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Abstract.

In Swedish society the demands on the adult literacy-rate are very high and due to migration

Sweden has gotten a number of adult illiterates.

This essay examines what possibilities an illiterate has to learn to write and read and receive

possibilities to integrate with Swedish society and become independent. People who can’t

read and write and migrates to Sweden shall not just learn the Swedish language, but also

adapt to a whole set of rules for society, which at the same time ought to be thought through

writing. In this essay the possibilities and obstacles that occur during the learning process of

reading and writing and what demands are reasonable to make will be examined.

The conclusion is that it is often the individual’s own motivation and life-situation that will

affect the outcome. Different methods work better or worse for different people. It is

important that the teacher encourages the pupils and makes them understand why they should

learn to read and write.
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1 Inledning.

1.1 Problem formulering.

Jag har arbetat på Rosengårds socialbyrå med ekonomiskt bistånd i ett år. Mina klienter var de

som stod längst ifrån arbetsmarknaden, av många olika skäl. De var sjuka, diagnostiserade

med posttraumatiskt stressyndrom eller så hade de helt enkelt för lite kunskaper i svenska för

att ens kunna söka ett arbete. Den klient som ”fastnade i mitt huvud” var en man i 45-

årsåldern. Han hade gått utan planering länge och när jag försökte ta tag i det fick jag

beskedet från Komvux att han inte klarat av deras alfabetiseringskurser. Eftersom de inte hade

några alternativ just då fick jag snällt avvakta med krav tills det dök upp andra resurser.

Eftersom jag inte hade en aning om vad analfabetism innebar blev jag nyfiken och när jag väl

fick erbjudandet att skriva uppsats i socialt arbete med inriktning mot kulturmöten och

integration fick jag chansen att fördjupa mig i ämnet.

Många människor anser att vi människor behöver känna att vi har en orsak att stiga upp på

morgonen. Det är destruktivt för den enskilde att gå hemma alldeles för länge. En familj

räcker långt men risken är att den vuxne blir isolerad om man inte får en chans att på ett

jämlikt sätt träffa andra vuxna människor. Detta kan ske via ett arbete, utbildning eller

föreningsliv. En invandrare som inte kan svenska är utestängd från många av dessa alternativ.

Är han eller hon dessutom analfabet blir möjligheterna minimala i ett samhälle som till stor

del bygger på skriftlig information.

För att få en känsla av sammanhang måste man på ett eller annat sätt integreras i samhället

och den viktigaste nyckeln är språket. Du behandlas olika beroende på vilken sorts språk du

använder. Om du har ett rikt ordförråd kan du göra dig förstådd och förstå andra i många

sammanhang. Om man har ett dåligt ordförråd på det egna språket kan det därför ses som

omöjligt att tillägna sig ett rikt ordförråd på svenska.

Om du växer upp i ett samhälle utan skriftspråk baseras ditt tänkande på det du upplevt och

det som finns i närheten. Lisbeth Sachs1 har ett exempel med kvinnor i SFI. Läraren försökte

lära kvinnorna att räkna genom att rita på tavlan. Då läraren ritade en paj på tavlan

protesterade kvinnorna eftersom man självklart inte kan ställa en paj på högkant. Helt logiskt

med tanke på att kvinnorna inte lärt sig att tänka i abstrakta banor.

                                                                

1 Lisbeth Sachs, Alfabetisering, en fråga om kultur och tänkande, SIC 12, 1986, Linköpings universitet s30f
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”Svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildning är formellt två olika

skolformer som kommunen ansvarar för. De båda utbildningarna har emellertid beröringspunkter

av olika slag. En sådan, komplicerad, kontakt yta är innehållet i SFI och ämnet svenska

som andraspråk i den grundläggande vuxenutbildningen. En individ som är analfabet eller som

ännu inte har utvecklat en grundläggande funktionell läs- och skrivförmåga är berättigad till

både SFI och svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning.

Språkinlärningen ska ske inom SFI, läs- och skrivutvecklingen inom svenska som

andraspråk. Hos de flesta lärande är dessa båda processer sammanvävda. Individen kan inte

lära sig läsa och skriva för första gången på svenska utan att muntligt behärska någon svenska.

Man måste förstå vad man läser och skriver. Sedan kan utvecklingen ske så att det talade språket

och det skrivna stöttar varandra. Det förutsätter att ämnena integreras.”2

I Sverige är det ett minimikrav att kunna läsa och skriva för att kunna få ett arbete, helst ska

du dessutom kunna tala perfekt svenska. De analfabeter som kommer till Sverige har en lång

väg framför sig. Eftersom man både ska lära sig ett nytt språk och att läsa och skriva är det

oerhört viktigt att de båda skolformer vävs samman. Om man inte förstår svenskan och

samtidigt ska lära sig läsa på svenska blir det ingen förståelse av det lästa, det blir bara en

avkodning av bokstäverna på pappret.

1.2 Syfte.

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka möjligheter en analfabet har för att bli alfabetiserad

och i vilken grad de kommer ut på arbetsmarknaden eller annan utbildning.

1.3 Frågeställningar.

Vilka hinder/möjligheter finns? Vilken pedagogik ger bäst resultat? Vilka mål är önskvärda?

Är det de uppsatta målen i kursplanen för SFI eller förhöjd livskvalitet som ska eftersträvas?

                                                                

2 Intern rapport Dnr 01-2001:3630 Skolverket s 24 (Med vuxenutbildning i fokus, Skolverket, 2000.
Dnr 2000:2528)
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2 Metod & Urval.

2.1 Metodval.

Då det inte finns särskilt mycket statistik över analfabeter i Sverige är det svårt att använda

sig av detta. Analfabeter utgör ingen egen grupp utan ingår i gruppen för lågutbildade, det vill

säga de personer som har mindre än 3 till 4 års skolutbildning. Då det dessutom av denna

anledning kan bli svårt att få tag på de personer som mer eller mindre gått igenom SFI och

grundläggande vuxenutbildning har jag också uteslutit möjligheten att göra en kvantitativ

undersökning. Därför valde jag att göra en kvalitativ undersökning och intervjua lärare som

arbetar med alfabetisering i Malmö Stad.

I kvalitativ forskning skall man beskriva helheter, dvs. hela och konkreta miljöer och hela

personer, inte bara isolerade variabler.3 I arbetet med att analysera intervjuerna är det dock

oundvikligt att man klassificerar och kodar viktiga teman. Under systematiserandet av

materielet har jag först transkriberat intervjuerna och sedan inordnat dem i olika kategorier.

Då många av intervjusvaren passat in på olika kategorier har jag försökt att se till helheten så

mycket som möjligt.

2.2 Avgränsning.

Jag har valt att intervjua sju personer som är aktiva inom vuxenutbildningen i Malmö stad.

Jag har intervjuat lärare och ansvariga för vuxenutbildning för att få deras syn på kraven och

resultaten. De lärare som blivit intervjuade redovisar utifrån den undervisningsmetodik som

praktiseras på den egna arbetsplatsen. Deras svar kommer därför inte att redovisas som egna

åsikter utan kommer att omfatta insatsen som helhet.

Jag har intervjuat lärare inom Komvux Södervärn-Rosengård, Malva (Fosie stadsdel),

modersmålsbaserad vuxenutbildning (Hyllie stadsdel), Kvinnobasen (ABF i samarbete med

Komvux Centrum), Lernia och Medborgarskolan.

2.3 Resultatens tillförlitlighet och källkritik.

Då de personer som intervjuats självklart vill uppmärksamma det positiva i det de gör kan det

vara så att de försökt att undanhålla det som inte är positivt. Dessutom har jag haft en för hög

ambition då jag påbörjade mitt intervjuarbete. Det är ett långsamt arbete för de flesta att bli

litterata och därför tar det längre tid för dessa att komma in i arbetslivet. Detta kan ha

påverkat mina intervjufrågor då min fråga handlade om arbetslivet och informanterna såg det

som ett mål att få personerna vidare i den grundläggande vuxenutbildningen.

                                                                

3 Repstad 1993 s 97
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De datakällor som använts har mestadels varit de kartläggningar av situationen i stadsdelar

och utvärderingar av olika projekt som producerats. Dessutom har Skolverkets rapporter varit

behjälpliga. Jag anser att dessa källor är tillförlitliga då de, oftast, syftar till att visa på det som

kan förändras samtidigt som de tar upp det som är positivt.

2.4 Verksamhetsförklaring.

Inom Malmö Stads introduktionsverksamhet pågår en mängd olika utvecklingsprojekt – bland

annat sammanhållen introduktion. Introduktionsverksamheten är dock inte något alla kan

delta i – den är förbehållen de som haft uppehållstillstånd mindre än 3 år. Enligt Anders

Eriksson som gjort en kartläggning i Fosie saknas ett liknande samordnat utvecklingsarbete

för gruppen ”gamla invandrare” (de som haft uppehållstillstånd längre än 3 år).4

Vuxenutbildningen/kunskapslyftet i Malmö har utvärderats. I rapporten5 framkommer att det

på grundnivån finns problem med rundgång, det vill säga att ett antal personer under lång tid

genomgår liknande kurser hos olika utbildningssamordnare utan att göra framsteg. Det saknas

ett gemensamt grepp om situationen för de människor som inte kommer över SFI-nivån.

Följderna för människorna och deras familjer är kända. Ofta avbryter personer olika

utbildningar – ibland pga. sjukdom eller föräldraledighet men ibland utan att de egentligen vet

varför. Efter avbrotten har de gått hemma under en period – sedan har detta uppmärksammats

och de har ånyo påbörjat någon undervisning. Flera olika projekt med en alternativ utbildning

och inriktning har också startats – kännedomen om dem har dock varit liten (vilket har

förbättrats sedan Malmö Stad anställde en vuxenutbildningssamordnare i februari 2000).6

Denna vuxensamordnare har kontaktats men just gruppen analfabeter var ett område hon inte

var säker på och hänvisade till andra källor. 030509 deltog en stor del av lärare inom

alfabetisering i Malmö Stad i en nätverksträff som kan bli ett starskott till en förbättrad

information om de projekt som inbegriper analfabeter och kortutbildade.

I utvärderingen av vuxenutbildningen/kunskapslyftet i Malmö7 framhålls att för att lösa

rundgångsproblemet måste studierna tydligare kopplas till en för kommunen gemensam

handlings- och studieplan. Utifrån den gemensamma handlingsplanen måste en tydlig väg

mot ett framtida yrke stakas ut. Först därigenom kan tillräcklig motivation uppnås.

                                                                
4 Kartläggning – Fosie AUC; Anders Eriksson 2001-04-04 s17

5 Utvärdering av vuxenutbildningen/kunskapslyftet i Malmö; Inregia AB oktober 2002 (Slutrapport, Utredning
angående insatser för arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga, Integration- och arbetsmarknadsavdelningen,
Kerstin Petersson, mars 2003)

6 Kartläggning – Fosie AUC; Anders Eriksson 2001-04-04 s 18
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2.4.1 Lernia och Komvux.

Lernia och Komvux är ”de stora” utbildningsinsatserna. Lernia har de elever som bott i

Sverige mindre än 3 år och sedan tar Komvux över utbildningsansvaret. Båda insatserna gör

skillnad på analfabeter, modersmålsläsare och lågutbildade då dessa grupper har olika

förutsättningar och därför inte bör blandas.

2.4.2 Modersmålsbaserad undervisning.

Sedan hösten 2000 har man i Hyllie Stadsdel, Malmö stad, bedrivit en form av kontrastiv

svenskundervisning. Stadsdelen har en hög andel invånare med utländsk bakgrund. Från

början inriktades projektet på en liten grupp pashto-talande kvinnor med liten erfarenhet av

skolväsendet. De var analfabeter i sitt modersmål såväl som i svenska. Idag har verksamheten

utökats till att även omfatta kvinnor med arabiska och albanska som modersmål.

Kärnverksamheten utgörs idag av tre lärare med färdigheter i respektive modersmål och

svenska, plus en del praktikanter vilka förser ca 50 elever med undervisning i det svenska

språket. Utöver denna kärna erbjuds eleverna även begränsad datorundervisning,

matematikundervisning, friskvård och svenskundervisning av svensk lärare.8

2.4.3 Malva.

Malva är en skola under Fosie stadsdelsförvaltning som undervisar svenska för språksvaga

personer med utländsk bakgrund. Studierna är förberedande för fortsatta studier eller arbete. I

en kartläggning av de personer som remitterats till Malva fram till 010502 framkommer att 19

personer är analfabeter, 1 semianalfabet och 5 personer som med stor säkerhet är analfabeter

men kräver mer utredning. Dessa personer är 51 % av det totala antalet kartlagda. Många av

de kartlagda i projektet Malvan har varit många år i Sverige – och har inte kommit över SFI-

nivå för att kunna gå vidare i andra utbildningssystem (som berättigar till andra stöd än

socialbidrag) eller arbete.9

2.4.4 Medborgarskolan.

Medborgarskolan har de elever som inte fått uppehållstillstånd, bland dessa är det mest män.

Det är ovanligt, att det är flest män på skolan. Den intervjuade läraren tror att det är för att

männen kommer ut först och kvinnorna är kvar hemma.

                                                                                                                                                                                                          

7 Utvärdering av vuxenutbildningen/kunskapslyftet i Malmö; Inregia AB oktober 2002 (Slutrapport, Utredning
angående insatser för arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga, Integration- och arbetsmarknadsavdelningen,
Kerstin Petersson, mars 2003)

8 Modersmålsbaserad vuxenutbildning – Hyllie SDF; Mathias Blob september 2002 s5
9 Kartläggning – Fosie AUC; Anders Eriksson 2001-04-04 s17
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2.4.5 Kvinnobasen.

Kvinnobasen riktar sig till afghanska och arabiska kvinnor och startades i samarbete med

Komvux centrum eftersom det fanns ett behov av undervisning av kvinnliga analfabeter.

2.4.6 Genusperspektiv.

Kvinnobasen och modersmålsbaserad vuxenutbildning vänder sig enbart till kvinnor. Den

modersmålsbaserade vuxenutbildningens utformning beror på att det från början var en

kvinnoförenings önskan att det skulle finnas en grupp för enbart kvinnor. Då det går andra

grupper på skolan träffar de dock männen på pauserna. Det kan även vara så att kvinnorna har

lättare att lära sig i en enkönad grupp, de vill kanske inte prata och är rädda att uttala fel. Men

när de är ensamma i klassrummet är de var fria att säga vad de vill, och de kan göra vad dom

vill under lektionen.

2.5 Betygskriterier Svenska för invandrare (SFI) K u r s  A.

För betyget Godkänd krävs att eleven förstår en enkel, muntlig instruktion om eller

beskrivning av något för henne/honom välbekant, förstår och gör sig förstådd, med ett

elementärt ordförråd, i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven ska

dessutom kunna berätta muntligt, begripligt och med visst sammanhang, om något upplevt,

och kan med hjälp av olika strategier hantera vardagliga situationer där skrift förekommer och

tolka t.ex. vanligt förekommande bilder, skyltar och symboler. Eleven ska kunna skriva och

läsa sitt namn och använda sig av omgivningen för att lära sig svenska och göra iakttagelser

av hur den egna språkinlärningen går till. Eleven ska med handledning ställa upp närliggande

mål för sitt lärande och använda hjälpmedel som t.ex. bandspelare och dator för att lära sig

svenska. Dessutom ska eleven presentera sig och informera muntligt t.ex. om erfarenheter av

arbete eller om sina intressen och ge exempel på olika lokala politiska, sociala och kulturella

förhållanden samt arbetsliv på orten och ge exempel på grundläggande lagar och regler i

Sverige.10

                                                                

10 Sammanställning SFI-rektor Malmö Gunilla Håkansson 030509
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B-kursen är slutkurs i kursväg 1. Analfabeterna börjar i kurs A. Det som tidigare kallades för

SFI-betyget kan jämställas med nivå D. Se ovanstående diagram för att se hur nuvarande SFI-

plan är uppbyggd med fyra olika nivåer i tre olika kursvägar. Den enskilde individen har

möjlighet att gå hela vägen från A till D.

2.6 Betygskriterier Svenska 2, lokal delkurs A.

För betyget Godkänd krävs att eleven ska kunna känna igen alla bokstäver, identifiera ljud och

koppla ljud/tecken, kunna ljuda ihop obekanta ord och bli medveten om bra uttal och prosodi.

Eleven ska kunna läsa och förstå korta, enkla texter, kunna forma bokstäverna korrekt och

kunna skriva namn, adress och personnummer. Eleven ska lämna mellanrum mellan orden,

kunna skriva kortare diktamen och känna till några vanliga stavningsregler.11

2.7 Fortsatt framställning.

I avsnitt 3 förklaras de relevanta begrepp som används i uppsatsen.

I avsnitt 4 tas tidigare forskning om det aktuella ämnet upp.

                                                                

11 ibid
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3 Begreppsdefinitioner.

Alfabetisering: Den process i vilken analfabeter blir alfabetiserade, ges ett skriftspråk.

Återgivning av språkljud med hjälp av ett alfabet; spridning av förmågan att läsa

och skriva12 Begreppet alfabetisering används i Sverige oftast i samband med den

utbildning som bedrivs för vuxna invandrare som inte har haft möjlighet att lära

sig läsa och skriva tidigare i sitt liv.13

Alfabetisera: lära någon att läsa och skriva.14

Analfabetism: oförmåga att läsa och skriva. Ofta talar man hellre om oförmågan att kunna

läsa och skriva en text av betydelse för det dagliga livets funktion. Med den

definitionen är, enligt UNESCO, nära hälften av världens befolkning analfabeter.

Afrika 70-80 %, Asien 40-60 %, Sydamerika 20-30 %, Nordamerika 10 % och

Europa 5 %. Analfabetismen är mer utbredd bland kvinnor än bland män och mer

utbredd på landsbygden än i städer.15

Analfabet: Inget skriftspråk. Endast oral kunskap. Icke läs- och skrivkunnig person; på ett

område djupt okunnig.16

Illitterat: utan boklig bildning, obeläst.17 I pedagogiska sammanhang används uttrycket om en

ung eller vuxen människa som ännu inte fått möjlighet att bli tillräckligt läsande

och skrivande för att utveckla abstrakt och hypotetiskt tänkande.18

Litterat: bokligt bildad person.19 Benämning på den förändring i tänkande som uppstår som en

effekt av att vara läsande och skrivande, nämligen förmågan till abstrakt och

obundet eller hypotetiskt tänkande. Att vara litterat förändrar också sättet att tala.

Dessa förändringar är en förutsättning för ett självständigt deltagande i vårt

extremt litterata samhälle.20 En person är funktionellt litterat när han har uppnått

grundläggande kommunikationsfärdigheter som gör det möjligt för honom att ta

del i alla de aktiviteter, i vilka kunskaper i läsning, skrivning och matematik är

                                                                

12 NE 1989 (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s2)
13 Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s8
14 Svenska akademins ordlista, 2000 (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s2)

15 Pedagogisk uppslagsbok, 1996 (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s2)
16 Svenska akademins ordlista 2000 (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s2)
17 ibid

18 Pedagogisk uppslagsbok, 1996 (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s2)
19 Svenska akademins ordlista, 2000 (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s2)
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nödvändiga i hans grupp eller samhälle och när de uppnådda kunskaperna och

färdigheterna gör det möjligt för honom att använda dessa för sin egen och

samhällets utveckling.21

Språksvag: Personer, efter introduktionstid, som är i behov av ytterligare svenskundervisning

för att kunna deltaga i reguljära arbetsmarknadsinsatser.22

4 Tidigare forskning.

Jag kommer företrädesvis att bygga min teoretiska bas på de kartläggningar och utvärderingar

av olika projekt som gjorts runt om i Malmö. Den litteratur som fanns tillgänglig på bibliotek

var från 1970 och 1980-talet och kändes därför inte aktuell. Dessutom verkar det som om

detta är ett eftersatt område då det finns få forskare som inriktat sig på den här gruppen.

4.1 Lå ngvarigt socialbidragstagande.

Skolstyrelsen har i en rapport om långvarigt socialbidragstagande23 visat på att

utbildningsnivån spelar stor roll för det långvariga socialbidragstagandet. Drygt 40 % av dem

som hade långvarigt bidrag 1996 och var under 50 år hade högst grundskoleutbildning.24 En

kartläggning som har genomförts i Malmö över antalet sjuka vuxna personer i åldern 16-64 år

aktuella för socialbidrag i maj 2002. Rapporten25 visar att av det totala antalet sjuka

socialbidragstagare hade drygt 60 % (1123 personer) aldrig haft ett arbete i Norden. Av dessa

hade 28 % inte haft någon anställning alls.26 Introduktionen av invandrare behöver förbättras.

Det är viktigt att nyanlända får en god svenskundervisning anpassad efter sina förutsättningar

och att de snabbt får kontakt med arbetslivet, bl. a. genom arbetsplatspraktik. Det är viktigt att

hitta fungerande samarbetsformer mellan arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa.

                                                                                                                                                                                                          
20 Pedagogisk uppslagsbok, 1996 (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s2)

21 Ur ”Declaration of Persepolis”, 1975, Qarin Frankers översättning, Åhl, H; 2000 (Intern rapport Dnr 01-
2001:3630, skolverket s9)

22 Rapport – ”Kartläggning av språksvaga i Södra Innerstadens stadsdel”, Nadia Bhere hösten 2002 Bilaga 1, Li
Djurfeldt, 2002-06-11

23 Långvarigt socialbidragstagande under 1990-talet (1999:5)(Slutrapport, Utredning angående insatser för
arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga, Integration- och arbetsmarknadsavdelningen, Kerstin Petersson, mars
2003 s)

24 Slutrapport, Utredning angående insatser för arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga, Integration- och
arbetsmarknadsavdelningen, Kerstin Petersson, mars 2003 s16

25 Delrapport – Utredning angående arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga 020918 (Slutrapport, Utredning
angående insatser för arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga, Integration- och arbetsmarknadsavdelningen,
Kerstin Petersson, mars 2003)

26 Slutrapport, Utredning angående insatser för arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga, Integration- och
arbetsmarknadsavdelningen, Kerstin Petersson, mars 2003 s16
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Möjligheten att få stöd för att komma in på arbetsmarknaden måste finnas även om man inte

talar perfekt svenska eller har andra svårigheter.27

4.2 Ett annat sätt att tänka.

Människor som behärskar skrivkonsten kan endast med stor svårighet föreställa sig en primärt

talspråklig kultur, dvs en kultur utan någon som helst kunskap om skrivkonsten eller ens dess

möjlighet.28 Vårt sätt att se på världen är skriftspråkligt låst. ”Schooling” – att delta i den

västerländska skolan – är det som är avgörande för att man i vissa sammanhang skiftar från ett

konkret, situationsbundet tänkande till ett mer abstrakt, dekontextualiserat tänkande. I och

med skolgången lär man sig nya sätt att tänka och andra sätt att lösa problem.29 Gemensamt

för vuxna invandrare, som inte har längre skolbakgrund, är i regel att de i sitt hemland inte

varit ensamma om sin situation. Det har funnits många i den närmaste omgivningen som delat

samma erfarenhet, att inte kunna läsa eller skriva. Att man inte kunnat läsa, skriva eller räkna

har inte betytt att man varit underlägsen andra. Även om man inte gått i skola kan man ha haft

hög status i den egna gruppen.30 Många av dem som är immigranter i Sverige kommer från

bondesamhällen, där lärande i stor utsträckning bygger på observation, imitation och

informell samverkan mellan människor. De kommer oftast från talspråkliga miljöer och har

klarat sig bra som illitterata i sina hemländer. Det är inte självklart att de upplever det som en

brist att inte kunna läsa och skriva.31

Kursdeltagare som huvudsakligen levt i en oral kultur och varit vana vid att uttrycka sig

muntligt missgynnas ofta av att kunskapsförmedlingen i skolan oftast bygger på den

skriftspråkliga traditionen. I oral tradition överförs även kunskaperna muntligt och det är inte

självklart att studerande från dessa kulturer kan se några vinster i att gå från muntlig till

skriftlig kultur.32 Brian Street (1995) menar att vi i för hög grad har ”pedagogiserat” läs- och

skrivfärdigheten. Många personer kommer till skolan för att lära sig att använda skrift i helt

speciella situationer eller i förening med konkreta aktiviteter, och det måste vi utgå ifrån. Vi

måste också acceptera och ta konsekvensen av att många också fortsättningsvis önskar

använda muntligt språk till att lösa de flesta problem i det dagliga livet. Alla är inte

motiverade att tillägna sig en läs- och skrivfärdighet för bruk i fortsatt utbildning. Han menar

                                                                

27 Slutrapport, Utredning angående insatser för arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga, Integration- och
arbetsmarknadsavdelningen, Kerstin Petersson, mars 2003 s16

28 Ong 1999:44 (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s6)
29 Qarin Franker (Åhl; 2000) (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s6)
30 Eija Kuyumcu (1993) Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s9

31 Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s4
32 Eija Kuyumcu (1993) Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s9
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att en anledning till att många hoppar av utbildningen, är att det inte finns överensstämmelse

mellan det de önskar lära och det utbildningen erbjuder.33

4.3 Pedagogik.

Vuxna ser sig själv som medbestämmande och ansvarstagande. Utbildningen måste därför ge

en stark känsla av deltagande och möjligheter till och krav på ansvarstagande. Den viktigaste

resursen, för den studerandes eget och andras lärande, är den studerandes samlade erfarenhet.

Läraren får kunskap om och förståelse för deltagarens erfarenheter genom de återkommande

deltagarsamtal som bör föras tillsammans med modersmålslärare eller tolk. Det är oerhört

viktigt att individen tillåts forma sina tankar på sitt eget språk och får känna delaktighet i

alfabetiseringsprocessen.34 För att de studerande ska kunna behålla sin självkänsla och sitt

människovärde, är det angeläget att utbildningen formas så att den utgår från det de

studerande kan och är duktiga på och att man försöker tillvarata de färdigheter och kunskaper

de utvecklat under sin livstid.35

Vuxna illitterata tycker sig ha olika hinder. Det är hinder av sociala skäl, hinder som handlar

om motivation och hinder som har samband med att de inte förstår instruktioner eller kan ta

till sig kursmateriel. För att komma åt problemet måste man systematiskt studera

alfabetiseringsprocessen och även avhopp samt återfall till det illitterata.36 Det är ofta en stor

fördel om den studerande får möjlighet att lära sig läsa på sitt modersmål. Det språk man lärt

sig tala på och vuxit upp med får en ny dimension när man utvecklar läs- och skrivförmågan

och det ökar samtidigt människans tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Om det inte finns

möjlighet att ordna modersmålsundervisning är ett tätt samarbete med modersmålslärare ett

alternativ. Ett sådant samarbete skapar möjligheter att bygga vidare på de språkkunskaper som

den studerande har på sitt modersmål. Att på ett tidigt stadium utveckla ett nära samarbete

med modersmålsläraren är oerhört viktigt. Den studerande kan känna sig delaktig i arbetet,

fråga och reflektera och på så sätt utveckla sin motivation och sitt självförtroende.

Organisationen måste tillåta en flexibel schemaläggning för modersmålslärarna, så att de finns

tillgängliga när de behövs. Här finns idag många hinder, dels i det faktum att det på mindre

orter är svårt att överhuvudtaget få tag på modersmålslärare, än mindre utbildade sådana, dels

                                                                

33 Brian Street (1995), Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s22
34 Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s22f

35 Eija Kuyumcu (1993) Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s9
36 Helen Abadazi (1994) Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s7
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att organisationen inte tillåter flexibla lösningar i den omfattning som en sådan inriktning

kräver.37

Storskaliga inlärningsprogram har varit mindre effektiva än småskaliga som inte enbart

fokuserat på läsinlärning. Små program har dock inte varit tillräckliga för att möta det stora

behovet av alfabetisering. Utmaningen har varit och är att skapa storskaliga program som

både är effektiva och möjliga att implementera.38

I en undersökning av skolverket om alfabetisering i åtta kommuner framkommer att de

studerande är överlag passiva i utbildningssituationen, vilket innebär att de inte deltar aktivt i

utbildningen. De kommer till verksamheten, sitter av sin tid, upprepar ofta och skriver gärna

av men är i låg grad reflekterande och medvetna om målet med sina studier.39 Inlärning

motiveras primärt av de aktiviteter som kan kopplas till den studerandes uppgift i livet. Det

som är intressant fokuseras mer på problem och problemlösning än på abstrakta modeller.

Innehållet i utbildningen måste därför vara användbart och meningsfullt och ha sin

utgångspunkt i, för de studerande, relevanta situationer.40 Genom att uppmärksamma

informanterna på tidigare erfarenheter av lärande, har begynnande medvetna

kunskapsstrukturer tagits fram. Genom att sedan uppmärksamma inlärningen i den nya

situationen i skolan har informanterna kunnat göra kopplingar och efterhand prövat att

förändra och utveckla sina kunskapsstrukturer. Uppfattningar har bytts ut och modifierats. Det

har skett kvalitativa förändringar i sättet att erfara.41

                                                                

37 Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s16f
38 Helen Abadazi (1994) Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s7
39 Intern rapport Dnr 01-2001:3630 Skolverket s27f

40 Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s22f
41 Bengtsson & Rydén, 2001 C-uppsats Göteborgs universitet, Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s20
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4.4 Funktionella färdigheter.

Kunskapssamhället av idag ställer höga krav på förmågan att förstå och använda tryckt och

skriven information. Det som på 1970-talet ansågs definiera ”funktionella läsfärdigheter”,

som t ex. att fylla i postblanketter och liknande praktiska läs- och skrivuppgifter svarar inte

längre mot vuxenlivets krav.42

Nivå: År: Grupp/ålder: Exempel på krav:

Nivå 1. Kravnivå i samhället fram

till 1920-talet.

Ca åk 3. Söka enstaka information, korta enkla

budskap t ex. ”Vad kommer på TV

ikväll.”

Nivå 2. Kravnivå i samhället fram

till 1970-talet.

Ca åk 6. Enklare skötselanvisning, enklare

skönlitteratur, ta körkort.

Nivå 3. Kravnivå i samhället fram

till 1990-talet.

Godkänd i

åk 9 vt –98.

Att kunna dra slutsatser som inte

motsvaras av en ordagrann formulering

i texten, ”Läsa mellan raderna” Fysik

eller kemiboken på högstadiet eller

yrkesämnen på gymnasiet.

Tabell 1. Nivå 1 enligt den internationella läskunnighetsundersökningen. Tabellen visar de
ökade kraven på läskunnighet.

7,5 % av den vuxna befolkningen i Sverige finns på första nivån men klarar inte nivå 2. En

individ som befinner sig på denna nivå klarar inte att läsa obekanta texter, klarar inte att tolka

dokument och har låg beredskap att via skriftligt underlag snabbt sätta sig in i nya

förutsättningar, i arbetet eller som konsument eller familjeförsörjare. Han eller hon är

hänvisad att konsultera läsare i sin omgivning.43

I samtliga deltagande länder i den internationella läskunnighetsundersökningen 1996

(Kanada, Tyskland, Nederländerna, Polen, Sverige, Schweiz (franskspråkigt och tyskspråkigt)

och USA) presterade invandrarna sämre än de infödda och Sverige hörde till de länder som

uppvisade störst skillnad. Sverige intar en tätposition när det gäller vuxnas läs- och

skrivförmåga men hör till de länder som har stor skillnad i förmågan att läsa och skriva

                                                                

42 Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s10
43 Skolverkets rapport 115, Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s10f



18 (34)

mellan den invandrade och den infödda befolkningen. Samtidigt är kraven på läs- och

skrivförmåga större här.44

I en rapport till Skolverket och Kunskapslyftkommittén konstateras att invandrare i Sverige är

väsentligt bättre på att läsa och skriva på sitt nya språk än invandrare i flera andra länder men

de som invandrar till Sverige möter högre krav på språket än invandrare till de flesta andra

länder, vilket skapar problem för många, framförallt på arbetsmarknaden.45

4.5 Läsförmåga.

Det är viktigt att utveckla en flexibel läsförmåga, så att läsningen kan anpassas till texten och

läsningens syfte. Textens kulturella innehåll utgör också en viktig del av läsförståelsen och

med ett för stort kulturellt avstånd mellan texten och läsaren blir det svårt att förstå texten.

Kultur kan därför ses både som en möjlighet och som ett förståelsehinder. Det är en stor

fördel att redan kunna läsa på modersmålet då man börjar studera ett främmande språk, menar

Bo Lundahl. Han hänvisar till att en del forskare till och med hävdat att läsförmågan är

viktigare än språkförmågan för att kunna tillgodogöra sig texter på ett främmande språk

(Groebel 1980) medan flertalet forskare anser att båda är viktigare och att språkförmågan är

extremt betydelsfull för möjligheterna att läsa en text i början av språkinlärningen (Devine

1988; Carrel 1991).

Det råder ett ömsesidigt förhållande mellan läs- och språkförmågan menar forskaren Elley

(1984). Det innebär att en tidig läsning kan bidra till att öka språkförmågan samtidigt som

möjligheterna att läsa effektivt förbättras i takt med den språkliga utvecklingen. Detta

förutsätter dock ett holistiskt arbetssätt, där man undviker att träna isolerade färdigheter och

inbegriper en varierad språklig kost med ett rikt urval av böcker, tidningar, ljudkassetter och

videoband.46

                                                                
44 ibid

45 ibid
46 Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s18
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4.6 Alver & Lahaug.

De norska forskarna Vigdis Alver & Vigdis Lahaug (Alver & Lahaug, 1999) hävdar att det är

omöjligt att planera och genomföra en relevant utbildning utan planlagda samtal med

deltagarna. Deltagarsamtalen är inte bara redskap som ger svar på ställda frågor, de sätter

också igång tankeprocesser hos deltagarna och de kan bidra till medvetenhet om egna behov

och om lärande och kan kanske vara starten på en process.

När lärare och studerande inte delar språk är det ingen självklarhet att målen diskuteras. I

början krävs det ofta tolk. När lärare och studerande inte heller delar kulturella förutsättningar

är det inte heller givet att de delar målen. En del av förutsättningarna som ligger i

ämnestraditionen tar lärare kanske för givna utan att reflektera över dem och utan att diskutera

med de studerande.

Alver och Lahaug menar att ett av de stora problemen är att lärare inte känner till deltagarnas

erfarenheter, när de börjar på kurs och när man saknar ett gemensamt språk är det svårt att

utväxla tankar och upplevelser.

En målsättning bör vara att få deltagarna att förstå att de själva måste delta aktivt för att

inlärningen ska gå bra. Ofta kan deltagarna komma till utbildningen med en annan syn på

lärarroll och utbildning än den som läraren är van vid. Genom samtalen kan deltagare och

lärare klara upp missförstånd och diskutera olika sätt att se på lärande. ”Om vi inte pratar med

deltagarna, kan vi inte veta något om vad de tänker, vad de önskar och vad de kan. Vi kan

bara gissa eller tro men det är inte tillräckligt.”47

4.7 Samhällets normer styr.

Alfabetiseringsbegreppet är komplext och processen innehåller så mycket mer än att bara

avkoda bokstäver eller tecken eller koppla ett visst ljud till ett tecken. Man måste också kunna

förstå det man läser och ha automatiserat själva avkodningstekniken. Man lär sig alltid läsa

och skriva i en viss kontext och därför blir de normer och värderingar som gäller i det

samhälle där detta sker inbyggda i själva läsandet.48

Alfabetiseringsprocesser kan aldrig pågå utan att vara starkt påverkade av kulturella, sociala,

politiska och ekonomiska omständigheter.49

                                                                
47 Alver & Lahaug, 1999 Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s18f

48 Franker, Q i Åhl, H; 2000 (Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s10)
49 Lisbeth Sachs, Alfabetisering, en fråga om kultur och tänkande, SIC 12, 1986, Linköpings universitet
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Immigranter kommer inte till Sverige som ”oskrivna blad”. Alla har med sig erfarenheter,

kunskaper och upplevelser som format dem till de människor de är idag. Denna livserfarenhet

utgör en viktig byggsten för tillvaron här i Sverige. Då är det viktigt att vi informerar oss om

denna bakgrund och ser den som en tillgång i det fortsatta arbetet, både inom SFI och annan

verksamhet.50

I alfabetiseringsprocessen är det ett mycket viktigt inslag att bekräfta individernas

erfarenheter och därigenom öka deras självkänsla för att få dem att tro på sin förmåga att lära

och tycka att de är värda att satsa på. 51

4.8 Marginalisering.

I en kartläggning av gruppen språksvaga i Södra Innerstaden framkommer att en faktor som

förenar dem alla, bortsett från att de kategoriserats som "språksvaga", är att de för tillfället försörjer

sig genom socialbidrag. Av dessa finns det individer som är mycket missnöjda med sin situation i

Sverige och som gjort allt i sin makt för att komma från en försörjning genom socialbidrag.

Det finns dock, även de som däremot inte verkar ha några större problem med sin situation

utan snarare inte verkar anstränga sig särkilt mycket för att komma ur detta tillstånd.52

Personer med låg språklig kompetens marginaliseras på flera plan. Dels ekonomiskt eftersom

de uppbär försörjningsstöd. De marginaliseras också gällande sina barns skolgång eftersom de

inte förstår det svenska skolsystemet. De marginaliseras från de andra socialförsäkringarna;

bostadsbidrag, föräldrapenning, A-kassa m.m. eftersom de inte förstår dem. De marginaliseras

från de demokratiska spelreglerna – eftersom de inte förstår dem. De marginaliseras i sitt

boende – eftersom de har socialbidrag.53

Om man som individ, trots försök, har misslyckats gång på gång, med att bli

självförsörjande ter det sig ganska självklart att energi och framåtanda efterhand avtar och

istället övergår till en likgiltighet inför sin situation. Detta då en känsla av maktlöshet troligtvis

infinner sig och att man som person därför tappar hoppet om att bli självförsörjande.54 För

människor som marginaliseras och har svårt att ”förstå” omvärlden är det viktigt med en

någorlunda fast punkt. En form av mentorer som kan fungera som rådgivare och stöttare.

                                                                

50 Intern rapport Dnr 01-2001:3630, skolverket s18
51 ibid
52 Rapport – ”Kartläggning av språksvaga i Södra Innerstadens stadsdel” ; Nadia Bhere hösten 2002 s27

53 Kartläggning – Fosie AUC; Anders Eriksson 2001-04-04 s17
54 Rapport – ”Kartläggning av språksvaga i Södra Innerstadens stadsdel” ; Nadia Bhere hösten 2002 s27
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Någon med ett professionellt synsätt och kompetens som följer upp studier på olika nivåer

och kan visa på alternativa vägar.55

5 Presentation av empiriskt materiel.

5.1 Förhållningssätt.

Alla intervjuade redovisar ett förhållningssätt som bygger på ömsesidig respekt mellan

deltagare och lärare. Många av lärarna har antingen ett långt yrkesliv inom SFI om än inte

specifikt med analfabeter. En del har utbildning som grundskolelärare i botten men inser att

det är annorlunda med vuxna människor som har ett yrkesliv sedan tidigare. Genom

handledning och nätverksträffar kan den kunskap som de enskilda lärarna innehar delas

mellan de olika insatserna. Alla lärare som intervjuats har påpekat att det är viktigt att de som

lärare inom alfabetisering har ett samarbete då detta gynnar eleverna i slutändan.

5.2 Deltagarsamtal.

Malva är den enda insatsen som har uppföljning, dock har detta inte nämnvärt gjorts på de

elever som ingår i alfabetiseringsgruppen då det är få av dessa som lämnat Malva. Orsaken

kan vara att de personer som remitterats till Malva har gjorts för att de personerna ska bli

språkbedömda och kartlagda. Kartläggningen har skett för att Fosie Stadsdelsförvaltning ska

kunna få en bild av hur läget ser ut i stadsdelen och kunna vara ett underlag för vidare

insatser. Efter 6 månader sker en uppföljning, de får en lapp hemskickad som dom skall visa

sina lärare och så får den läraren på SFI eller annan utbildning skriva i hur det går, framsteg

och hur stor närvaro och vad som är planerat för dom.

Medborgarskolan som bedriver alfabetisering för de asylsökande påpekar att det är viktigt att

personerna hamnar rätt från början.

”Det är jätteviktigt att dom kommer rätt med en gång också. Att vi gör när vi träffar dom

första gången ser efter vilka kunskaper dom har så att vi kan placera dom i rätt grupp från

början. Vi kan tappa elever om dom hamnar fel. Då tappar de självförtroendet.”

Istället för att göra en uppföljning dokumenterar de deras kunskaper så att det kan följa med

dom till nästa ställe så att de snabbt kan börja lära där.

Lernia har kartläggning med tolk då de tittar på vad den enskilda eleven har för praktiska

kunskaper och vad de har för bakgrund. Om han eller hon har arbetat eller vilka intressen de

har. Om de inte har förvärvsarbetat vad har de då gjort istället? Har de några intressen som

man kan bygga vidare på? Vad gäller uppföljning finns möjligheten att följa eleverna under

                                                                

55 Kartläggning – Fosie AUC; Anders Eriksson 2001-04-04 s17
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den tiden de går på Lernia, då Lernia förestår SFI ”hela vägen”. Dock har de tidigare haft

slututvärdering av de ”högre” kurserna för att se om individen uppnått sitt mål och vart han

eller hon är på väg. De har ännu inte påbörjat någon utvärdering av insatsen då de första

kurserna började i början av 2003.

Modersmålsbaserad undervisning har introduktionssamtal mellan modersmålslärare och

eleven. Detta för att kunna avgöra på vilken nivå eleven befinner sig på och vilken bakgrund

eleven har.

”Jag tror att det är jätteviktigt i början att varje grupp i alla vuxenskolor, att det finns

någonting som heter introduktionssamtal, under det här samtalet skall dom skriva vad dom

har med sig som bakgrund eller utbildning, sen skall lärare titta hur många som läst i deras

hemländer, dom skall vara för sig själva, dom som är utbildade i sina hemländer och jobbar

för sig själva. För att dom som analfabeter kräver mycket tid.”

Första steget är att förstå vad man håller på med. Förstå att det här inte är något jag kanske

kan göra på en kort period. Vissa klarar ju det men vissa för det inte. För att medvetandegöra

personen om vad de håller på med och vilka mål som är rimliga att uppnå. Det här behöver de

förstå. Det är väldigt svårt att förstå det som analfabet om det kommer in en svensklärare som

kommer in och skall förklara det för sig. Därför anser modersmålsbaserad undervisning att det

är viktigt att ha modersmålslärare tillgängliga under hela tiden i den första gruppen

(analfabeterna).

Komvux har tillgång till modersmålslärare men tyvärr bara i tre språk, arabiska, kurdiska och

pashto/persiska.

5.3 Individualisering.

Kvinnobasens svensklärare menar att analfabetundervisningen är lite som man lägger upp det

mycket själv. Det finns inte så mycket materiel att tillgå. I modersmålsbaserad undervisning

försöker svensklärarna att ha en muntlig undervisning, då det är bra att ha som bas.

”Om dom skall lära sig skriva måste de ha talspråket. Men det är tufft för oss eftersom vi är

så vana, vi är så otroligt beroende av skriftspråket, därför har vi fått jobba hårt för att hitta

sätt att jobba på.”

Vad gäller skriftligt materiel tillverkas det mesta själv. Eleverna får skriva små texter om vad

de varit med om och händelser som rör deras liv. Läraren som intervjuades från Komvux

menar att hon redan för 12 år sedan började göra eget materiel.
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”… sen upptäcker man mer och mer vad som fungerar, vad som behövs. Själva läsinlärningen

i sig tycker jag inte att det skiljer så hemskt mycket från ett barn, bortsett från att barnet har

ju allt tal redan, och att innehållet i texten måste vara helt olika. Det är lite kränkande att

sätta en barntext i händerna på en vuxen.”

Allting bör bygga på det talade och det talade är vad analfabeterna behöver först, både för att

kommunicera och därför att man inte skall läsa något om man inte förstår vad det står, det

förutsätter tal, så det gör Komvux alltid först. Sedan skriver eleverna mycket texter,

producerar eget materiel som de läser och spelar in kassettband så att de kan lyssna på dem

och följa med. De läser sakta så att eleverna kan följa med i orden. Dessa kassettband

fungerar dessutom som läxor, att man ska lyssna på bandet hemma och följa med i texten. Det

är ju inte alltid helt lätt att hitta läxor till en som inte är studievan och inte kan läsa och skriva.

Alla insatser arbetar ungefär på det viset, först mycket muntlig undervisning och sedan

läsning och skrivning av det som de själva producerat. Lernia har modersmålslärare därför att,

som de själva säger, att

”…man kan inte slå upp det i en ordbok om man inte har bokstäverna och man kan inte ha

andra hjälpmedel eller läromedel för att få en begreppsvärld som man kanske inte har. Så

småningom kanske man förstår ordet men man förstår inte begreppet… Så detta tror vi

väldigt mycket på och det har länge varit så att det är många som har diskuterat det här med

språkinlärning svenska som ett nytt språk. Ja bara man är i en svensk språkmiljö så lär man

sig, alltså man skall översköljas av språket. Tillåt mig att tvivla därför att om jag hade

kommit till Kina och bara dagarna i ända hade lyssnat på kineser tala så tror inte jag hade

lärt mig mycket mer för att jag översköljs av språket. Jag måste ju ha något att hänga upp det

på, haka fast det vid och få struktur på det och få begrepp för det också.” (Lernia)

5.4 Språkpraktik.

Alla intervjuade insatser gör studiebesök, Lernia har som mål att ha 5 veckors praktik i

slutkursen (B, analfabeterna börjar i A). Studiebesöken baseras ofta på det faktum att

analfabeterna behöver se och lära sig hur det går till i det svenska samhället, något de kanske

låtit andra ombesörja om de varit en längre tid i Sverige. Det lättaste sättet att visa detta för

denna språkgrupp är att gå ut och visa dem hur det går till.

Lernia har valt att lyfta upp en mening bland de olika kriterierna och utifrån den utforma det

som ingår i vår utbildning därför att det är så viktigt att man redan från dag ett blir identifierad

som en vuxen individ och inte som en ”ja, nu ska vi lära oss all grammatik först och sedan

bisatserna och sedan kanske du kan…”. Detta medför att man utbildningen igenom har en
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koppling till det man arbetat med i hemlandet eller kan tänkas vilja arbeta med i Sverige. Just

när det gäller analfabeter i grupp A är detta inte aktuellt men redan i grupp B kommer de att

själva välja en praktikplats. Detta arbete utförs av eleverna själva och förbereds noga innan

praktiken påbörjas.

Komvux bestämmer vilka studiebesök som är intressanta beroende på vilka elever som är i

just den gruppen och vad den gruppen har behov av att se.

”Några av våra elever har varit här jättelänge, för att ta samma exempel, post och så det

klarar dom bra, det är inga bekymmer, då går vi inte på studiebesök till posten, men andra

grupper är intresserade av det och känner ett behov av det och då går vi dit.”

Vad gäller kopplingen till arbetslivet har Komvux mindre i de helt nystartade grupperna, i

grupper där man inte pratar speciellt mycket svenska och inte läser och skriver, då är det

mindre. Då är det mer studiebesök för att se på olika arbetsplatser, det gör de med jämna

mellanrum, men ju högre upp man kommer desto mer koppling till arbetslivet blir det.

Kvinnobasen använder studiebesöken som ett slags samhällsinformation på samma sätt som

Medborgarskolan.

”Vi skall träffa en barnmorska så att hon får känna. Alltid dom har information hem men vi

vill ha information dit så att dom får se lokalerna och allt. Hur man skall åka. Vilken buss,

vilken tid hur man ska hitta till bussen. Det är allt.”

5.5 Utbildningsmiljö.

Alla insatser använder deltagarnas egna erfarenheter i skolarbetet. De studiebesök som görs

används som materiel när det gäller diskussioner och producerande av skriftligt materiel.

”Man måste ju vilja läsa en text, man måste ju vilja veta vad det står och du vill inte veta att

pappa heter Erik och du har inte så stor användning för det. Det är också ett argument till,

för att tillverka sina egna texter. Man pratar ofta om någonting och försöker fånga upp

intresset från eleverna, vad behöver dom kunna?” (Komvux)

Undervisningen läggs upp efter deltagarnas förmåga och delas ofta upp i olika grupper

beroende på hur mycket förkunskaper de har.

”Det är ju så att vissa kommer igång ganska snabbt och för andra tar det väldigt lång tid.

Det beror ju också på hur mycket svenska dom har, i talad svenska, eftersom allting du ska

läsa måste du veta vad det betyder, det är otroligt svårt att läsa något om man inte vet vad det

betyder, det är ju ingen riktig läsning heller. Det blir någon slags avkodning.” (Komvux)
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Vad Komvux tycker är väldigt viktigt är att:

”Ibland upplever jag det att om du är vuxen och inte har nästan gått i skolan någonting så

finns det en viss rädsla att börja. Det är något nytt och obekant, så jag tycker att stämningen i

klassrummet… Förtroende mellan lärare och elever och gemenskapen i klassrummet, den är

väldigt, väldigt viktig, det är den alltid, men just det här med självförtroendet är väldigt

viktigt när man är elev, det är egentligen självklart, men jag säger det ändå, att man känner

sig respekterad. Många tycker då att här kommer jag och inte kan, dom kan och de kan

otroligt mycket, men inte just läsa och skriva svenska. Det kan inte nog understrykas, det

gäller för motivationen också. Då blir det gruppdynamik och man vill tillsammans.”

De flesta insatser har tillgång till datorer, det finns speciella datorprogram för analfabeter men

det är okänt hur mycket de används.

5.6 Vilka hinder finns?

Alla insatser menar att ett av problemen är att de personer som faller bort är de som är äldre

och ofta sjuka på diverse sätt. Manliga analfabeter har ofta haft ansträngande kroppsarbeten

och de har ofta ont i rygg och ben. Dessutom finns krigstrauman i kroppen som kan orsaka

diffusa smärtor och psykiska problem. Detta gör att de ofta är sjukskrivna och på så sätt

missar en stor del av undervisningen.

”Det kan ju vara vilket som, det spelar inte någon större roll. Det är mycket som

förslitningsskador, ont i ryggen, huvudvärk eller att man har en jobbig situation. Det är svårt

att komma igång, det är ett hårt arbete, mycket hårt arbete att lära sig läsa och skriva.”

(Komvux)

Åldern spelar också in när det gäller motivationen, när man är lite äldre är det svårt att få ett

arbete i ett nytt land, speciellt om man måste lägga ett stort antal år på att lära sig läsa, skriva

och det nya landets system. När det gäller det gäller de yngre skaffar många av kvinnorna i

dessa språkgrupper det gäller ofta många barn i tät följd. Detta gör att de är hemma med

barnen flera år i taget. Detta behöver dock inte betyda att de glömmer allt de lärt sig.

”Det är helt individuellt, vad du gör av din mammaledighet. Många blir ju bättre för dom är i

föräldragrupper och man kanske inte har haft någon kontakt innan, så du har kontakt med

BVC, du har kontakt med sjukvården när du är gravid att man… Några använder sin svenska

mer. Andra är hemma och talar sitt eget språk och då är det risken att man tappar, speciellt

om man är analfabet.” (Komvux)
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Komvux menar att det största problemet är att vi bor som vi bor i Malmö stad. I och med att

många elever väldigt gärna vill prata svenska, men har för få möjligheter. De har märkt att det

finns både kvinnor och män som är gifta med en svensk partner och dom hör ju mycket mer

talad svenska och då går det fortare. ”Mer talad svenska!” Den modersmålsbaserade

undervisningen däremot menar att de genom att vara boendenära skapar en naturlig

mötesplats där människor från olika språkgrupper möts. I och med detta ”tvingas” de att tala

svenska då det är det gemensamma språket.

De flesta insatser har kontinuerlig intagning vilket innebär att man måste gå tillbaka då nya

elever tillkommit. Detta kan både vara positivt och negativt. De som varit med hela tiden får

repetition och förhoppningsvis får de en aha-upplevelse som visar att de lärt sig något av

studierna. Samtidigt kan det bli för långsamt för de som är duktiga och detta kan göra att

motivationen sjunker. Samtidigt är det viktigt att eleverna inser vad de ska ha den nya

kunskapen till och att det kommer att ta tid att få en funktionell läs- och skrivförmåga.

Analfabeter måste även ha mer grundläggande förklaringar. En modersmålslärare på

Kvinnobasen uttrycker det så här:

”Därför att med den här gruppen blir det ibland missförstånd, jag måste alltså förklara hela

tiden. Det blir lite tufft, det är inte lätt. Man måste hela tiden prata och förklara mycket mer

än vanligt. Jag menar att man måste förklara mer till den här målgruppen därför att vi pratar

ibland samma språk men vi kan inte förstå varandra heller. Det är därför vi hela tiden måste

förklara och förklara.”

Kvinnobasen tar upp problemet med att deras elever ofta har varit i Sverige mindre än 3 år

och att de därför bör gå på Lernia. Deras elever, som består av afghanska kvinnor, uttrycker

en rädsla för att åka ensam till Lernia. Detta beror enligt lärarna på osäkerhet och en rädsla för

det okända då Lernia är stort, både vad gäller storlek och elevantal. Lärarna anser att

kvinnorna bör få stanna på Kvinnobasen och få så pass mycket självförtroende att de inser att

de kan klara av den utmaning som Lernia innebär. De menar att introduktionshandläggarna

och socialsekreterarna inte inser detta och därför ”tvingar” kvinnorna att sluta på

Kvinnobasen och börja på Lernia. Lärare på den modersmålsbaserade vuxenutbildningen

uttrycker en liknande åsikt:

”Rent generellt kan man säga att en av anledningarna till att man misslyckas generellt är att

det blir mer och mer resultatinriktat i Sverige över huvud taget. Det är inte lärare i första

hand som efterfrågar resultaten utan det är handläggare på socialen och på
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arbetsförmedlingar och så vidare. Generellt kan man ju säga okunskap, inkompetens, man

har inte förstått analfabeters situation egentligen och det är det som gör att man misslyckas.”

5.7 Vilka möjligheter finns?

Det som alla insatser tar upp är motivationen, att man ser att man lär sig, att självförtroendet

ökar och att man har roligt när man lär sig. Dessa faktorer påverkar hur mycket en person lär

sig. Även på medborgarskolan märker de att de elever som fått uppehållstillstånd vill gå kvar i

skolan medan de väntar på att få plats på Lernia. De tycker att det är kul och dessutom har de

rutiner och något att göra på dagarna. Komvux menar att det är omöjligt att lära sig om inte

motivationen finns där.

”Det är ju det vi skall vara extra duktiga på tycker jag, det är motivationsarbetet, det är

jätteviktigt. Man kan inte lära sig något man inte vill lära sig något.”

För att skapa motivation är det olika mål som hägrar. För kvinnor är det ofta att man vill

kunna kunna vara med sitt barn i skolan och hjälpa till samt ta del av informationen i skolan.

Männen vill ha jobb och är medvetna att svenska är en förutsättning.

”Dom (männen) har ju oftast lite lättare med tid, fast många känner det som att läxor hör till

barnåldern känner jag ibland, att det kan vara svårt så, en stor vuxen man som sitter hemma

och plitar, det kanske inte alltid känns så kul.” (Komvux)

Man måste uppmuntra eleverna och visa på vad de kan i stället för att visa på vad de inte kan.

”Att du kan, det är klart att du kan, prova, ge det en chans och uppmärksamma framsteg. Nu

kan du det här, det kunde du inte när du började, se så mycket du har lärt dig.” (Komvux)

Komvux poängterar att det handlar om vuxna personer som nästan inte gått i skolan alls. Då

finns det en rädsla för att börja. Det är något nytt och obekant, så läraren menar att

stämningen i klassrummet, förtroende emellan lärare och elever och gemenskapen i

klassrummet är väldigt, väldigt viktig.

”Självförtroendet är väldigt viktigt när man är elev, det är egentligen självklart, men jag

säger det ändå, att man känner sig respekterad, många tycker då att här kommer jag och inte

kan. De kan otroligt mycket, men inte just läsa och skriva svenska. Det kan inte nog

understrykas, det gäller för motivationen också. Då blir det gruppdynamik och man vill

tillsammans.”

”Det skall vara kul att gå i skolan, det skall vara trevligt att gå i skolan, det är jätteviktigt…

Det är ju också viktigt när det tar emot. Vi är ju människor allihop. Jag vaknar inte varje dag

och sprudlar av energi och vill gå till jobbet. Det är roligt för det mesta. Det är samma sak



28 (34)

för eleverna. Allt drar ju då och man tycker det är kul och man vill träffa kompisarna. Mina

nuvarande elever har riktigt kaffekalas i pausen. Dom har duk med sig och termosar och dom

bakar olika kakor och har jättetrevligt.” (Komvux)

Kvinnobasen har ett liknande synsätt. De arbetar på relationerna och skapar därigenom en

tillitsfull miljö som påskyndar inlärningen.

Då många av eleverna är kvinnor med många barn som tar tid och energi kan barnen också

fungera som en motivationshöjare. En lärare på modersmålsbaserad vuxenundervisning

uttrycker det så här:

”En mamma kan inte svenska så bra, barnen behöver någon som hjälper som med läxor och

hon skall veta vad barnen läser om dom kommer med några böcker. Hon kan inte läsa, hon

kan inte hjälpa dom om. Hon vet inte vad barnen jobbar med. Hon vet inte vilken bok barnen

läser.”

Just att få chansen att tala svenska och vara i skolan under en längre period är viktigt för att

individen inte ska glömma bort vad han eller hon lärt sig tidigare.

Lärare vid modersmålsbaserad vuxenutbildning menar att det blir lättare att förklara de

missförstånd som kan dyka upp om man delar språk och kultur.

”Det är mycket bättre att en modersmålslärare förklarar än att jag förklarar. Det är ju lätt

för mig att försvara mitt svenska än att modersmålslärare försvarar det svenska så blir det ju

mycket starkare.”

När de gäller de som går direkt genom utbildningen försöker en lärare på modersmålsbaserad

vuxenutbildning att förklara varför:

”Otroligt öppen tjej, fråga, fråga, fråga och så fort hon började kunna ställa frågor så

slutade hon aldrig... Hon plockade upp allt. Jag kommer ihåg en gång då hon kom till skolan

och bara efter några veckor så kunde hon använda ord som jag inte hade hört någon annan

använda... Jag tror att det beror på att hon inte hade några trauman efter flykt, stort ansvar

för barn som skall till dagis. Hon kom hit och hade en trygg miljö där hon blev integrerad och

fick börja här där hon kände många och när vi såg att hon kunde utvecklas hela vägen. Hon

tog SFI bara några månader efter hon lämnat oss och dom första hon talade om det för var

mig och den andra svenskläraren, hon betrakta in oss i segern så att säga och nu går hon och

får grundskolekompetens.” (modersmålsbaserad undervisning)
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5.8 Vilka mål är önskvärda?

Till att börja med är alla insatser eniga om att det är en väldigt lång väg för analfabeter att bli

funktionellt litterata. Man får räkna med att det tar åtminstone 2-3 år, förutsatt att det inte blir

några avbrott. Kvinnobasen har som mål att motivera sina elever att gå vidare.

”Målet är att de ska fortsätta och de skall inte stanna kvar här. Dom skall fortsätta. En del

kan klara en termin och andra kan behöva stanna två terminer. Det är olika och beror på

personen.” (Kvinnobasen)

Lernia tittar redan vid kartläggningen på hur den enskilde individen ska kunna gå vidare, inte

bara språkligt utan för att bli självförsörjande. De har inställningen att vara självförsörjande är

ett mål för de flesta vuxna, för analfabeterna som för alla andra.

”Över huvud taget måste man alltid utgå från de bedömningar av vad just den här individen

har för förutsättningar för studier. Det kan också vara så att de som aldrig har läst eller

skrivit i hela sitt liv lär sig läsa och skriva. Så för dom är det jättestort jättemycket för dem.

Och så finns det dom som tycker att just nu räcker det så här. Men samtidigt finns det dom

som har ett uppdämt hunger för att lära sig teoretiskt. Dom kan jättemycket med skolan och

teoretiskt och vill allt nu så mycket som möjligt. Dom skall man naturligtvis hjälpa om dom

också så att säga har förutsättningar att klara av nästa steg.” (Lernia)

Modersmålsbaserad undervisning anser att eleven först och främst måste förstå

skolsituationen, sammanhanget, situationen, vad man skall ha skriftspråket till. De poängterar

att samtalet med eleverna är oerhört viktigt för läraren, eftersom man bygger upp utbildningen

utifrån inledningssamtalet. Utbildningen är mycket mer än att bara lära sig läsa och skriva och

det kräver mycket kunskap både av dom som organiserar utbildningen och som lärare.

Komvux upplever det som att det stora flertalet lär sig att läsa. Men sen är det en annan fråga

om vad man lägger in i att kunna läsa, alltså att man skall ha en förståelse för det man läser.

Sen kan det ju vara en mycket enkel text till en betydligt svårare, till exempel en tidningstext,

som är en ganska svår text.
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5.9 Är det de uppsatta målen i kursplanen för SFI eller förhöjd livskvalitet som ska

eftersträvas?

Den modersmålsbaserade vuxenutbildningen har som mål generellt att erbjuda en utbildning

som stämmer överens med att höja livskvaliteten. Då utbildningen har utarbetats i samband

med Hyllie Park Folkhögskola genomsyrar folkbildningstanken utbildningen. Målet kan sägas

vara att hjälpa eleverna att hitta mål som är möjliga för dem och jobba mot dessa. Det är

eleverna som sätter upp vilka mål som de ska arbeta mot.

Komvux menar att man skall se alfabetiseringen som ett arbete på längre sikt. Att studera är

en ny vana för dem, de har ingen extra tid hemma utan det är något extra man skall lägga in

någonstans på en tid som man upplever att den inte finns. Det är ju också individuellt, med

motivationen, hur mycket personen vill. Vad gäller frågan om när man borde gå vidare från

Komvux menar de att det finns olika stopp för olika människor, efter vilken livssituation

personen har och om han eller hon är frisk eller inte. Om personen kommer till den punkten

”nej det här är vad jag kan prestera just nu” då gör han ju ett avbrott ifrån Komvux i form av

utbildning. Det stora flertalet av eleverna på Komvux har socialbidrag, så det är en diskussion

med deras introduktionshandläggare, om de skall göra praktik eller annat, då är Komvux

arbete slut.

Kvinnobasens mål är att deras elever ska kunna gå vidare till Lernia eller Komvux. De menar

att deras elever inte är beredda än därför att de varit helt isolerade och fortfarande är rädda.

Men att de behöver lite tid för att nå det målet. De förväntar sig inte att de ska bli en modern

kvinna. Men de kan lära sig och skicka vidare till sina barn. ”Vilka regler, hur skall man

göra, hur fungerar samhället?”

Lernias mål är att eleverna ska gå vidare i utbildningen, men är medvetna om att det inte är

alla som kommer att göra det.

5.10 Tidsperspektiv.

Medborgarskolan har sina elever tills de får uppehållstillstånd. Om de får detta är det

meningen att de ska börja på Lernia. Men det brukar det ta ett par månader innan de får börja

på Lernia, beroende på byråkrati med mera, så om Medborgarskolan har plats kan de ha

eleverna kvar till dess. Detta då de riskerar att tappa de kunskaper de förvärvat om de inte går

regelbundet i skolan.

Då Lernias elever är de som varit i Sverige max 3 år, vilket är Malmös introduktionstid, kan

man inte påbörja alfabetisering där efter denna tid. I detta fall får de vända sig till Komvux.

Om man har börjat på Lernia kan det dock finnas omständigheter som gör att man fortsätter
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även efter denna tid. Är det så att eleven håller på att avsluta någonting så har handläggarna

inom kommunen sett att så länge det sker framsteg, så länge det sker en produktion så har

man rätt att läsa på SFI. Är det så att introduktionen håller på att ta slut och man är på väg att

avsluta någon del i sin utbildning så har det tidigare varit så att, förhoppningsvis även i

framtiden blir så att eleven inte blir utslängd men det kan ju inte handla om att det blir

ytterligare tre nya år eftersom det då inte är introduktion längre.

Malva har ingen tidsbegränsning alls. När det gäller analfabeter får det ta tid och lärarna har

sagt att de får ge det den tid det tar. Den läraren jag pratade med menar att det är individuellt,

för vissa tar det ett år, för andra är det svårare.

6 Analys och slutdiskussion.

Min ambition att försöka kartlägga i vilken omfattning analfabeter kommer ut i arbetslivet har

visat sig vara omöjlig att uppnå eftersom analfabeter inte betraktats som egen grupp i

undervisningen. Tidigare har analfabeter inordnats i grupper som inkluderat kortutbildade och

modersmålsläsare.

Enligt muntliga uppgifter från Komvux är det endast ett fåtal personer som initialt varit

analfabeter och erhållit det dåvarande SFI-betyget. Detta kan bero på att alla människor inte

har som mål att ta SFI-betyg eller helt enkelt att kraven för att ta detta är för högt ställda. En

alfabetisering och huruvida utbildningen ska anses lyckad är mycket individuellt. För någon

kan det vara ett mål att kunna tala med sina barns lärare och förstå de blanketter som behövs i

vardagen. För andra kan målen vara högre. Man kan därför inte sätta något generellt mål på

utbildningen. Men som Komvux säger: de flesta lär sig att läsa och skriva, även om de inte

skulle kallas litterata i funktionell mening.

Det är svårt att få ett grepp om situationen för analfabeter i Malmö eftersom det inte finns så

mycket utvärderingar eller uppföljning att tillgå. Alla insatser menar att det är många avbrott i

alfabetiseringen med följd att eleven antingen ”tappas bort” eller fördröjer sin alfabetisering.

För att komma till rätta med detta problem krävs att insatserna följer upp sina elever även

efter avslutad utbildning, vare sig de är alfabetiserade eller inte. Detta kräver dock tid och

eftersom de flesta insatser enbart varit verksamma i mindre än två år kan det tänkas att denna

information kommer i framtiden.

Vad gäller målet kan man fråga sig vad som är rimligt. Som tidigare sagt är det tidigare SFI-

betyget ett mål i fjärran för de flesta analfabeter. Med den nya SFI-planen kan de åtminstone

få betyg i A-kursen. När det gäller de äldre räcker det kanske med detta, förutsatt att de kan

skapa sig en framtid enbart med detta. I och med att man börjar arbeta utanför hemmet och får
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möjlighet att tala svenska dagligen får man både ett bättre talspråk samtidigt som man lär sig

det relevanta språket för arbetsplatsen. Om man arbetar med servering kanske det inte är

relevant att veta vad en skiftnyckel är.

Introduktionstiden i Malmö är 3 år, sedan anses man färdigintroducerad. För en analfabet är

det i princip omöjligt att klara detta på den korta tiden. När man har lärt sig läsa och skriva

ska man dessutom införskaffa de grundläggande kunskaper som lärs ut upp till

grundskolenivå.

Det är extremt viktigt att eleven kommer rätt från början. Om man ställer för höga krav på

analfabeter är risken stor att denne misslyckas gång på gång och det gör att självförtroendet

sjunker. Sverige är ett land med höga språkliga krav och dessutom krävs det skriftliga betyg

och intyg till det mesta. Om man kommer från ett land där ens tidigare meriter bygger på

praktiska färdigheter och muntliga rekommendationer är det lätt att känna sig värdelös i

Sverige där skriftligt redovisade meriter prioriteras. Därför är det viktigt att fokusera på det

som eleverna kan och uppmuntra dem genom att visa på de framsteg som görs. Alla insatser

har påpekat detta faktum och det stämmer bra överens med de undersökningar som gjorts.

Deltagarsamtal är något som krävs för att både elev och lärare ska veta vad deras

gemensamma mål är. Om man talar förbi varandra är det svårt för eleven att känna sig

delaktig och svårt för läraren att bedriva undervisning. Det faktum att det oftast handlar om

vuxna personer som har haft ett yrkesliv (eller lång erfarenhet av barnavård) gör att det är

ytterst viktigt att kommunicera. Vuxna känner ansvar för sitt lärande och måste därför få vara

delaktiga. Detta medför att bristen på tid med modersmålslärare är förödande. Att enbart ha

tillgång till tolk under speciella tidpunkter inom utbildningen kan inte uppväga fördelen med

att ha tillgång till modersmålslärare under den första perioden av utbildningen. Om man inte

kan tala språket kan man inte kommunicera. Dessutom är det svårt att uttrycka sina tankar och

förhoppningar på ett annat språk än sitt modersmål då man är osäker på sina nya

språkkunskaper.

Vidare är det viktigt att inse att man måste ha något att hänga upp språket på. Om du inte

förstår det du hör är det omöjligt att förstå vad du läser. Det är viktigt att ha en viss muntlig

svenska innan du kan börja med inlärningen av skriftspråket. Eftersom analfabeter inte kan

använda sig av en ordbok kan det vara en fördel att lära sig skriva och läsa på modersmålet

samtidigt som man lär sig svenska. Då har man något att hänga upp begreppen på och

underlättar för senare inlärning.
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Något som jag anser borde finnas är en kursväg eller en riktning som vänder sig helt till

lågutbildade, att de skulle kunna genomföra hela sin utbildning inom en verksamhet. Som det

är nu skall man göra klart A-nivån och sedan går man i B-nivån och så vidare. Alla stegen

finns inte just för lågutbildade. Då dessa personer har andra förutsättningar än litterata

personer kan det vara bra att de även får en specialutbildning högre upp i kurserna.

Alfabetisering kan inte anses vara direkt effektivt då ytterst få av analfabeterna kommer ut i

arbetslivet. Man kan däremot se en ökning av livskvaliteten då personerna kan vara mer

självständiga med de nya kunskaperna. Föräldrar som alfabetiserats kan på ett annorlunda sätt

vara ett stöd för sina barn i det nya samhället än om de inte alfabetiserats. Av den anledningen

kan man anse att alfabetiseringen är indirekt effektiv.
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