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1. Inledning  

1.1 Bakgrund     

De sista sex åren har jag jobbat i fyra olika kommuner med fyra olika SFI- anordnare. Den 

första var Lernia i Helsingborg. Därefter var jag på Meritutbildning AB, ett företag i Malmö. 

Efter det var jag på Komvux i Burlövs kommun och till slut hamnade jag på Komvux i 

Landskrona. Jag har fortfarande kontakt med både elever och lärare från de olika skolorna och 

därifrån har jag kunnat samla information från elever och lärare.  

Det första uppdraget i mitt arbetsliv som SFI-lärare var att lära vuxna analfabeter att läsa och 

skriva på både arabiska och svenska. Tanken var att deltagarna skulle lära sig sitt modersmål 

innan de började med svenska. När jag började arbeta med deltagarna så uttryckte de en stark 

önskan om att lära sig svenska istället för bara arabiska. Vi jobbade parallellt med båda 

språken i början. Arabiska och svenska är helt olika när det gäller skrivsystem och grammatik. 

Därför fick eleverna en känsla av att läs- och språkinlärning var för komplicerad för dem. Jag 

försökte ta reda på vad det var för fel och om det var mitt sätt att undervisa. En efter en 

hoppade deltagarna av undervisningen i arabiska, men de hade en positiv inställning till 

svenskundervisningen. De stannade kvar med mig på svensklektionerna men inte arabiskan. 

Däremot uppskattade de att ha en tvåspråkig pedagog som kunde förklara för dem på 

arabiska. För de behövde göra sig förstådda lika mycket som att förstå.  

Det är mycket intressant att få veta orsaken till varför jag inte lyckades att utbilda eleverna 

parallellt med undervisningarna arabiska/svenska som det var planerat från början.   
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1.2 Syfte och frågeställningar  

1.2.1 Syfte 

 

Det finns väldigt lite forskning om hur man ska lära vuxna analfabeter att läsa och skriva. Det 

kan kanske bero på att vi idag lever i ett modernt samhälle och sådana problem är ovanliga 

numera. Jag försöker i denna uppsats hitta koppling mellan inlärningsteorier och verkligheten 

i dagens SFI- verksamhet för att se hur stor roll en modersmålslärare spelar och i så fall hur 

man kan dra nytta av hennes/hans kunskaper. Min förhoppning är att studien skall kunna bidra 

till att ge läsaren en klar uppfattning om hur pedagoger kan underlätta inlärningsprocessen för 

analfabeter och kortutbildade. 

Därför vill jag samla information om hur analfabeter och lågutbildade elever upplever sin 

inlärning. Jag vill också veta om stödet av modersmålslärare kan förbättra deras 

inlärningsprocess. Om det stämmer vill jag också ta reda på vilka metoder som fungerar. 

 

 

1.2.3 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med min undersökning har jag valt att arbeta utifrån nedanstående 

forskningsfrågor: 

 Hur arbetar olika skolor med analfabeter, dvs. vad använder de för metoder? 

 Använder sig skolor av modersmålslärare och hur har det i så fall påverkat resultatet? 

 Hur vill inlärarna att deras undervisning ska formas? 
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2. Litteraturgenomgång  

 

     2.1 Varför har inte alla modersmålslärare? 

          Hyltenstam (1979:260ff) har formulerat några argument till varför man inte använder 

modersmålet i undervisningen. Ett argument mot att använda modersmålsundervisning som 

stöd har varit att skillnaderna mellan språk kan vara för stora. Svenska och arabiska skiljer sig 

till exempel mycket åt i både skriftspråk och tal. Andra argument har varit svårigheter att 

finna utbildade modersmålslärare och finansiering av sådana tjänster. Likaså betraktas allt 

som förknippas med majoriteten som viktigt, medan allt som har samband med minoriteter 

uppfattas som mindre viktigt. Det dränerar resurser från modersmålsundervisning 

(Hyltenstam & Toumela, 1996, s. 13). Ytterligare argument är att personer som redan talar bra 

svenska lika gärna kan lära sig alfabetet på svenska. Hyltenstam & Toumela menar här att om 

personen utan problem uppfattar både grammatiska och fonologiska skillnader som infödda så 

kan alfabetisering lika gärna ske på svenska.  

Lärarens kunskaper är viktiga. Förhållningssättet har också stor betydelse anser Qarin Franker 

i sin studie om lärare och kortutbildade deltagare i SFI. Hon tycker att modersmålslärare ska 

knyta an till deltagarna. Om man ska lära sig läsa och skriva antingen på modersmålet eller på 

majoritetsspråket så tror Franker att modersmålstalaren har ett överlägset verktyg i 

undervisningen som givetvis måste användas på ett pedagogiskt sätt. Attityderna och 

kunskapen vad det gäller läsinlärning och tvåspråkighet betyder mycket. Där skiljer sig 

modersmålslärare och svensklärare åt. Det ger effekter på alfabetiseringen tror hon. Många 

modersmålslärare har gått och går igenom samma processer som deltagarna och är därför 

medvetna om problem och möjligheter med tvåspråkigheten. Franker anser att läraren som 

arbetar med tvåspråkiga elever måste vara medvetna om detta (Franker, 2011).  Det här är lika 

viktigt i arbetet med vuxna deltagare.  

Franker har skrivit en studie som heter Litteracitet och visuella texter Studier om lärare och 

kortutbildade deltagare i SFI (Franker, 2011).   I den hävdar hon att litteracitet skapas och 

formas i en pågående social och kulturell praktik. Denna praktik är inbäddad i de aktiviteter 

som förekommer i hela samhället och inte bara i en skolkontext. I hennes studie delas 

litteracitetsbegreppet upp i tre dimensioner: kultur, funktionell och kritisk litteracitet. Hon 

anser att alla tre dimensioner bör ingå i undervisningen (Franker, 2011, sidan 16). 
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Franker presenterar en studie som gjordes i Afrika om hur en alfabetiseringsundervisning 

misslyckades trots goda ambitioner. Orsaken var att undervisningen inte tog hänsyn till 

skriftspråkliga interaktioner som de vuxna har erfarenhet av i sitt vardagsliv. Franker 

uttrycker det på följande sätt:  

”Man nonchalerar den litteracitet deltagarna faktiskt har och koncentrerar sig bara på 

uppbyggandet av en skollitteracitet” (Franker, 2011, s.17). 

Modersmålsläraren kan genom sin förtrogenhet med såväl modersmålet som de problem som 

uppstår i mötet med det nya språket eventuellt överbrygga detta hinder. 

2.2     LTG- metoden   

         Ulrika Leimar som utvecklade LTG-metoden på 1970-talet använde sig av det 

begränsade ordförråd som eleverna hade med sig. Hon menade att eleverna får lära sig att 

texten betyder något och att deras egna tal kan bli nedskriven text. Den här metoden går ut på 

att eleverna tillsammans med lärare formulerar egna texter. Metoden har kopplingar till 

Franker genom att utgå från det som individerna redan kan. Ofta kan eleverna redan många 

ord som de inte kan uttrycka i skrift.  Genom att visa att talet kan bli till bokstäver och ord så 

kan barnen upptäcka språkets struktur och regler. Ett annat viktigt inslag i denna metod är 

förståelsen: 

”Texterna i LTG- metoden utgår från elevernas upplevelser så den är förståelseinriktad men 

vikten läggas även vid att eleverna ska knäcka läskoden genom ”traditionell 

läsundervisningsmetodik” (Webb- och IT- projekt vid institutionen för utbildningsvetenskap, 

läsa och skriva, 2011). 

 

 2.3 Vilket språk ska man börja lära sig först? 

 

Gunilla Ladberg har i sin bok ”Skolans språk och barnets - att undervisa barn från språkliga 

minoriteter” svarat på frågan om vilket språk barnen bör lära sig läsa först. Svaret på den 

frågan är det språk barnen behärskar bäst, säger Ladberg. Det viktiga är hur väl barnet 

behärskar kopplingen ljud/bokstav: 
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”Ju bättre barn behärskar ljudsystemet desto lättare blir det att förknippa skrivtecknen med 

språkljuden. Det är avgörande är barnets drivkraft” (Ladberg, 2000).   

Men som vi kan se av citatet ovan anser Ladberg också att den egna drivkraften dvs. viljan att 

lära sig läsa också har stor betydelse för lärandet. Till skillnad från vuxna har barn en stor 

fördel av att de har relativt lätt för att lära sig mycket utantill. För den vuxne ska de nya 

tecknen infogas i ett stort nätverk av information. Om barnet visar intresse för flera språk så 

går det att kombinera språkträning i flera språk. Barn som inte uppvisar detta bör dock 

fokusera på ett språk i taget. 

Det hon skriver handlar om barn men det gäller säkert för vuxna analfabeter också. 

Motivationens betydelse för studierna är ju välkänd. Författaren anser att principen för att 

”knäcka läskoden” är densamma för alla skriftspråk. När eleven har förstått hur man gör och 

ska arbeta upp snabbheten i läsningen är det däremot inte likgiltigt vilket språk det sker på. 

Hon anser även att läsförmåga dessutom behöver vidmakthållas genom övningar på varje 

språk. Om man inte läser ett språk på länge kommer läsförmågan på det språket att försämras 

(Landberg, 2000).  

 

3. Metod  

Den undersökningen är baserad på intervjuer. Jag har valt att utgå från ett antal frågor (se 

bilaga 1) utan att styra samtalet för mycket. Det är alltid ett problem i en intervjusituation att 

intervjuaren påverkar svaret genom valet av frågor och sättet att ställa dem (jfr 

”intervjuareffekten”). Det har varit min uppriktiga önskan att lyssna till vad deltagarna säger 

för att få en rättvisande bild av arbetssätt som har direkt koppling till mitt yrke. För att minska 

risken för missförstånd har jag haft möjlighet att få träffa deltagarna individuellt och ställa 

frågorna på deras modersmål. I alla undersökningar ingår tolkning som en källa till 

felaktigheter. Genom att jag själv talar språket som frågorna ställs på så elimineras åtminstone 

ett extra led i tolkningsprocessen. Det bör ge något säkrare resultat. 

Jag har valt den metod som kallas semi-strukturerade frågor. Det betyder att jag har öppnat 

upp för en möjlighet att ställa följdfrågor. Anledningen att jag valt denna metod är att minska 

risken för missförstånd genom täta återkopplingar. Eftersom personerna i studien är läs- och 

skrivsvaga är det den enda möjligheten att få information om hur de upplever sitt lärande. 
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Alla andra metoder bygger på att deltagare har en förförståelse av intervjusituationen och de 

koder som gäller i ett sådant sammanhang. 

Jag är medveten om att underlaget är begränsat och att det därför är svårt att dra några säkra 

slutsatser av studien.  

Jag använder mig av deltagarnas förnamn efter deras godkännande.  De som var tveksamma 

har fått påhittade namn.  
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4. Resultat 

4.1 Intervjuer med deltagare 

 

Intervjuer är genomfördes med 13 elever som läser kurs B. Alla i intervjuerna var analfabeter 

eller hade låg utbildning bakom sig. De gick kurs A och en del av dem har haft 

modersmålslärare och en del inte.  

Hivin är kurdisktalande och har inte haft något stöd på modersmålet. Vi kunde 

kommunicera på svenska som hon behärskade bra. Hon sa att hon hade gått i skolan i 

nästan ett år och nu läste hon kurs B. När hon började kunde hon inte ens skriva sitt 

namn eller säga ett ord på svenska. Nu var hon stolt över sig själv. Hon hade jobbat 

mycket både i skolan och hemma med att lära sig bokstäverna. Hon hade tränat 

mycket på att skriva bokstäverna, den ena efter den andra, men hon glömde dem 

snabbt. Det hjälpte att lära sig bokstäverna i hela ord och inte en och en som när man 

lär sig alfabetet. Det som har hjälpt henne mest var bilder med ett ord under som hon 

tränade på att skriva.  

 

Narmin är också kurdisktalande men hon kan också tala arabiska. Hon har varit 

analfabet men nu har hon äntligen knäckt läskoden och hon är glad för det. Nu kan 

hon läsa bättre än att skriva. Jag fick välja vilket språk vi skulle genomföra intervjun 

på. Hon sa att hon kände sig säker och ville gärna prata svenska. Vi pratade på 

svenska men använde arabiska när det uppstod något missförstånd. Narmin och 

hennes klasskamrater är duktiga muntligt, säger hon. Hon tror att det är för att de 

pratar mycket svenska med sina lärare i skolan. De hade inte haft någon 

modersmålslärare i undervisningen. Narmin lärde sig bokstäverna både hemma och i 

skolan. Hennes man dikterade dem och hon repeterade de bokstäver som hon inte 

kunde. Hon uppskattar när hennes lärare kör den metoden också. Då får de lyssna och 

skriva samtidigt. Hon tycker att det är det bästa sättet att lära sig, både för henne själv 

och för många av hennes klasskamrater. Narmins största problem var vokalerna. Men 

med hjälp av bilder där ordet stod i text under så gick inlärningen bättre. Hon 

berättade att hennes lärare brukade läsa före och att eleverna läste efter. På så sätt fick 

de höra hur orden skulle uttalas och sedan imitera ljuden.  Hemma tränade hon sedan 

att skriva orden igen. 
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Hanan hade läst i Landskrona innan började på A-kursen i Malmö. I Landskrona hade 

de inte modersmålslärare. Nu har hon en modersmålslärare några lektioner i veckan. 

Hon anser att hon har lärt sig mycket mer med hjälp av modersmålslärarens stöd för 

det var nästan omöjligt att lära sig klockan utan modersmålslärare. Läraren i Malmö 

förklarade det på arabiska och jämförde det med svenska och då blev det mycket mer 

begripligt. Nu kan hon klockan! 

Hon anser att grammatiken är jätteviktig att lära sig redan från början. Tack vare de 

förklaringar hon har fått på arabiska förstår hon grammatiken bättre. När läraren 

jämföra arabiskans med svenskans grammatik så tycker hon att hon har lärt sig mer. 

Hon har fortfarande problem med bokstäverna. Hon blandar t ex ihop P och B samt 

har svårt med avkodningen.  

 

Ajdaa har precis som Hanan läst svenska på Komvux i Landskrona där det inte fanns 

tillgång till modersmålslärare. När jag bad Ajdaa jämföra de både skolorna ansåg hon 

att hon lärde sig mycket mer med hjälp av modersmålslärare: ”Här [Malmö] lärde jag 

mig mer och jag har ökat mitt ordförråd för min lärare förklarade på arabiska […] för 

jag kan inte slå upp ord från lexikon”. Jag försökte prata med Ajdaa på svenska under 

intervjun och då sa hon så här: ” Jag känner mig fortfarande osäker. Jag förstår det 

man säger men kan inte svara”.     

Saeffaa  berättade att hon var analfabet och aldrig hade gått i skolan. Med hjälp av 

modersmålsläraren kunde hon lära sig svenska. När jag hade en svensklärare som 

talade skånska blev jag helt förvirrad och förstod ingenting av vad han sade. Min 

modersmålslärare förklarade allt på arabiska och det hjälpte mig att förstå det hon ville 

lära oss. Vi började genom att skriva arabiska ord på svenska och det fungerade 

mycket bra, påstod Saeffaa. Hon mindes orden bättre. Nu kan hon skriva sitt namn, 

adress och läsa en enkel text. Saeffaa läser mycket både hemma och i skolan.  Hon är 

väldig stolt över sig själv. Nu kan hon handla och är inte orolig om någon vill prata 

med henne. Att boka tid på vårdcentralen eller följa barnen till tandläkaren utan att 

använda tolk går också bra. Det som har hjälpt Saeffaa mest är bilderna. De inspirerar 

deltagarna att prata och skriva. I början skrev de upp och översatte enstaka ord. Sedan 

kunde de skriva hela meningar om bilden. Diktamen hjälpte Saeffaa att höra orden och 

omvandla dem till text. Det var jättebra tyckte hon. 
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Massar började tala om för mig att hon aldrig har kunnat läsa eller skriva. Nu kan hon 

skriva på både arabiska och svenska. När hon försökte läsa något tidigare på arabiska 

och inte kunde det, blev hon snabbt uttråkad. Jag frågade henne hur det gick att 

utveckla modersmålet när hon studerade svenska. Hon svarade så att hon var mycket 

nervös när hon började skolan men när hon såg att de hade en arabisktalande lärare 

blev hon lugnare. Hon var rädd att hon inte skulle förstå läraren. Modersmålsläraren 

lärde deltagarna svenska bokstäver samtidigt som hon visade vad motsvarande 

bokstäver var på arabiska.  På tavlan skrev hon alltså bokstäverna på båda språken. 

Det blev som en repetition i arabiska för Massar. Hon hade glömt hur de såg ut och nu 

lärde hon sig de nya svenska bokstäverna på samma gång. Massar kan stava rätt och 

även läsa på arabiska genom att läsa sakta. På samma sätt försöker hon läsa de svenska 

orden. Varje nytt ord skriver hon vad det betyder på arabiska. Känner hon sig osäker 

frågar hon de kompisar som kan arabiska bättre än henne. Massar tycker att det är bra 

att lära sig båda språken samtidigt. Arabiska är ju lika viktigt för henne som svenskan 

för de som kan läsa och skriva har det mycket lättare, anser hon. 

 

Baydaa lärde sig bokstäverna genom att läsa dem många gånger i ord och inte var för 

sig. Nu läser hon mycket bra men har fortfarande problem med att prata. Att formulera 

en mening är inte svårt men när hon vill säga något blir hon nervös. 

Modersmålsläraren har hjälpt henne att förstå grammatiken och utveckla ordförrådet. 

Det finns ord på svenska som betyder många saker och det förklarar läraren för 

deltagarna på arabiska. Alla i gruppen talade arabiska. Därför utvecklas gruppen inte 

så mycket muntligt enligt Baydaa. Det hade varit bra om de hade fått träna med en 

svensklärare också.  

 

Maroka har gått länge på kurs A och hon har klarat av kursen men känner sig 

fortfarande osäker. Hon kan inte läsa bra och kan bara skriva en mening. Maroka lärde 

sig bokstäverna genom att sitta vid datorn och lyssna på dem många gånger. Läraren 

lät henne göra det länge tills hon kunde dem. Maroka säger att hon är glömsk. Det 

fungerar att läsa orden tillsammans med läraren eller gruppen men det går aldrig när 

hon är ensam. Bilderna hjälper Maroka att komma ihåg. Hon tycker att det är jättebra 

att ha en lärare som förstår henne. Nu kan hon skriva sitt namn men adressen måste 

hon skriva av. Hon kan fortfarande inte göra det utan att titta. 
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Hassan kunde bokstäverna innan han började på Meritutbildningen i Malmö. När han 

började skolan och fick veta att han skulle börja i en grupp som hade en arabisktalande 

lärare blev han skeptisk. Han trodde inte att den läraren skulle kunna lära honom 

någonting. Men han upptäckte att han hade fel. Med hennes hjälp förstod han mycket 

mer. Men i framtiden behöver han en svensk lärare och en mer blandad grupp trodde 

Hassan. Det skulle lära honom att prata bättre. Hassan tyckte att de borde haft mer 

högläsning i gruppen för det utvecklar både uttalet och läsförståelsen för honom.  

 

Tamar hade bara svenska lärare när han lärde sig bokstäverna. På den skolan han gick 

jobbade eleverna vid datorn. De tränade på att lyssna och skriva bokstäverna. Tamar 

tyckte att det var ett effektivt sätt att lära sig på. 

 

Hassna hade aldrig gått i skolan och därför tyckte hon att det var väldigt bra att de 

hade en arabisktalande lärare: ” Utan henne hade jag inte ens kommit till skolan”! Att 

läraren förklarade på arabiska gjorde att Hassna kände sig hemma i skolan: ”Vi 

skojade och skrattade mycket, då var det roligare att lära sig”.  

Hassna berättade att metoden hon lärde sig läsa och skriva bäst på var när hon fick 

skriva orden som hon redan kunde på svenska. Det var svår att komma ihåg 

bokstavsträningen på tavlan.  

 

Khaled började direkt med en arabisktalande lärare. Gruppen bestod av analfabeter 

och de kunde inte slå upp ord från lexikon som andra gör. Det var lättare för Khaled 

att lära sig läsa och skriva genom att höra på läraren när hon läste bokstäverna eller 

orden. De tränade också genom att upprepa orden, se på dem och spara ordbilden i 

hjärnan. Dessutom använde läraren bilder och ord tillsammans. Khaled tyckte att 

bilderna var till stor hjälp för han kunde inte skriva ordens betydelse och han glömde 

nya ord lätt. Men med bilder finns det alltid möjlighet till repetition. Nu behöver han 

inte bilderna för nu kan han skriva ordens betydelse på arabiska med latinska 

bokstäver. Nu kan han skriva sms till sina kompisar och släktingar. 

  

Saef gick i en annan skola innan han började på Komvux i Burlöv. Där hade de en 

arabisktalande lärare. Det var hon som lärde honom bokstäverna. Hon läste dem för 

honom och han fick sedan träna att läsa upp dem för henne. Därefter började de träna 

på att skriva och läraren hade diktamen med dem. Saef tyckte att det var en bra metod. 
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När läraren läste tittade Saef på orden och lyssnade hur hon uttalade dem. Läraren 

tolkade hela tiden och Saef kände sig säker. Han skämdes inte för att göra fel eller 

fråga läraren för hon förstod själv hur svårt det kan vara när man inte kan svenska. 

Andra lärare är bra men de vågade han inte fråga så mycket för han ville inte att de 

skulle tro att han var dum. När läraren förklarar på arabiska förstår han direkt. Läraren 

behöver inte upprepa allt flera gånger. Han är glad att han kan skriva nu. Nu chattar 

han med sina kusiner och skriver till dem på arabiska med latinska bokstäver.  

  

4.2  Intervjuer med lärare   

När jag intervjuade lärarna utgick jag från frågorna i frågeställningen. Eftersom målet med 

intervjuerna var att få fram nya infallsvinklar på problemet så valde jag att inte ha alltför 

strukturerade frågor. Risken blir då att frågorna styr samtalet alltför mycket och jag går miste 

om erfarenheter hos lärarna som de kanske inte själva tänker på. Mina frågor var därför 

följande: 

 Vad brukar du använda för pedagogik i ditt arbete? 

 Använder du deras modersmål i din undervisning och i så fall hur brukar du göra det?  

 Vad tycker du om att lära ut latinska bokstäver med hjälp av modersmålet?  

 Vilka metoder brukar du använda och som du tycker är effektiva? 

 

Tina är lärare i Svenska 2. Hon har jobbat tio år med invandrarbarn i grundskolan i 

Malmö. Nu jobbar hon på komvux i Burlövs kommun. Tinas modersmål är svenska 

och hennes grupp är vuxna analfabeter som talar olika språk. Hon svarade på frågorna 

så här:  

Tina förklarade att hennes arbete betydde mycket för henne. Hon tycker att det är 

roligt att jobba med människor och bidra till deras lärande. Tina vill helst inte arbeta 

ensam. Samspelet med andra är mer pedagogiskt utvecklande. Arbetsglädjen med 

både kollegor och i gruppen är också väldigt viktig anser hon. Därför brukar Tina göra 

saker tillsamman med gruppen som t ex. att grilla, ta promenader eller tipsrundor. Då 

sitter hon och pratar med tillsammans med sina elever. Det är ju även elevernas 

arbetsplats och de ska också trivas, säger Tina. 

 

Tidigare har Tina alltid jobbat parallellt med modersmålslärare. Då hade hon läs- och 

skrivinlärning med arabisktalande elever. Det var ett initiativ av Malmö Högskola. 
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Grundskolan i Rosengård deltog i projektet för att se om gruppen som fick extra hjälp 

på modersmålet skulle få bättre resultat på läs- och skrivinlärning än övriga grupper.  

Utvärderingen visade dock sämre resultat jämfört med andra och då blev Tina mycket 

besviken för både hon och modersmålsläraren hade jobbat hårt med gruppen och 

förväntade sig att det skulle ge resultat. Rektorn förklarade att forskarna på Malmö 

Högskola sagt att de negativa resultaten var förväntade. De poängterade att det är en 

lång process att utveckla två språk parallellt. De goda resultaten synas inte i ett tidigt 

skede utan arbetet kräver långsiktighet.   

 

Tina försöker att använda varierade metoder när hon undervisar. Det är viktigt. 

Muntliga övningar brukar de ha dagligen och eleverna uppskattar det. De pratar med 

läraren och med varandra. Eleverna gillar även att återberätta vad Tina sagt om t ex. en 

bild. Hon skriver ibland enkla och korta meningar på tavla som de läser tillsammans. 

Efteråt får eleverna träna på att skriva och läsa dem igen. Tina undviker att dela ut en 

text i början för då fastnar eleverna lätt vid det. En användbar metod är den så kallade 

LTG-metoden, anser hon. Metoden går ut på att använda det ordförråd eleverna själva 

har med sig. Tina kan några ord på arabiska och kurdiska som hon har lärt sig av 

eleverna, t.ex. veckodagar, månader, fråga, svar mm. Hon brukar skriva dem på tavlan 

bredvid de svenska orden. Naturligtvis skriver hon dem med svenska bokstäver. 

Tillsammans med eleverna formulerar hon en enkel text av orden som de redan kan. 

Det gör Tina för att få dem att förstå att texten betyder något och att deras eget tal kan 

bli nedskriven text.   

 

Intervju med Hanadi, en modersmålslärare på Meritutbildningen i Malmö. Hon 

undervisar två grupper, en kurs A och en kurs B.  

Hanandi trivs bra med sitt arbete och hon tycker att hon har väldigt god kontakt med 

sina elever: ”Vi är som en familj”, säger hon. Hanandi säger att trivseln i gruppen är 

jätteviktig. Eleverna lär sig mer när de är glada så det är viktigt att ge plats för skämt 

och skratt menar hon. 

Grupp A behöver tala mycket arabiska. De känner sig trygga när de får förklaringar på 

sitt hemspråk. Det kan vara ett problem anser Hanandi eftersom de måste lära sig att 

bli mer självständiga i fortsättningen. Vi har den här modellen för att analfabeterna i 

princip ska ha tillgång till en modersmålslärare hela tiden. Vi har sett att eleverna 
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uppnår kursmålen väldigt snabbt på det här sättet säger Hanandi. En klar bild av målen 

och vilka väger som leder dit är också en del av vårt arbetssätt hävdar hon. 

Hanandi brukar börja med att lära eleverna att skriva sitt namn, adress och småningom 

personnummer. Hon använder mycket bilder som stöd för minnet. Tillsammans gör de 

om meningar från arabiska till svenska. Hanandi skriver upp meningarna på tavlan och 

tränar eleverna att läsa och skriva dem. Många av eleverna använder latinska 

bokstäver för att skriva arabiska ord. Hanandi brukar hjälpa till med att skriva orden 

på arabiska med både latinska och arabiska bokstäver. Detta är ett exempel på 

kontrastiv pedagogik och det fungerar bra anser hon. Dessutom låter Hanandi eleverna 

använda det arbetssätt som passar dem bäst. Hon jobbar mycket med att 

individualisera lektionerna. För vissa elever betyder det att träna på att skriva av text 

medan andra vill sitta vid datorn och jobba.    

         

5. Diskussion och slutsats  

 

Det finns många teorier om lärande som handlar om tvåspråkiga barn och deras 

språkutveckling. Vissa av dem kan anpassas till vuxna men som lärare måste man tänka att 

vuxna elever ofta ställer krav på vad de ska få ut av arbetet. De vill gärna ha möjlighet att få 

diskutera med andra vuxna, i synnerhet vid mer komplexa kunskapsmål. Utan språk kan man 

inte göra det med sin lärare. Enligt Hanadi får deltagare på Meritutbildningen förklaring om 

kursmålen på hemspråket. Det har säkert bidragit till att de flesta deltagare där har klarat 

kursen inom rimlig tid.   

När det gäller utbildningsmetoder så visar studien att deltagarna lär sig på olika sätt och 

lärarna använder sig av olika metoder i sin undervisning. Internet och alla de 

inlärningsprogram som finns i dag innebär t ex. en unik möjlighet till språkinlärning. Det 

kompletterar lärarens arbete och är till stor nytta för studier på egen hand. Variation och 

trivsel återkommer inte helt oväntat som en viktig faktor enligt de lärare som intervjuats. 

Att lära sig läsa och skriva styrker deltagarnas identitet och att börja med orden de redan kan 

är en framgångsfaktor.   

Det framgår också av intervjuerna att alfabetiseringen på svenska blir effektivare om läraren 

talar samma modersmål som deltagaren. 
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Deltagarnas muntliga förmåga blir dock inte lika bra jämfört med andra som har haft en 

svensktalande lärare. Deltagarna använder gärna modersmålet och vågar inte prata svenska. 

Medan andra deltagare som inte haft modersmålslärare vågar mer och pratar bättre svenska.  

För att nyansera bilden vill jag lägga till att min erfarenhet säger att deltagarnas skriftliga 

färdigheter är bättre hos de som har fått hjälp av modersmålslärare än de som inte har haft den 

möjligheten.  

Tina noterade att den grupp som hade hjälp av modersmålslärare hade sämre resultat än andra. 

Det tolkades av forskarna med att process är mer långsiktig och att resultat blir bättre efter 

över tid. Hyltenstam & Toumela skriver att kostnaden för kommunen eller SFI- anordnaren är 

en viktig orsak till att man inte anställer fler modersmålslärare. Djupa kunskaper i språk tar tid 

och kostar pengar. Frågan är om kommunen ändå skulle spara pengar på att ge sina 

medborgare rätt utbildning från början. Det kostar ju pengar att ständigt försörja de som inte 

kan ta sig in på arbetsmarknaden pga. bristfälliga språkkunskaper.   

Lärarens roll är ganska komplicerad.  Läraren hjälper deltagarna att utveckla ett språkligt 

medvetande och strategier för språkinlärning som de har nytta av i all annan utbildning. Språk 

lär man sig i ett sammanhang. Det är minst lika viktigt att läraren kan exemplifiera de 

värderingar som språket är bärare av såsom öppenhet för andra, tolerans etc. Att plocka fram 

det som deltagarna kan sedan tidigare och bygga på vidare deras erfarenheter är centralt inom 

all pedagogik. Språket kan vara ett hinder. Modersmålet är ett bra sätt att nå deltagare som är 

lågutbildade. En kombination av modersmålslärare och lärare med svenska som modersmål 

vore önskvärt. De dubbla vinsterna kan komma att betala sig i fördjupade kunskaper hos 

deltagarna. Kostnaderna för utanförskap bör ställas mot investeringar i humankapital om man 

nu enbart ska se till budgeten i en kommun. Kanske finns det viktigare mål som hänger ihop 

med att skapa möjligheter för familjer att bli en del av det svenska samhället.  
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7. Bilaga 

     6.1  Frågor till deltagare  

 Vad brukar du göra för att lära dig läsa och skriva?  

 Hur har du lärt dig alfabetet?   

 Har du haft möjligheten till stöd på modersmålet och i så fall har det hjälpt dig?  

  Använder du dig av någon speciell metod för att lära dig?  Och i så fall har den/dem 

varit effektiva?   

 Hur skulle du vilja att din undervisning ska vara?  

 Vad tycker du om möjligheten för att få undervisning på ditt modersmål?  

       6.2  Frågor till lärare  

 Vad brukar du använda för pedagogik i ditt arbete? 

  Använder du deras modersmål i din undervisning och i så fall hur brukar du göra det?  

 Vad tycker du om att lära ut latinska bokstäver med hjälp av modersmålet?  

 Vilka metoder brukar du använda och som du tycker är effektiva? 

 

 

 

 

 

 

 


