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•Kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare som utbildningsform
•Grundläggande litteracitet – teoretiska
perspektiv
•Interaktion och skriftspråksutveckling
•Exempel från två forskningsprojekt
•Vägar framåt

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en
kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna
invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En
elev med ett annat modersmål än svenska ska inom
utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt
andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för
kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhällsoch arbetsliv samt fortsatta studier. Utbildningen syftar också
till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och
skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En
elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat
skriftsystem än det latinska alfabetet ska få grundläggande läsoch skrivundervisning. inom ramen för utbildningen
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We know that migrants need to participate meaningfully in society.
But linguistic integration of migrants who are minoritized, given the
narrow definition of national language and native speaker considered
above, cannot be the goal for that participation. (García 2017)
Flerspråkig identitet som inte bygger på två nationella identiteter
utan flerspråkiga individers repertoarer och aktörskap.

Språkligt medborgarskap –
funktionell litteracitet

• 2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och
användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan
och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till
språk.
• 4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.
• 5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla
som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom
alla samhällsområden.
• Den enskildes tillgång till språk
• 14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig,
utveckla och använda svenska. Därutöver ska
1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och
använda minoritetsspråket, och
2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av
teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska
teckenspråket.
• Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges
möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

• Literacy practices (Street 1995, Scribner & Cole 1981)
• Literacy events (Heath 1983)
• Community of practice (Lave & Wenger 1991)
• Affinity groups (Gee 2011)
• Literacy sponsors (Brandt 1998)
• Litteracitet, litteracitetspraxis, litteracitetshändelser
• Skriftspråkande, skriftspråklighet, textanvändning

Litteracitet innebär inte bara att veta hur man läser och skriver
en specifik text utan hur man använder denna kunskap för
specifika syften i specifika sammanhang. Med litteracitet ligger
fokus på människors praktiker, alltså de sammanhang där de
använder läsning och skrivning. (Skolverket 2016:11)

•Ekonomi
•Religion
•Minne
•Information
•Medborgare

•Lärande
•Upplevelse
•Emotion
•Estetiskt
•Social
interaktion

Alfabetisering/Analfabet
Continua of biliteracy
(Hornberger 1990)

Multilingual literacies
(Martin-Jones & Jones 2000)

• Skrift som en aspekt av språk
• Mål att eleverna vill, kan och vågar använda språket i tal och skrift
• Mängden intag och utflöde är avgörande
• Interaktion är av grundläggande betydelse för språkutveckling
• Mänskliga aktörer i meningsförhandling
• Verbala resurser i socialt situerade interaktioner kan få ny mening
genom förhandling
• Dessa verbala resurser är medierade och inbäddade i andra
semiotiska resurser
• Utmaningar genom pressat utflöde, långa talturer och tillfälle till
att öva olika talarroller och talarfunktioner

• Common Underlying Proficiency (CUP) utvecklat av Jim
Cummins
• Interdependenshypotes. Litteracitet på L1 stödjer
litteracitetsutveckling av L2. Framförallt vikten av skriftspråklig
medvetenhet dvs att se språket som objekt, hur skrift kan
användas i olika sammanhang och syften.
• Dynamisk flerspråkighet – transspråkande. (García 2009;
García & Li 2015)

• Målet är att skapa möjligheter för eleverna att
utveckla och vidga sin hela språkliga repertoar för
att lära och utvecklas
• Elevernas språkliga repertoarer utgör en resurs då
människan överför kunskaper mellan de olika språk
som hen utvecklat
• Eleverna har rika språkliga repertoarer, flerspråkiga,
vilket är ett värde inte ett problem.
• Fokus på elevens rika språkliga repertoar snarare än
brist

• Transspråkande som pedagogik är ett förhållningssätt
där lärare och elever tillåts använda alla sina
språkliga och semiotiska resurser i lärande och
undervisning.
• Transspråkande är en form av praktiker där
människor använder sina språkliga och semiotiska
repertoarer på ett integrerat sätt.
• Transspråkande är transformerande i fråga om både
vår förståelse av språk och språkande, och av
flerspråkiga människors liv, som de skapar genom
språkandet.

• Ge migranter “röst” och stöd för att utveckla den
• Bygga på elevernas styrkor och intressen
• Säkerhetsställa att elever använder språk i genuina
och autentiska aktiviteter och därmed inte enbart
tillägnar sig språkliga strukturer.
• Synliggör kopplingar till elevernas erfarenheter och
språk och använd dem i att genomföra det du
planerat
• Säkerhetsställ ett en elev approprierar (tillägnar)
nya verktyg i en utvecklad repertoar som är dennes
och inte en specifik nationalstats eller språkgrupps.

Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande
skriftspråksundervisning inom sfi
Genomfördes i tre klasser, på två skolor (Stranden och Berget)
2016
Flexibilitet och ökad individuell anpassning i sfiundervisning
Genomfördes i fyra klasser, på två skolor (S-skolan och Oskolan), 2017

Aktionsforskningsprojekt med två syften; 1) att utveckla
praktiken, och 2) att utveckla kunskap om praktiken.
Det generella målet var att utveckla arbetsformer för
grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi. Detta
innebär att projekten förväntades generera kunskap om
grundläggande skriftspråksundervisning för vuxna
andraspråksinlärare, samtidigt som de kunde bidra till att
utveckla praktiken genom utveckling och analys av olika
arbetsformer
Tillfälle till interaktion genom skrift skapades genom digital
kommunikation mellan olika skolor. Eleverna utbytte egna
producerade texter som sedan lästes och diskuterades.

Fokus är på transspråkande (translanguaging) inklusive användning av
multimodala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning för
vuxna inom utbildningen svenska för invandrare (sfi).
Syftet är att synliggöra hur språkutvecklande situationer (där såväl
muntligt som skriftligt språk ingår) skapas i undervisningen när
elevernas språkliga resurser inkluderas genom digitala verktyg.
Att visa hur inkludering av elevernas olika språkliga resurser med hjälp
av digitala verktyg i undervisningen kan skapa situationer för
språkutveckling både vad gäller talat och skrivet språk, samtidigt som
det ger eleverna ökat inflytande över sitt lärande

Aktionsforskningsprojekt där lärare på två skolor involverats
(Stranden och Berget) där tre klasser deltog
Elever inom studieväg 1 kurs B och C
Fältanteckning
Observation (52
timmar)

Foton , audiooch
videoinspelning
Läromedel,
elevtexter,
digitalt material

Elev- och
lärarintervjuer

1. Eleverna skrev en text på papper
2. Texterna lämnades till läraren som gav respons och kommentarer
3. Eleverna skrev en ny version av texten på surfplattan med
uppmaningen från läraren att läsa igenom texten och kontrollera
4. Texterna skickades till läraren en andra gång
5. Eleverna läste texten tillsammans i par, och spelade in läsningen på
datorplatta, med uppmaningen att de kunde lägga till och ändra i
texten
6. Texterna skickades till läraren en tredje gång som gav respons
7. Eleverna bearbetade texterna ytterligare och skickade dem till
läraren som gjorde en sista kontroll
8. Läraren publicerade texterna på bloggen

• Eleverna skrev individuella presentationer
• Dessa lästes upp och ljudinspelades
• Ljudinspelningen delades med Sharepoint
• Både den egna klassen och klassen på den andra orten lyssnade på
inspelningen, följt av diskussion
• Vid uppspelning i den egna klassen ledde lyssnandet till uppföljande
frågor till skribenten, med tillfällen till diskussion, berättande,
argumentation, instämmande, uttryckande av empati etc.
• Vid uppspelning från den andra skolan hade man ibland svårt för att
förstå vad som sades och inga uppföljande frågor kunde ställas utan
samtal innehöll i stället frågor och tänkta förklaringar

• Elever i 1 A och B, 2 B och C
• 32 timmar klassrumsobservation, varav 7,5 ljudinspelat och fem
timmar videoinspelat
• Fältanteckningar
• Cirka hälften helklassundervisning och nästan hälften enskilt arbete
• Elevtexter (25 st), läromedel, digitalt material

Awet:

Där finns vahetere

Salima: Post
Awet:

Post shnapar shnappar shätknapar shätknapar

Philip: Ja vad säger du?
Awet:

Shätknapar det finns shätknapar dom e tar

Philip: Kidnappare
Awet:

Dom säljer ja det

Arin:
Awet:

Kidnappare
Shätknapare

Philip: Kidnappare
Awet:

[nappare

Elev:

Kidnappare

Philip: Fanns det kidnappare frågar Awet
Awet:

Ja

Salima: Nej
Hasan: Bara Tyskland var e först e i Tyskland första knappare till kam eller e
Awet:

[camp

Hasan: E kamp jag e (skrattar) e efter dagar (...) jag e går till tågen e station e tåget till
vagn åker tåget till Sverige

• Philip:
Då ska vi gå vidare då med en annan
• Nattakan:
[Jag har sista fråga
• Philip:
Ja jättebra att du säger till
• Nattakan: Hur många land du går genom?
• Philip:
Ja hur många länder gick du igenom gick genom
• Salima:
[Sex sex länder

• Elevers egna presentationer gav utrymme för eleverna att använda
varierade talarroller och talarfunktioner
• Inspelad uppläsning inför egna klassen gav rika tillfällen till
utvidgning av informationen
• Presentationerna och samtalen om dem behandlade frågor av relevans
för vardagsliv, yrkesliv, utbildning och känslor
• Låg lärarstyrning kan leda till att vissa elever dominerar talutrymmet
på mer tystlåtna elevers bekostnad
• Även tystlåtna elever kan vara mycket aktiva deltagare i interaktionen
• Skrift i kombination med andra modaliteter ger möjlighet att använda
språk i sammanhang som liknar autentisk och naturlig interaktion

Möjligheter för eleverna att
använda sina språkliga repertoarer
som resurser för lärande

Möjligheter för eleverna använda
svenska muntligt och skriftligt i
meningsfulla sammanhang
Möjligheter för eleverna att vara
aktiva aktörer i sitt lärande –
vuxenperspektiv

