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I denna presentation vill vi…
• exemplifiera och diskutera hur sfi-elevers vardagliga digitala
skriftanvändning kan användas som resurs i undervisningen…
• för att fördjupa och förbättra elevernas andraspråksutveckling…
• med särskilt fokus på grundläggande läs- och skrivundervisning på sfi.
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Presentationens upplägg
• Forskningsstudien Digitala litteracitetspraktiker och flerspråkighet : Syfte, teori,
metod
• Ahmed tar körkort
• Pedagogiska implikationer
• Ahmed tar körkort: analys
• Pedagogiska implikationer
• Vi knyter ihop säcken: teori möter praktik

Digitala litteracitetspraktiker och flerspråkighet
Studiens syfte:
• undersöka digitala litteracitetspraktiker och flerspråkighet inom sfielevers vardagsliv och inom sfi-utbildning
• undersöka hur sfi-elevers vardagliga digitala litteracitetspraktiker och
flerspråkighet kan användas som resurser för deras
andraspråksutveckling och skriftspråksutveckling
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Digitala litteracitetspraktiker och flerspråkighet
Studiens teoretiska utgångspunkter
• New Literacy Studies (Barton 2007; Norlund Shaswar 2014)
• Läsande och skrivande är sociala praktiker

Digitala litteracitetspraktiker och flerspråkighet
Studiens teoretiska utgångspunkter
• Litteracitetspraktik = Kulturellt utformat mönster för användning av
skrift i ett visst sammanhang, t.ex. för att
plugga körkortsteori
• Digital litteracitetspraktik = litteracitetspraktik där digitala verktyg
används
plugga körkortsteori med hjälp av digitala verktyg
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Digitala litteracitetspraktiker och flerspråkighet
Studiens teoretiska utgångspunkter
Flerspråkighet som resurs i undervisningen (Rosén & Wedin 2015;
Cummins 2017; Paulsrud m. fl. 2018)
• Möjliggöra för eleverna att använda alla sina språk
• Motverka ojämlikhet

Digitala litteracitetspraktiker och flerspråkighet
Metod

Klassrumsobservation

Intervjuer med 9 sfielever

Intervjuer med 2 sfilärare

Material

• Ljudinspelningar

• Ljudinspelningar

• Ljudinspelningar

• Videoinspelningar

• Fotografier

• Fotografier

• Fotografier

• Fältanteckningar

• Fältanteckningar

• Fältanteckningar
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Intervjuer med Ahmed
Intervju nr och datum

Deltagare

Plats

1. 161021

Ahmed, Noor

På sfi-skolan

2. 161122

Ahmed, Noor

I deras hem

3. 170517

Ahmed

På sfi-skolan

Ahmed tar körkort

Ahmed
• Invandrade från Syrien till Sverige 2 år innan studien
• Fru och två små barn
• 50 år gammal
• Förstaspråk arabiska
• Två års skolgång i Syrien
• Arbetat som svetsare sedan 8 års ålder
• Kört bil sedan 8 års ålder
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”jag kan allt om bilar”
Intervju 3

• Tolken: Så jag jag har kört bil sedan jag var litet barn som att ja allt jag
vet allt jag kan allt om bilar

”jag är analfabet”
Intervju 1

• Tolken: Som sa jag är jag är analfabet. Tänkte bara säga från början.
• Ahmed: Nej.
• Annika: Du har inte gått i skolan?
• Ahmed: Nej nej
• Tolken: (Talar arabiska)
• Ahmed: (Talar arabiska)
• Tolken: M
• Ahmed: (Talar arabiska)
• Tolken: A jag läste bara ettan och tvåan.
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”jag kan inte läsa och skriva på arabiska”
Intervju 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tolken: Jaha. Jag kan inte läsa och skriva.
Ahmed: (Talar arabiska)
Tolken: Alltså det står där. Jag sa jag sa jag kan inte läsa och skriva på arabiska.
Ahmed: (Talar arabiska)
Annika: Men men vem har skrivit det?
Tolken: (Talar arabiska)
Ahmed: (Talar arabiska)
Tolken: Det är jag.
Annika: Du har skrivit det?
Ahmed: M
Tolken: A
Annika: A

Ahmeds lärobok
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”jag kan inte läsa och skriva på arabiska”
Intervju 1

• Tolken: Ja jag gör så, jag säger jag lär mig arabiska och svenska
samtidigt.
• Ahmed: (Talar arabiska)
• Tolken: Ja det är så man man två flugor samma smäll säger man.

”väldigt viktigt med körkort”
Intervju 2

• Tolken: Och som sa det är väldigt viktigt med körkort. Varken jag eller
frun har körkort.
• Annika: Ja
• Tolken: och det är väldigt viktigt för oss. Nån av oss måste ha det.
• Annika: M
• T: Och därför satsar vi mycket på det.
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”Från tolv till tolv”
Intervju 3

• Tolken: A det var så när man när vi slutade vid tolvtiden
• Annika: M
• Tolken: då satt jag bredvid datorn eller jag säger att ja från tolv till tolv
nästan, det var ja
• Annika: Hemma
• Ahmed: (talar arabiska)
• Tolken: Jag hade alvedonpaketet bredvid. Jag hade huvudvärk då och
då men det bara a

Studera körkortsteori
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Studera körkortsteori
Intervju 1, Noors mobiltelefon

Studera körkortsteori
Intervju 1, Noors mobiltelefon
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I sfi-klassrummet

Studera körkortsteori på riksarabiska
Intervju 3

• Tolken: Alltså det är nämligen så när
• Ahmed: (talar arabiska)
• Tolken: när man lär sig det eftersom det är riksarabiskan. Jag kunde
inte det. Jag förstod inte det.
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Göra kunskapsprovet med tolk
• Den som ”inte kan tala, förstå och läsa svenska tillräckligt bra” och
inte heller kan läsa på något av de språk provet är översatt till, kan
ansöka om att få göra kunskapsprovet med tolk (Trafikverket).

Tack vare henne kunde jag fixa det
Intervju 3

• Tolken: Det så det var nämligen så det är frun som hjälpte till. Tack
vare henne att jag kunde fixa det
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”Jag vill inte ha arabiska längre.”
Intervju 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tolken: Jag vill jag vill som sa jag vill läsa och skriva på
Ahmed: (talar arabiska)
Annika: På svenska
Ahmed: (talar arabiska)
Tolken: Jag läser men jag förstår ingenting. Vet inte
Annika: På arabiska eller?
Tolken: (talar arabiska)
Ahmed: (talar arabiska)
Tolken: Jag vill jag vill inte ha arabiska längre
Ahmed: (talar arabiska)
Tolken: Vi är här. Jag vill bara kunna läsa och skriva på bara på svenska

Erfarenheter är resurser
SPRÅK

SKRIFT
DIGITALA VERKTYG
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Pedagogiska implikationer 1
vFlerspråkiga tangentbord
vDiskussion kring textinnehåll/betydelser på förstaspråket
vElever som läranderesurser för varandra (stöttning på förstaspråket)
vFörklaringar på förstaspråket (användning av digitala verktyg, funktioner)
vDiktering
vUppläsning (webb)
vRöst- och bildgoogla

Ahmeds digitala litteracitetspraktiker och
flerspråkighet:
resurser i hans fortsatta läs- och skrivutveckling?
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Ahmed - utmaningarna
• Ser inte värdet i att delta i litteracitetspraktiker på arabiska
längre
• Ser sig själv som analfabet

”Jag är analfabet”
• Ahmeds litteracitetspraktiker osynliga för honom själv
• Hur synliggöra att dem för honom?
• Hur synliggöra deras värde?
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Starkt samband mellan läs- och skrivförmåga
på första- och andraspråket (se t.ex. Dressler & Kamil 2008)
Genom att träna körkortsteori på arabiska har Ahmed bland annat övat upp
• Strategier för att lära in text utantill
• Välja rätt bland flera svarsalternativ
• Tolka bilder, fotografier och symboler (visuell litteracitet, Franker 2011)
→ Han kan dra nytta av detta även i sin fortsatta läs- och skrivutveckling på svenska

Viktigt att i undervisningen lyfta fram värdet i att
kunna läsa och skriva på förstaspråket
• Synliggöra värdet av flerspråkighet och möjliggöra användning av
alla de språk och språkliga varianter eleverna behärskar →
förbättrade förutsättningar för lärande (se t.ex. Paulsrud et al. 2017).
• På ett medvetet och genomtänkt sätt ge utrymme åt elevernas
användning av fler språk än svenska
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Bygga vidare på engagemang och envishet
• Viktigt för Ahmeds identitet att ta svenskt körkort
• Högt motiverad - beredd att satsa tid och möda
• Bygga vidare på detta engagemang i undervisningen – goda
förutsättningar för fortsatt läs- och skrivutveckling

Makt
• Makt en viktig aspekt i för flerspråkiga litteracitetspraktiker i
klassrummet.
• Vem har definierat syftet med att flera språk ska användas i en viss
litteracitetspraktik?
• Vem styr över praktikens utformning?
• Hur kan man utforma en undervisning där alla elever blir
inkluderade, får använda sina språk och får delta aktivt?
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Pedagogiska implikationer 2
vFlersvarsfrågor (digitala responsverktyg)
vBildtolkning och bildstöd
vRöst- och bildgoogla ord/begrepp
vOrdningsföljd i bildserier
vMatchning (bild-bild, bild-text)
vKopplingar utanför texten/bilden
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