vävs samman med det som 

individen kan och vet sedan tidigare (Dysthe 1996:46). 

 
En sociokulturell syn på inlärning har också varit min utgångspunkt. Vygotsky, som är företrädare 

för en sociokulturell teori menar att en strikt uppdelning mellan sociala och individuella processer 

inte är möjlig eftersom vi som individer utvecklas och lär i intimt samspel med vår omgivning 

(Lindberg, 2004:471).  

 
Vygotsky talar även om zonen för proximal utveckling. Denna utvecklingszon utgör avståndet 

mellan den utvecklingsnivå som man som individ kan operera självständigt på och den nivå som 

man kan prestera på med kompetent ledning. För att uppnå den högre nivån behövs stöttning 

(eng. scaffolding). Detta kan man få av läraren eller kamrater (Dysthe 1996:56). I 

undervisningssammanhang är det ett temporärt stöd som läraren tillhandahåller för att eleverna 

ska kunna utveckla nya begrepp och färdigheter (Lindberg 2004:472). Eleven ska efter ett tag 

behärska begreppet eller färdigheten självständigt. 

 
Att inkludera elevens förstaspråk i skolarbetet kan reducera graden av språk- och kulturchock och 

stärka elevens självkänsla och identitet. Ett sådant arbetssätt signalerar en additiv orientering av 

undervisningen (att andraspråket berikar modersmålet och vice versa istället för att läras in på 

bekostnad av modersmålet) och ger erkänsla åt elevernas språk och kultur (Axelsson 2004: 511). 

Under läsåret 1998-99 genomfördes en etnografiskt inspirerad studie bland elever i en sjätteklass 

på en skola där ungefär hälften av eleverna hade utländsk bakgrund (Johansson, 2000). Elevernas 

utsagor från denna visar hur deras identitetskonstruktioner påverkas av den neutralisering av 

olikhet som görs i skolan och av omgivningens uppfattning om dem som i behov av försvenskning 

(Haglund 2004:365 - 366). Detta kan medföra en subtraktiv påverkan på språkinlärningen, d v s att 

man lär sig andraspråket på bekostnad av modersmålet. 
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Under tidigare århundraden förknippades inte våra europeiska stater på samma sätt med vissa 

språk utan det ansågs naturligt att undersåtarnas språk kunde variera beroende på hur 

erövringskrigen förlöpte. Folkets modersmål och människornas lojalitet till de makthavande ansågs 

i allmänhet inte vara förknippade med varandra. Förändringen började med 1800-talets nationalism 

som i många länder medförde ett sökande efter nationernas egna kulturella identiteter. 

Nationalstaten förutsatte en gemensam kultur och ett gemensamt språk för hela befolkningen och 

det blev svårare att tolerera grupper med andra språk och kulturer inom det egna landet. I Norden 

ledde nationalismens genombrott till att de flesta språkliga minoriteter utsattes för en stark 

assimilationspolitik (de språkliga minoriteterna förväntades anta majoritetsbefolkningens språk och 

kultur och ge upp sin egen). Tanken om minoritetsgruppers assimilation som den bästa vägen för 

gruppers samlevnad levde kvar länge. I Sverige började dock en annan syn vinna terräng i 

samband med att man på 1960- och 1970-talet uppmärksammade verkningarna av den nya stora 

invandringen av framför allt finska arbetare och deras familjer. Invandrarbarnens skolsituation togs 

upp till diskussion. Denna debatt pågick under flera år och ledde så småningom till en officiellt 

accepterad uppfattning om att barnens inlärning av svenska och andra skolämnen skulle 

underlättas om modersmålet på ett eller annat sätt tillvaratogs. Detta ledde till en möjlighet att få 

undervisning i, och i vissa fall delvis på modersmålet. Under samma period hade man dessutom i 

den anglosaxiska världen omvärderat den tidigare forskningen om tvåspråkighetens verkningar på 

individen och kommit fram till att tvåspråkigheten är en neutral eller gynnsam faktor både när det 

gäller identitets- och språkutvecklingen (Börestam & Huss 2010: 98-99). 

 

2.2 Tidigare forskning 

 
Thomas & Collier (2001) hävdar, med stöd av sin forskning, att ett barns utveckling av tänkande 

och lärande går långsammare om barnet endast får undervisning på sitt andraspråk och 

konstaterar att ”ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på förstaspråket, desto 

snabbare kommer denne att göra framsteg i andraspråket” (Axelsson, 2004:518). 

 En annan viktig faktor för skolframgång, som Thomas och Collier fann i sin forskning, var att 

undervisningen gav utrymme för eleverna att samarbeta med varandra (Axelsson, 2004:520).  

Thomas & Colliers forskning visar att de skolor där det sociokulturella stödet var störst vanligen 

uppnådde de bästa skolresultaten (Thomas & Collier, 2001:51). 

 



5 
 

Margareta Mörling (2007:29) menar att ett gott gruppklimat är viktigt i alla undervisningssituationer, 

men för analfabeter och korttidsutbildade är det synnerligen viktigt att bli sedda och lyssnade till av 

lärare och kamrater. En organisation som bygger på att lotsa sig fram inom ett kurssystem där 

eleverna ofta byter kurser, lärare och undervisningslokaler passar inte för denna elevgrupp. De 

behöver en skolsituation som bygger på stabilitet och där förändringar introduceras successivt. 

Elever som hade lärare som hade deltagit i fortbildning gällande tematiskt, ämnesöverskridande 

undervisning, process - skrivning, formativ bedömning, kritiskt tänkande, inlärningsstrategier och 

globala perspektiv integrerade i undervisningen och användning av teknik och att lära genom alla 

sinnen nådde också större skolframgång (Thomas & Collier, 2001:51). 

 
Qarin Franker (2000:86) menar att den forskning som rört analfabeter och alfabetisering är mycket 

sparsamt representerad. Frågor som rör allt från kognition, begreppsbildning, motivation och 

inställning till lärande till metodiska och didaktiska spörsmål kring lämpliga läs- och 

skrivlärningsmetoder och modersmålets roll i läs- och skrivutvecklingen skulle behöva belysas mer. 

 
Enligt Eija Kuyumcu (2004:155-157) är det viktigt för analfabeter och korttidsutbildade att öva det 

svenska språket, läsning och skrivning i funktionella sammanhang, som eleverna känner att de har 

nytta av. Analfabeter kan ha svårt att skilja mellan genuina frågor (något den som frågar verkligen 

vill veta) och pseudofrågor (frågor som frågeställaren redan vet svaret på, ren kunskapskontroll). 

De har en situationsbundenhet som kommer till uttryck i skolarbetet.  Kuyumcu tycker också att det 

är viktigt att tillvarata de färdigheter som vuxna analfabeter utvecklat under sin livstid. Hon anser 

också att alfabetiseringsundervisningen i Sverige kompliceras ytterligare av att undervisningen 

sker på svenska. Fasta strukturer och väl igenkännbara moment är viktiga i undervisningen 

(Kuyumcu 2004:161). 

 
Ulf Oldberg (1994:19) menar att skriva små korta texter utifrån elevernas egen erfarenhet och 

behov av att kommunicera väcker ett intresse för texten som underlättar inlärningen. Sedan kan 

man stanna upp och prata om stavning, uttal och grammatik bara texten är intressant och vilar på 

en grund av innehåll och kommunikation. 

 
Elisabeth Mörnerud (2004:3) har i sin undersökning kommit fram till att skillnaderna mellan att 

studera i ett enspråkigt svenskt klassrum och med en lärare som talar förstaspråket är markant. 

Skillnaden ligger i att inte behöva gissa vad läraren menar utan att verkligen förstå det. Men inte 
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bara förstå, utan också bli förstådd. Om en analfabet får tillgång till instruktion på sitt modersmål 

förändras förutsättningarna för förståelse och inlärning radikalt. Många har gett upp sina SFI-

studier i tron att språkinlärning och litteracitet är något som går utöver deras förmåga (Mörnerud 

2004:55). Mörnerud (2004:61) anser även att modersmålsläraren alltför länge har varit en osynlig 

resurs i arbetslagen i de svenska skolorna. Arbetslagen skulle vinna på att ge dem en självklar 

plats i arbetsgemenskapen. 

 
 Franker (2000) betonar för övrigt tre grundläggande förhållningssätt hos läraren i 

alfabetiseringsprocessen (Mörnerud 2004:42): 

 
¤ En strävan efter ömsesidig respekt i mötet med deltagarna och dem emellan. 

 
¤ En strävan efter meningsfullhet i undervisningen och arbetsmaterialens innehåll och form. 

 
¤ En strävan efter ansvarstagande och självsäkerhet i lärandet hos deltagarna. 

 
Detta visar att ett sociokulturellt stödjande klimat i klassen, ett innehåll som angår eleverna (som 

de känner att de har nytta av) och ett metaspråk (ett språk för att tala om språket) är oerhört viktigt. 

Genom metaspråket ökar elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande, då de har ett 

redskap att analysera sitt eget språkanvändande med. 
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3 Metod 

3.1 Metod 

Studien är kvalitativ. Tre andraspråkslärare i kommunen har intervjuats. Frågorna har rört deras 

kompetens och erfarenhet, hur stor erfarenhet de har av att undervisa just analfabeter och 

kortutbildade invandrare, vilka undervisningsmetoder de använder, vilket material och vilka 

läromedel som används, i vilken utsträckning modersmålet används i undervisningen och om det 

finns något samarbete med modersmålslärare eller tolk, vad lärarna tycker fungerar bra i deras 

undervisningssituation, eventuella problem och vad som behöver förbättras. Dessutom har jag läst 

en hel del litteratur som behandlar ämnet, för att ha något att utgå ifrån. (Se källförteckning!) 

Eftersom det inte finns så många andraspråkslärare i kommunen var det ingen idé att göra någon 

enkätundersökning. Genom att intervjua tyckte jag att jag kunde gå djupare in i ämnet istället, ställa 

följdfrågor och återkomma, om det behövdes. De lärare jag valde att intervjua är duktiga och 

engagerade lärare som jag utgick ifrån skulle kunna bidra med bra information.  

 

3.2 Material och urval 

Informanterna som har intervjuats är tre andraspråkslärare. Lärare A och B arbetar med en grupp 

vuxna, nyanlända analfabeter eller kortutbildade elever på SFI. Lärare A har arbetat med 

undervisning av vuxna invandrare i 20 år. Med analfabeter har hon arbetat i 2 och ett halvt år. Hon 

är gymnasielärare i svenska och engelska. Den andra SFI- läraren, lärare B, är en 

grundskolelärare 1-7, i 30 - årsåldern som arbetat med SFI i 3 år och med korttidsutbildade i ett 

och ett halvt år. Lärare C arbetar med en grupp nyanlända ungdomar med lite olika lång 

skolbakgrund på en högstadieskola. Denna lärare är också grundskolelärare 1-7. Hon är i 40-

årsåldern och har undervisat barn och ungdomar i svenska som andra språk i 2 år. Som 

grundskolelärare har hon jobbat i 14 år.  Alla tre lärarna har vidareutbildad sig i svenska som 

andraspråk. 

 

3.3 Genomförande 

Efter att ha införskaffat en diktafon och skrivit ihop mina intervjufrågor, ringde jag upp de tre lärare 

jag ville intervjua. Dessa var vänliga nog att låta sig intervjuas av mig var sin eftermiddag, när 

deras lektioner var slut. Sedan har jag sparat intervjuerna som ljudfiler på min dator, så att jag 

enkelt har kunnat lyssna på intervjuerna efteråt. Jag har också fått tillåtelse att ringa upp lärarna 
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senare, om det är något mer jag ville veta . Jag tycker det har fungerat bra. Jag har även studerat 

litteratur som berör undervisning av analfabeter. 

 

3.4 Generaliserbarhet 

Denna undersökning är endast gjord i en liten svensk kommun, men jag anser att en hel del är 

möjligt att generalisera för andra små kommuner med likartade förutsättningar.  
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4 Resultatredovisning 

 
Det är tre frågeställningar som jag har velat ha svar på: 

 Vad fungerar bra med undervisningen av analfabeterna i kommunen? 

  I vilken utsträckning och på vilka sätt används modersmålet som stöd i undervisningen? 

  Vad fungerar mindre bra och behöver därmed förbättras? 

 

4.1 Vad fungerar bra med undervisningen av analfabeter i kommunen? 

Intervjufråga 1: Hur länge har du arbetat med analfabeter och korttidsutbildade invandrare? 

Intervjufråga 2: Hur ser din kompetens ut? 

 

Alla lärarna i undersökningen har lärarutbildning och en längre eller kortare påbyggnad i ämnet 

svenska som andraspråk. Detta är en viktig förutsättning för en bra undervisning (se punkt 3.2). 

Lärare A har arbetat med invandrare i tjugo år och med korttidsutbildade i två och ett halvt år. 

Lärare B har arbetat med analfabeter i ca ett och ett halvt år och lärare C har arbetat som 

grundskolelärare i 14 år. 

 

Intervjufråga 3: Hur arbetar du med alfabetisering? 

Intervjufråga 4: Vad använder du för material eller läromedel? Fungerar de bra? 

 

Inom SFI arbetar man utifrån elevernas egna erfarenheter och utifrån det som gruppen gör 

tillsammans. Man lånar en buss från integrationsenheten i kommunen (den grupp inom kommunen 

som har ansvar för de nyanländas mottagande, situation och integrering) och åker på studiebesök 

till olika platser i samhället. Nyligen var de t ex på Ikea och arbetade sen med temat ”bostad” 

utifrån det som de upplevt på studiebesöket. Eleverna tillverkar en del av sitt eget material själva, 

utifrån sina erfarenheter och klassens gemensamma upplevelser. Man tar foton, klipper och 

klistrar. På så sätt befästs ord och begrepp bättre och eleverna får en helt annan förståelse, anser 

lärare B. Lärare A har mungymnastik och kroppsgymnastik och sjunger användbara fraser. Man lär 

sig alltså genom många sinnen. Eleverna lär sig läsa genom ljudning hos lärare B, där eleverna 

ljudar ihop bokstävernas ljud till enkla ord. Lärare A använder sig av en stavelsemetod, där man 

istället sätter ihop stavelser till ord. Materialet som används i SFI-gruppen heter ”Emma” och 
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fungerar bra enligt lärarna. I det arbetar eleverna med bokstavsinlärning i sin individuella takt och 

sedan med läsning av enkla ord och meningar med enkla uppgifter till. Det finns en cd-skiva till så 

att eleverna får lyssna också. Sedan använder man även läromedlet ”Framåt”, när man har lärt sig 

läsa lite. Det finns så att säga två grupper i gruppen. Några elever i gruppen har hunnit längre och 

använder andra boken till Framåt A och de andra använder sig av den första boken. Lärare A 

körläser med gruppen, skriver beledsagande texter på datorn till eleverna, eleverna och lärarna gör 

texter tillsammans. Lärare B använder datorn mycket som redskap med sina elever.   

 
 Lärare C arbetar också med ljudning, helord, helfraser och bilder. Hon använder också läroboken 

”Framåt”, men tycker att den riktar sig mer till vuxna elever. Hon saknar ett läromedel i svenska 

som andra språk, som riktar sig till ungdomar. Hon skriver själv om texterna från läromedlet för att 

det ska passa ungdomarna bättre. Läraren använder sig även av skönlitteratur när hon undervisar 

de elever som kan läsa och skriva, vilket eleverna uppskattar, men det går inte med de elever som 

är analfabeter. De elever som har kort skolbakgrund arbetar ofta självständigt med ett bildprogram 

på datorn, där man arbetar tematiskt och kopplar ihop bild och ord. Det arbetas också med ett 

ljudningsprogram på datorn. Läraren lär ut ljudning av bokstäver till ord. Hon har börjat skriva enkla 

meningar. Lärare C använder sig också av utomhuspedagogik. Eleverna får t ex gå ut i en 

skogsdunge i närheten och skriva enkla dikter, utifrån vad de ser, hör och känner. 

 
 
Inom SFI-undervisningen anser lärarna att grupperna med analfabeter och korttidsutbildade för 

tillfället är lagom stora (8 elever). Tidigare var elever med längre och kortare skolbakgrund 

blandade i samma grupp, vilket lärarna upplevde negativt, eftersom analfabeterna och de 

korttidsutbildade då inte fick den hjälp de behövde och kände sig mer utpekade och eleverna med 

längre skolbakgrund bromsades upp. Det var svårare att hinna individualisera och möta varje elev 

på den nivå han eller hon befann sig. Men nu är eleverna uppdelade i två grupper, vilket lärarna 

tycker är positivt. Lärare B nämner att de inte tidigare har haft en så stor grupp med analfabeter 

eller korttidsutbildade, utan dessa fick förut vara med tillsammans med andra nyanlända och det 

upplevdes väldigt jobbigt för analfabeterna. Nu är de fler i samma situation och har fått en egen 

grupp. Det tycker lärare B är bra. Klassdynamiken fungerar bra i gruppen, tycker lärare A. Eleverna 

är vänliga och intresserade. Hon hade önskat få utökad enskild tid med några elever med 

långsammare inlärningstakt, men det har inte gått. 
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Lärare C hade också tidigare en större grupp med elever som både hade lång och kort 

skolbakgrund och som dessutom hade varit i Sverige olika lång tid. Det blev därför en alldeles för 

stor spridning i gruppen. Men nu har eleverna blivit uppdelade i två grupper, en förberedelseklass 

och en SVA-grupp. Det tycker lärare C är bra. Dessutom är det lättare att hinna med alla eleverna i 

en mindre grupp. I den gruppen med de mest nyanlända, förberedelseklassen, finns det dock en 

stor spridning vad gäller skolbakgrund.  

 
SFI-gruppen har sina lokaler nära högstadieskolan och kan låna t ex bildsal, hemkunskapskök och 

idrottssal. Detta nämner lärare B är en tillgång. Hon berättar också att de samarbetar mellan de 

olika grupperna. Den gruppen som hunnit längre kan t ex komma över och redovisa sina arbeten 

för de som inte har hunnit lika långt. Sedan har grupperna på SFI flera aktiviteter som t ex idrott 

och matlagning gemensamt. Detta upplevs positivt. Även samarbetet mellan lärarna fungerar bra, 

tycker lärare B. Lärarna på SFI utbyter idéer och lär av varandra.  

 

4.2 I vilken utsträckning och på vilket sätt används modersmålet i undervisningen? 

 

Intervjufråga 5: Samarbetar du med modersmålslärare eller tolk? Använder du dig av något annat 

sätt i undervisningen? 

 
Inom SFI finns inga modersmålslärare och tolk har lärare A använt endast två gånger den här 

terminen. Lärare B använder tolk vid viktig information. Det finns tolk att tillgå via 

integrationsenheten i kommunen. Elever som hunnit längre översätter ibland till de som är mer 

nyanlända. Det är även tillåtet att kommunicera på modersmålet eleverna emellan på lektionerna. 

Det är ingen idé att använda ordlistor eller översättningsprogram på datorn, anser lärarna, då 

eleverna inte kan läsa på sitt modersmål. 

  
På högstadieskolan finns en modersmålslärare i arabiska som undervisar de arabisktalande 

ungdomarna i arabiska en lektion i veckan. Någon tid för studiehandledning på modersmålet eller 

samverkan med de andra lärarna på skolan finns inte. En praktikant från SFI, som alltså själv 

studerar svenska, har funnits ett tag som stöd för en elev. För de elever som kan läsa något på sitt 

modersmål används ordlistor och ”Google översätt” på datorn. I nödfall tar lärare C hjälp av elever 
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som hunnit längre för att översätta till de som är mer nyanlända. Tolk används sällan och hyrs då 

in från en tolkförmedling. 

 

4.3 Vad fungerar mindre bra och vad behöver förbättras? 

 

Intervjufråga 7: Finns det något som kan förbättras i din undervisningssituation? Finns det 

svårigheter som behöver lösas? 

Intervjufråga 8: Kan man nå bättre resultat tror du? I så fall hur? 

 

Alla lärarna önskar fler datorer. Det finns datorer, men inte tillräckligt många. Mycket självständigt 

arbete skulle kunna göras av eleverna vid datorerna och på så sätt frigöra läraren till mer 

individuellt stöd av enskilda elever. Lärarna på SFI önskar kunna få tillgång till en datasal oftare. 

 
Lokalerna på SFI skulle behöva vara rymligare, tycker lärare B. Det behövs utrymme att röra sig 

på, att utföra saker. Det behövs det kanske i all undervisning, men dessa elever är vana att lära sig 

genom att utföra saker, att handla. Då är utrymme ännu viktigare. Man behöver också använda 

kroppsspråket, när orden inte räcker till.  Lokalerna är små och trånga och inte särskilt modernt 

utrustade. Lärare A som tidigare undervisat i en större stad, tycker att lokalerna jämförelsevis är 

enkla och dåligt utrustade. 

 
Lärare B nämner också att en nackdel med att SFI-undervisningen bedrivs i anslutning till 

högstadieskolan är rökning. En del av SFI-eleverna röker och det är ju inte så lämpligt att stå och 

röka utanför en högstadieskola. 

 
Lärare B önskar dessutom få ekonomiska möjligheter att ”besöka omvärlden” med sina elever mer. 

Denna elevgrupp passar inte att sitta i skolbänken, utan behöver lära sig på annat sätt, menar hon. 

De har lärt sig mycket genom livet utan att sitta i en skolbänk. 

 
Lärare C saknar tid och forum för kontakt med andra andraspråkslärare, för att utbyta idéer och 

erfarenheter. Hon skulle vilja lära av andraspråkslärare som undervisat i svenska som andra språk 

längre än henne, för att på så sätt få tips om lämpligt material och användbara 

undervisningsmetoder.  
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Lärare A talar om att en önskvärd förbättring vore om vi svenskar öppnade våra hem mer för 

invandrare. Man lär sig bäst om man får umgås med svenskar och får svenska vänner, anser hon. 

Kyrkan ordnar träffar mellan nyanlända invandrare och svenskar, men det behövs mer. Dessutom 

anser hon att motivationen hos eleverna är viktig och kunde varit bättre om eleverna visste att de 

kunde få jobb här i Sverige. När de hör från landsmän att det är svårt att få arbete här i Sverige 

minskar motivationen att lära sig svenska. Sedan är det många invandrarkvinnor som prioriterar att 

laga mat till familjen istället för att ägna tid åt sina studier, tycker hon. Om man inte har gått i skola 

förut kan det vara svårt att inse att det är viktigt att göra sina läxor. 

 
 
Alla tre lärarna önskar tillgång till modersmålslärare. Det skulle underlätta den ömsesidiga 

förståelsen mellan lärarna och eleverna och påskynda inlärningen, anser de. De elever som hunnit 

längre skulle inte behöva känna sig utnyttjade, då de används för att översätta till de som kommit 

senare. Alla lärarna menar att man då som lärare skulle känna sig säker på att eleverna har 

förstått. Nu vet man inte riktigt hur mycket de har förstått. 

 

Lärare C nämner att en möjlig förbättring vore om kommunen startar modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet via internet. Man skulle kunna koppla upp sig till en språkskola 

på en annan ort och på så sätt få tillgång till modersmålslärare. Man kan samarbeta med andra 

mindre kommuner som kopplar upp sig samtidigt och på det sättet få ner kostnaden.  Hon funderar 

också över om en liten kommun inte skulle kunna ställa krav på att få ta emot flyktingar från enbart 

en språkgrupp istället för att som nu få in flyktingar från många skilda språkgrupper och kulturer. 

Då skulle man ha större möjlighet och råd att anställa en modersmålslärare på heltid. Den 

modersmålsläraren skulle kunna undervisa i en förberedelseklass på modersmålet och så kunde 

undervisningen successivt övergå till svenska, ju mer svenska eleverna lärde sig. Om inte detta 

går så anser lärare C att det åtminstone ska finnas anställd personal som talar ungdomarnas 

modersmål för de elever som varit här endast en kort tid. Annars kan den sociala situationen för 

dessa korttidsutbildade elever bli påfrestande, när de inte kan kommunicera med kamrater och 

lärare.   
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5 Diskussion och slutsatser 

 
Det verkar som om lärarna i kommunen är välutbildade. De utgår från elevernas erfarenhet och 

arbetar med ett innehåll. Eleverna lär genom alla sinnen, som Thomas & Collier (2001) i sin 

forskning har kommit fram till ger bäst resultat. Det finns en strävan efter ömsesidig respekt mellan 

lärarna och eleverna och mellan eleverna sinsemellan. Likaså strävar man efter meningsfullhet i 

undervisningen och arbetsmaterialets innehåll och form (Franker 2000). Man tar hänsyn till de 

vuxna analfabeternas situationsbundenhet, som ofta enligt Kuyumcu (2004) kommer till uttryck i 

skolarbetet. Man studerar omvärlden, naturen och jobbar även praktiskt. 

 
Eleverna i grupperna ligger ungefär på samma nivå och i och med det ökar chanserna att 

undervisningen ligger vid zonen för proximal utveckling, där eleverna kan operera på en högre nivå 

med stöttning från läraren (Lindberg 2004). Eleverna kan då också lättare interagera med 

varandra. Dock finns det en viss spridning i de här grupperna också. Det kan gälla hur lång 

skolbakgrund man har, ålder och andra faktorer. 

  
Det största problemet verkar vara brist på stöd av modersmålslärare i undervisningen.  

Modersmålet används i väldigt liten utsträckning i båda grupperna. Endast då skolkamrater som 

nått längre i det svenska språket hjälper till och översätter åt mer nyanlända kamrater. Ordböcker 

och översättningsprogram används enbart av elever som kan läsa och skriva på sitt modersmål. 

Det kan inte den här gruppen alls eller i väldigt liten utsträckning. Tolk används endast vid få 

tillfällen, då det är viktig information, som ska meddelas. Alla tre lärarna uttrycker att det vore en 

tillgång att ha en modersmålslärare med. Det skulle påskynda inlärningen, högstadieeleverna 

skulle inte stoppas upp i sin kognitiva utveckling och i sin kunskapsutveckling, som annars blir 

fallet. De kunde istället få sin undervisning på modersmålet till en början, medan de lär sig 

svenska. Sedan kunde undervisningen ske successivt mer och mer på svenska. Många 

missförstånd mellan elever och lärare och mellan eleverna skulle lättare redas ut om det fanns en 

modersmålslärare att tillgå. Minoritetselever har ju också rätt att få studiehandledning på sitt 

modersmål, men då antalet elever, som har samma modersmål sällan överstiger fem i en liten 

kommun är detta nästan aldrig fallet. Thomas & Colliers (2001) forskning visar tydligt att de elever 

som får sin undervisning på modersmålet när andraspråket ännu är nytt, i slutändan når de bästa 

resultaten. De kan t o m nå högre resultat än enspråkiga elever. Men sker undervisningen enbart 
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på andraspråket kommer de tvåspråkiga eleverna hopplöst efter. Medan de lär sig andraspråket 

går de infödda eleverna ifrån dem ytterligare i sin kunskapsutveckling. Det är ett hopplöst företag 

att försöka lära sig saker och ting på ett språk som man inte behärskar! 

 
Vad behöver då förbättras? Först och främst anser jag att vi behöver se till att våra minoritetselever 

får stöd på sitt modersmål även i en liten kommun! Det kan vi inte tumma på. Speciellt viktigt är det 

för de nyanlända och detta oavsett om de är analfabeter eller inte och oavsett om det råkar finnas 

fem elever med samma modersmål i kommunen eller inte. Men för analfabeter är det ännu 

viktigare, då man inte kan använda ordböcker och översättningsprogram! 

 
Hur ska då detta gå till i en liten kommun med elever från många olika språkgrupper och med den 

begränsade ekonomi, som ofta små kommuner har? Man kan ju inte anställa en modersmålslärare 

för varje språkgrupp, eftersom det kan vara svårt att få tag i 5-10 olika modersmålslärare som vill 

resa till kommunen bara för någon enstaka timme i veckan var. Sedan är det ju även en 

kostnadsfråga. Att bedriva modersmålsundervisning via internet är något som har testats i en del 

små kommuner. Detta kan samordnas med andra små kommuner och på så sätt kan kostnaden 

delas. På det viset kan även elever som inte är fem stycken i kommunen ändå få det 

modersmålsstöd, som de så väl behöver. Alternativet är väl att som liten kommun ställa krav på att 

få ta emot flyktingar från en och samma språkgrupp, så att man har möjlighet att erbjuda dem att 

bra stöd på modersmålet. Att anställa en modersmålslärare utgör ju inte samma svårighet om man 

kanske kan erbjuda en heltidstjänst, istället för några enstaka timmar. Dessutom skulle 

modersmålsläraren ha större möjlighet att samarbeta med övriga lärare på skolorna om denne 

arbetade heltid istället för bara någon enstaka timme.  

 

 Kommunen planerar om - eller nybyggnad av högstadieskolan. Då skulle man även i samband 

med det behöva se över SFI:s behov av rymligare och mer ändamålsenliga lokaler.  

 
Brist på datorer är ett problem som finns inom både grundskolan och SFI. Om man vill nå bättre 

resultat bör man nog satsa mer på datorer och för SFI:s del tillgång till en datasal. 

 
En pott med pengar för att göra studiebesök skulle gynna dessa elevers språkutveckling. 

Analfabeter och korttidsutbildade har ett ännu större behov än andra elever att utgå från 

verkligheten och inte bara sitta i en skolbänk. 
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Det vore intressant att veta om de problem och behov av förbättringar som vi funnit i den här 

kommunen går att generalisera till de flesta små kommuner i Sverige. Jag har inga 

forskningsbelägg för det, men jag tror att så mycket väl kan vara fallet. 

 
Vad gör vi alltså för att nyanlända analfabeter, ungdomar och vuxna, ska få det bästa stöd de 

behöver i undervisningen även om de blir placerade i en liten kommun? Genom den här 

undersökningen har jag försökt belysa vilka problem och möjligheter till förbättringar som finns, 

men också vad som fungerar bra. Jag har även försökt, genom att visa på relevant forskning i 

ämnet, understryka vikten av att dessa elever får ett modersmålsstöd. Det kan vara svårare att 

ordna i en liten kommun, t ex att få tag på rätt kompetens och att få ekonomin att gå ihop. Men i 

undersökningen framkommer det också att det finns lösningar för en liten kommun, som skulle 

kunna vara möjliga. 

 
Slutligen, eftersom det är den officiella och allmänt accepterade inställningen är att vi ska försöka 

integrera minoritetsgrupperna i det svenska samhället och inte assimilera dem och dessutom 

mycket forskning tyder på att eleverna behöver stöd på sitt modersmål för att uppnå en additiv 

språkutveckling, så anser jag att vi bör göra allt vi kan för att andraspråkselever ska få det 

modersmålsstöd de behöver, oavsett vilken kommun de bor i. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor. 

1. Hur länge har du arbetat med analfabeter och kortutbildade 

invandrare? 

2. Hur ser din kompetens ut? 

3. Hur arbetar du med alfabetisering? Kan du beskriva din 

undervisning? 

4. Vad använder du för material eller läromedel? Fungerar de bra? 

5. Samarbetar du med modersmålslärare eller tolk? Använder du 

dig av modersmålet på något sätt i undervisningen? 

6. Vad tycker du fungerar bra i din undervisningssituation? 

7. Finns det något som du tycker kan förbättras i 

undervisningssituationen? Finns det svårigheter som behöver 

lösas? Vilka i så fall? 

8. Kan man nå bättre resultat tror du? Hur i så fall? 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
 


