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ABSTRACT  

Title:”Education is for life, not just for school” 

-A comparative study about reading- and writing development in The Gambia and 

Sweden 

Author: Johanna Hellenberg 

Supervisor: Sari Vuorenpää 

Term: 2011 

This report describes a comparative study about reading- and writing development in          

“A-towns school” in The Gambia and in “Villaskolan” in Sweden. 

The purpose of this study is to compare two teachers in Sweden with two teachers and two 

volunteers from the school in Gambia, with focus on their thoughts and methods on teaching 

reading and writing at each school and in their social context. The aim is also to observe and 

describe how classroom environment at both schools can encourage students to read and 

write. 

The theoretical base of this study is rooted in a sociocultural perspective but I have also 

chosen to illuminate behaviorism and cognitivism. The study is qualitative and the main 

research methods are interviews and observations of the classrooms. 

My conclusions are, even though considerable differences in approach and conditions, 

teachers in both schools work hard and show dedication towards their students. 

Another finding is that teachers use different techniques and working methods to achieve the 

same goal -to teach their students to read and write based on what is required of them in their 

cultural and social context. The different ways of teaching have been caused by the existence 

of different perceived needs based on culture and tradition.  

One conclusion is also that read and write requirements for students in the Gambia and 

Sweden are different from each other. In Sweden there is clearly a higher demand for more 

advanced reading - and writing skills while one person in the Gambia is perceived to be able 

to read and write if he/she can handle basic administrative tasks. 

 

Keywords: Sweden, The Gambia, Literacy, Reading- and writing development, Governing 

documents, Illiterate. 

Nyckelord: Sverige, Gambia, Litteracitet, Läs- och skrivutveckling, Styrdokument, 

Analfabetism. 
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FÖRORD 

Redan när jag sökte in på lärarutbildningen hade jag i tankarna att jag skulle skriva mitt 

examensarbete på ”A-towns skola” på den gambianska landsbygden. Vilket jag till en början 

uppfattade som ett lätt val har sedan visat sig vara en desto krokigare resa. Vid många 

tillfällen har det sett ut som att arbetet inte skulle bli av. Idag är jag glad över att här lägga 

fram min slutgiltiga version. Vägen dit har inte alla gånger varit lätt och många nya saker har 

uppenbarat sig under arbetets gång. I och med fältstudierna i Gambia har jag fått bolla med 

oväntade omständigheter som biverkningar på malaria medicinen, datorproblem, sjukdom, 

kraftiga strömavbrott och att ”A-towns skola” oplanerat stängde för att fira den muslimska 

högtiden ”Tobaski”. Känslan att inte alltid ha kontroll över situationen har ändå tillfört mitt 

arbete mycket och jag har lärt mig att bli säkrare i min egen förmåga och kunna prestera under 

andra omständigheter än vad jag är van med. Långt ifrån allt det jag fått erfara i Gambia har 

kunnat beröras i denna studie, men många av de erfarenheterna kommer påverka och berika 

mig i min kommande yrkesroll som lärare. 

Jag vill rikta ett extra stort tack till min handledare Sari Vuorenpää för hennes engagemang, 

stöd och råd under arbetets gång. 

 

Johanna Hellenberg 

Stockholm november 2011 
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1. Inledning  

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att få gå i skolan och lära sig att läsa och skriva. 

Grundskoleutbildningen ska dessutom vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla 

(Barnkonventionen, 1989). Vårt västerländska samhälle är till stor del uppbyggt av ord och 

det krävs läs- och skrivfärdigheter för att klara sig i livet. Att kunna läsa och skriva är viktigt i 

det mesta en individ berör i vårt samhälle, allt från att läsa på vägskyltar, recept och kvitton 

till att kunna skriva ett CV eller bara sitt namn (Franker,2003:9). Har en individ inte goda läs- 

och skrivfärdigheter i Sverige så klassas det som ett handikapp (Taube,1995). I SvD (2007-

01-27) skriver Anna Asker att larmrapporter gång på gång visar att svenska barns läsförmåga 

blir allt sämre. Hon tar upp att Sverige är inne i en tid där barn mutas med ”skärmtid”, 

bokpizzor och godis för varje läst bok. Samtidigt framför Rädda Barnen att 69 miljoner barn i 

världen inte har möjlighet till utbildning (Rädda Barnen, 2011-10-29). 

 

I min studie vill jag studera skillnader och likheter i läs- och skrivutveckling mellan en skola i 

Sverige och en i Gambia. FN förbundet tar upp att Gambia är det minsta landet i Afrika och 

att det finns en mycket liten respekt för yttrandefrihet och de mänskliga rättigheterna. Landet 

har en analfabetism hos vuxna över 15 år på 59,9% (2003) och på landsbygden är det ytterst 

få vuxna som kan läsa och skriva. Bland barn och unga är siffran dock annorlunda, FN 

förbundet beräknar att läs- och skrivkunnigheten bland unga i Gambia är 65,5%. En person 

som inte kan skriva eller läsa en kort enkel text i en vardagskontext definieras som analfabet 

(FN-förbundet, 2011-09-28). 

Marc Hofer på Unesco (2010) skriver i sin artikel att utbildning och därmed läs- och 

skrivutveckling är väsentligt i utrotningen av fattigdom, i kampen för jämställdhet och även 

för att trygga en hållbarutveckling med fred, demokrati och mänskliga rättigheter (Unesco, 

2011-09-28) 

Mitt empiriska material har jag samlat in genom intervjuer och klassrumsobservationer. Detta 

har skett på en skola i Sverige samt i en skola på Gambias landsbygd. I examensarbete har jag 

undersökt tankar om läs- och skrivutveckling i två helt olika världar med hjälp av en kvalitativ 

metod. Min övergripande förhoppning med uppsatsen är att utifrån det jag fått erfara i både 

Gambia och Sverige kunna sprida kunskap och väcka tankar hos andra lärare och verksamma 

inom skolan.  

Mai Palmberg (2000) tar upp att i relationen mellan världen och Afrika ofta pratar om ”vi” 

och ”dom”. Hon betonar att Afrika inte är en enhet som kan generaliseras utan Afrika består 

av 54 länder med över 2000 språkgrupper. Hon tar även upp att ”vi” och ”dom” kan definieras 
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som enbart ”vi” om man utgår från andra perspektiv än etniska definitioner och geografi. I 

min studie kommer jag närma mig mitt material utifrån ett vi- perspektiv hos lärarna i de båda 

skolorna, där de alla förenas genom att ha som uppgift att undervisa och bidra till sina elevers 

läs- och skrivutveckling. 

 

1.1 Bakgrund  

I följande text jag tar upp bakgrund till de två skolorna som är med i min studie.  

1.1.1 Skolan i Sverige    

I november 1989 antogs barnkonventionen av FN:s generalförsamling. 1990 förpliktade den 

svenska regeringen att följa konventionen utan några reservationer. Barnkonventionen är idag 

inte lag utan de svenska lagarna är anpassade för att stämma ihop med konventionerna 

(Unicef, 2011-11-02).  

1992 införde kommunerna bidrag till friskolor. En friskola innebär att det finns en annan 

ledning för skolan än kommunen eller landstinget, men att de har skyldigheter att följa de 

nationella läroplanerna och kursplanerna. Skolinspektionen utför tillsynen och inspekterar att 

dessa följs (Friskolornas riksförbund, 2011-11-02).  ”Villaskolan” är en friskola som ingår i 

ett företag som driver ett 30 tal friskolor runt om i landet, både förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor. ”Villaskolan” startade 1994 och är en av deras första skolor. Skolan är en 

internationell (tvåspråkig) förskola/skola som är tänkt som en positiv och öppen mötesplats. 

Verksamheten är även tänkt att bidra till goda språkkunskaper hos eleverna och en ökad 

förståelse för andra kulturer. I dag har Skolan 170 elever i åldrarna 1 till 12 år och den växer i 

snabb takt. ”Villaskolans” pedagoger och lärare är alla tvåspråkiga och de med engelska som 

modersmål talar engelska hela dagen och de med svenska talar svenska. På detta sätt menar de 

att barnen blir mer flexibla och får bra förutsättningar för att på ett naturligt sätt lära sig de 

båda språken. Från förskoleklass och uppåt är tanken att eleverna ska få hälften av sin 

undervisning på svenska och hälften på engelska. Istället för att alla lärare har varsin klass så 

arbetar de i team med tre lärare/pedagoger i varje, både engelsktalande lärare och 

svensktalande. De har delat upp det så att akademiska och estetiska ämnen varieras på olika 

språk, till exempel bild på engelska och idrott och hälsa på svenska. Skolans tvåspråkiga 

verksamhet har resulterat i att de belönats av skolverket.  
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1.1.2 Skolan i Gambia 

Gambias konstitution antog 1997 barnkonventionens rättigheter om att alla barn har rätt till 

likvärdig och gratis utbildning, men på många håll i landet förverkligas detta inte. Privata 

skolor får ingen finansiering av regeringen, utan måste få stöd från annat håll. De är dock 

tvungna att följa läroplanerna för de statliga skolorna och utbildnings institutionen har rätt att 

inspektera när som helst att dessa följs (Rädda Barnen Sverige, 2011-10-20). För Pre- School 

finns det ännu ingen statlig läroplan, men ett arbete med att skriva en har påbörjats. Det 

kommer dock ta en tid innan den är reviderad och klar för att användas. Skolan som ingår i 

min studie har därför tillsammans med 9 andra friskolor i provinsen gått ihop och skrivit en 

läroplan. Läroplanen är tänkt att lägga grunden till de mål som ska uppfyllas i den statliga 

läroplanen.  

I början av 2000-talet skänkte en rik man i Gambia lite av sin mark till fattiga och byn ”A-

town” bildades på den skänkta marken. Tre välutbildade män i gambianska mått mätt som 

bodde i närheten av byn bestämde sig för att arbeta med att organisera byns invånare. Ett 

kvinnokooperativ startades och de var alla överens om att de var tvungna att starta en skola då 

närmaste skola låg en timmes promenad bort. Mammorna i byn var mycket måna om att deras 

barn skulle få chansen till den utbildning de själva aldrig fick, så utan resurser eller lokaler så 

startade de skolan. Hösten 2006 byggdes en provisorisk byggnad med palmblad och stammar 

som skydd för den starka solen, men när regnperioden kom höll inte taket och skolan fick 

stängas igen i några månader. I februari 2007 besökte svenska volontärer skolan och bestämde 

sig för att sponsra skolan med ett plåttak. Skolverksamheten kom i gång allt mer och uppemot 

70 elever i åldrarna 3- 9 år trängdes ihop i det lilla klassrummet där enda utrustningen var en 

svart krittavla och träplankor för att sitta på. De svenska volontärerna startade en organisation 

och sponsrade sedan skolan för att bygga grunden för en mer bestående skolbyggnad. Männen 

i kvinnokooperativet fick kontakt med en holländsk organisation som sedan sponsrade resten 

av skolbyggnaden. De svenska volontärerna var måna om att kvinnokooperativet var de som 

skulle besluta var pengarna bäst gjorde nytta och de bestämde att en fadderverksamhet skulle 

kunna bidra till ”A-towns” utveckling.  Organisationen samlade ihop faddrar i Sverige som 

ville sponsra barn som annars inte skulle ha råd att gå i skolan. Idag är det 57 av byns allra 

fattigaste barn som varje termin får ett litet bidrag av en svensk fadder, men den största 

summan går till skolan så att alla elever på ett rättvist sätt får ta del av donationerna. Det har 

även startats ett ”feeding-program” i skolan vilket innebär att eleverna varje dag får ett mål 
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mat, vilket har bidragit till att allt fler föräldrar väljer att låta sina barn gå i skolan. Enligt 

männen från kvinnokooperativet så kan endast en av ”A-towns” 600 vuxna läsa och skriva.  

Skolans tre lärare fick jobben eftersom de gått i grundskolan i sex år men med hjälp av det 

svenska projektet har de även fått möjlighet till lärarutbildning under skolloven. Idag har 

skolan 166 elever och består av tre klassrum, en skolbespisning och en toalettbyggnad. 

Klassrummen är uppdelade i tre nivåer, nivå 1 med elever i åldrarna 3 till 5 år, nivå 2 med 

åldrarna 5 till 7 år samt nivå 3 med åldrarna 7- 9 år. All undervisning under skoltid sker på 

Gambias officiella språk engelska men samtliga elever har något av de olika stamspråken som 

modersmål, de flesta har mandinka.  

Utbildnings institutionen i Gambia har vid ett flertal gånger under årens lopp hotat med att 

stänga igen skolan då den inte uppfyllt deras krav på att till exempel ha ett staket runt 

skolgården och vattentoalett.  Idag när detta uppnåtts och den pedagogiska verksamheten har 

utvecklats är skolan istället ett föredöme för andra skolor och har en mycket hög status i 

provinsen.  

 

1.2 Syfte  

Mitt syfte med uppsatsen är att jämföra vad två lärare i Sverige samt två volontärer och två 

lärare från skolan i Gambia anser om läs- och skrivutveckling på respektive skola och i 

respektive samhällskontext. Syftet är även att observera och beskriva hur klassrummen på de 

båda skolorna kan uppmuntra eleverna till läs- och skrivtillfällen. 

 

1.3  Frågeställningar  

 Vilka tankar har lärarna och volontärerna om respektive skolas läs- och 

skrivutveckling? 

 Vad säger skolornas styrdokument om läs- och skrivutveckling? 

 Hur uppmuntrar klassrummen till läs- och skrivtillfällen? 

 Utifrån mitt insamlade empiriska material vad kan skolorna lära av varandras läs- och 

skrivundervisning? 
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2. Teoretisk ram  

I följande kapitel kommer jag att ta upp tre centrala inlärningsteorier som varit betydelsefulla 

i utbildningshistorian i synnerhet i läs- och skrivutvecklingen. Som underlag i min studie har 

jag använt mig av ett sociokulturellt perspektiv. Under denna rubrik har jag har även valt att ta 

med två andra tankegångar, behaviorismen och kognitivismen. Detta eftersom de haft och i 

vissa fall även har inflytande både i skolan i Sverige och i Gambia. Det sociokulturella 

perspektivet är den starkast rådande inlärningsteorin i dagens svenska skola och under min 

lärarutbildning har jag blivit skolad in i det sociokulturella tänkandet. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv  

I följande text kommer jag att ta upp vad ett sociokulturellt perspektiv innebär. Jag kommer 

belysa de två psykologerna Vygotskij och Dewey, som båda haft stort betydelse inom detta 

perspektiv. Det sociokulturella perspektivet grundar sig på tankar om att lärande sker i 

samspel, interaktion med omgivningen samt i en socialkontext. 

 

 

(Figur 1: inspirerad av Skolverkets Greppa Språket, 2011:22) 

Ett sociokulturellt perspektiv utgår från att lärande sker i sociala sammanhang, först mellan 

individer i samspel sedan hos individen själv. Lärarens uppgift är att utmana elevens tänkande 

men också att stötta dem till att nå nästa utvecklingsnivå (Skolverket- Greppa språket, 

2011:29)  

2.1.2 Vygotskij 

Lev Semenovi  Vygotskij föddes i slutet av 1800-talet men dog endast 37 år gammal i 

tuberkulos. Innan hans död hann han skriva texter som senare haft stor betydelse för både 

psykologin och pedagogiken (Forsell, 2005: 109). Vygotskij bok ”Tänkande och språk” kom 

ut kort efter hans död 1934. Han skriver att utan sociala samspel sker det ingen utveckling 

varken i språket eller i tänkandet. Vygotskij belyser att allt språkande ingår i en social kontext 

och att människan måste ses utifrån dess kultur och historia. Han skriver att människors 

beteenden och tänkande varierar i olika kulturer (Vygotskij,1934,2001). Lindös (2002) 

tolkning om Vygotskij är att samspel har en avgörande roll i barnens inre uppfattning. Det 

barnen gör tillsammans med andra bearbetar de sedan i tankeprocesser. I språket och i 
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kommunikation sker barnens språkutveckling och det blir länken mellan barnens inre och 

yttre uppfattningar (Lindö, 2002). 

Vygotskij myntade begreppet den närmaste utvecklingszonen, även kallad den proximala 

utvecklingszonen. Han tar upp att för att kunna se i vilken utvecklingsnivå barnet ligger 

räcker det inte med att se på vad barnet kan vid dagens datum, utan man måste även se på vad 

barnet kommer att kunna härnäst, barnets närmaste utvecklingszon. Han skriver att i barnens 

utveckling är de kognitiva processerna inte färdiga. Med hjälp av en vuxen eller en kamrat 

kan barnet nå längre än på egen hand. I samarbete kan barnet få stöttning och handledning till 

att klara uppgifter som ligger nära deras utvecklingsnivå. Den närmaste utvecklingszonen 

visar barnets potentiella utveckling, men som behöver mogna för att självständigt kunna 

användas i framtiden (Vygotskij, 1934, 2001:328- 232).  

Vygotskij tar även upp för att barn ska kunna utveckla ett skriftspråk måste de vara medvetna 

om språket och dess beståndsdelar. Skriftspråket kräver en högre medvetandenivå än vad det 

muntliga språket gör, därför kommer det senare i barnens utveckling (Imsen, 2000:193–194) 

2.1.3 Dewey 

Även reformpedagogen John Dewey har gjort tydliga avtryck på dagens skola och utbildning. 

Han föddes 1859 i USA och var verksam i en tid där bondesamhället togs över av 

industrialismen och där nya krav sattes på skolan. Dewey ansåg att för att skolan skulle nå 

pedagogisk framgång så krävdes det att samhälle, skola och den enskilde individen skulle 

bilda en helhet.  Han menade att ett av skolans problem är att den är avskild från det vanliga 

livets förutsättningar och motivationer och att skolan därför borde förändras till att mer likna 

elevernas liv utanför skolan. Han var kritisk till den traditionella ordningen i skolan med 

uppradade bänkar, en auktoritär lärare, elever som lyssnade passivt och en undervisning 

beroende av böcker (Forsell, 2005: 79-87). 

Dewey myntat begreppet ”Learning by doing” och menade att skolans uppdelning av teori 

och praktik för sig borde avskaffas. Om skolan teoretiska ämnen i högre grad skulle vara 

uttrycksfulla och konstruktiva så anser han att aktiviteterna skulle bli meningsfullare för 

eleverna (Dewey, 1980,2004). Hartman (2005) tar upp Deweys tankar om att ”Learning by 

doing” inte innebär att läroboksstudier ersätts av hantverk eller liknande. Hans tanke var att 

lärare och böcker inte ska vara det enda kunskapsförmedlarna i undervisningen, utan eleverna 

ska även använda sig av sina egna öron, ögon och händer för att få ny kunskap. Böckerna kan 

användas som en kontrollkälla snarare än att hela undervisningen bygger på dem. Dewey 
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pekar på att lärarens uppgift är att sätta igång eleverna och att organisera så att de får 

utmaning utifrån sina olika kunskapsnivåer. Detta menar han ställer stora krav på lärarens 

kunskaper om både ämnet och barn i allmänhet (Hartman, 2005:232,233).  

2.2  Behaviorismen och Kognitivismen 

2.2.1 Behaviorismen 

Den amerikanske psykologen John Broadus Watson (1929)  tar upp att behaviorismen inte 

håller på med spekulationer om ogripbara och okända ting som medvetandet. Han framför att 

medvetande begrepp som vilja, känslor, tankar och sinnesintryck leder till spekulationer. Han 

pekar på att behaviorismen är en naturvetenskap och man ska studera det som alla kan 

observera och mäta, vilket han säger man kan göra med beteenden.  

Strandbergs (2006) tolkning av vad behaviorismen innebär är att barn anses födas som tomma 

blad och att det sedan är den vuxna som har huvudrollen och bestämmer vad barnet ska lära 

sig. I skolan är synen att läraren skall ha en auktoritär roll som för över kunskap till passiva 

elever. Strandberg pekar på att eleverna inte är aktiva deltagare i sin egen läroprocess. 

Hedström (2009) tar upp att efter andra världskriget följde skolornas undervisning 

behaviorismens tankar och de hade monopol på att lära barnen om bokstäver och läsning. Det 

fanns en tanke i samhället att om man lärde barnen att läsa och skriva utanför skolans väggar 

så kunde barnet lära sig ”fel” (Hedström 2009).  

 

 

 

(Figur 2: inspirerad av Skolverkets Greppa Språket, 2011:22) 

Lärandet sker genom att läraren förmedlar kunskap till eleverna. Eleverna lär sig språket 

genom att repetera, lyssna och genom att få beröm när de gör rätt (Skolverket, Greppa 

Språket, 2011:22). 
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2.2.2 Kognitivismen 

Den franske psykologen Jean Piaget är en av kognitivismens starkaste namn. Han är känd för 

sin kognitiva inlärningsteori vars tankar är att barns språkutveckling är styrt av scheman, 

mönster och ordning, ungefär på samma sätt som när barnen lär sig krypa och sedan gå 

(Håkansson, 1998). 

Assimilation och ackommodation är några av Piagets kändaste begrepp. Assimilation innebär 

att eleven försöker anpassa sina nya kunskaper till det som den redan kan.  Ackommodation 

betyder att om de nya kunskaperna inte stämmer ihop med de tidigare så kommer dessa att 

förändras och barnets tankestruktur blir en annan. Detta kan barnet använda sig av i senare 

läroprocesser (Skolverket- Greppa Språket, 2011). 

 

 

 

  

(Figur 3: inspirerad av Skolverkets Greppa Språket, 2011:22) 

I detta perspektiv sätts eleven igång av läraren, men lärandet sker genom reflektion hos eleven 

själv. Lärandet sker i samspel men genom individuella scheman. Lärarens undervisningsspråk 

ska ligga lite över elevernas språknivå. Elevens språk utvecklas i takt med dess mognad och 

går igenom vissa stadier för att till sist erövra språksystemet. Eftersom varje elev utvecklas i 

sin egen takt och arbetar i olika nivåer sker kommunikationen i klassrummet främst mellan 

elev och lärare (Skolverket- Greppa Språket, 2011:22, 25-27). 

2.3 Läs- och skrivutveckling eller inlärning  

Jag inser att det kan vara betydande att förklara varför jag valt att använda begreppet läs- och 

skrivutveckling och inte läs- och skrivinlärning i min text. 

Eftersom jag har ett sociokulturellt perspektiv som underlag så har jag valt att utgå från 

perspektivets syn på utveckling och inlärning. Vygotskijs syn på barnet är att den redan från 

födseln är socialt och att dess utveckling påbörjas från första stund. Piaget däremot tar upp att 

för att inlärning ska ske så måste barnet ha nått ett visst utvecklingsstadium.  I min studie 

använder jag mig av läs- och skrivutveckling då jag anser att barnens färdigheter i att läsa och 

skriva bättre förklaras som en utveckling än en inlärning (Skolverket- Greppa Språket, 2011). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Litteracitet   

Universitetslektorn Qarin Franker (2003) skriver att litteracitet kommer från engelska ordet 

”literacy” och omfattar kommunikationsförmågorna läsning, skrivning och räkning. 1975 

enades UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Culture Organization) om en 

gemensam definition av vad litteracitet innebär. Tidigare hade de sett litteracitet som ett 

statiskt sätt att se vilken läs- och skrivnivå en person låg, men nu innefattade det även att se 

utifrån individens behov och samhällskontext. Enligt Unesco (1975) är en individ funktionellt 

litterär när han/hon har förmåga att läsa, skriva och räkna i praktiska situationer i det samhälle 

de lever (Franker (red.),2003:11).  

Franker (2011) belyser att läs- och skrivfärdigheter skiljer sig i olika kulturer. Hon framför att 

litteracitet inte enbart sker i en skolkontext utan att det är en ständig pågående social och 

kulturell process som sker i aktiviteter i hela samhället. Franker (2003:20) belyser den 

kulturella litteraciteten som innebär att det finns olika behov av litteracitet i olika kulturer.  

David Barton (2007)  menar att litteracitet inte behöver en exakt definition utan begreppet kan 

snarare användas som en modell. Han tar upp åtta punkter om litteracitet som kan 

sammanfattas med att litteracitet sker i sociala aktiviteter. Dessa aktiviteter utför människan 

tillsammans med andra eller enskilt och de är beroende av tid, rum, plats (Barton, 2007:34). 

Inom det sociokulturella perspektivet används en vidare mening av litteracitet, det handlar 

inte enbart om läs- och skrivförmåga utan vad människor gör med dessa färdigheter i sociala 

aktiviteter. Människor i västvärlden är omgivna av skrift hela dagarna, i allt från att mötas av 

text på mjölkpaketet på morgonen till att få ett sms på telefonen, detta kallas för 

litteracitetshändelser (Wedin, 2010:177). Wedin tar upp att i vårt samhälle får läsande och 

skrivande en allt större betydelse och det sker i fler olika sammanhang. Kulturella och 

nationella gränser blir allt mer upplösta och detta menar Wedin bidrar till en flerspråkig 

litteracitet. Monica Axelsson (2005) belyser litteracitetsutveckling på en flerspråkig förskola 

och menar att förskolan måste belysa svenska litteracitetshändelser men även integrera språk 

och litteracitet på barnets modersmål.  

3.2 Vad innebär analfabetism? 

En analfabet definieras som en person som inte kan läsa eller skriva en kort text i ett 

vardagligt sammanhang (FN-förbundet, 2011-09-28).  Journalisten och författaren Karina 

Bjärkvall (2003) skriver att i många delar av världen, oftast på landsbygden ses läs- och 
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skrivkunnighet som en kollektiv kompetens. De få som kan läsa och skriva utses till byns läs 

och skrivansvariga och hjälper ofta övriga när de är i behov av deras kunskaper. 

Franker (2003) tar upp att i det västerländska samhället tas det för givet att de flesta 

människorna kan läsa och skriva. Hon poängterar att det kan uppkomma stora svårigheter i 

vardagen om man inte kan läsa till exempel brev, medicinförpackningar eller räkningar. I 

Sverige ställs höga krav på läsning och skrivning, utan dessa färdigheter blir det svårt att vara 

aktiv på arbetsmarknaden och kunna delta i samhället. 

3.3 Vägar till läs- och skrivutveckling  

Liberg (2007) skriver att beroende på social och kulturell bakgrund så kan barns första möte 

med läsandet och skrivandet variera. En del barn möter det redan under sitt första levnadsår 

medan andra möter det på allvar först när de börjar skolan. Bjar och Liberg (2003) skriver att 

kulturen och dess litterära traditioner har stor betydelse barnens läs- och skrivutveckling och 

skolframgång. De menar att om böcker och annan skrift är en viktig del av kulturen så 

underlättar det för barnens läs- och skrivutvecklig. De tar även upp att läskunnighet har olika 

status i olika kulturer och att tillgång till läsmaterial i hemmet kan variera från kultur till 

kultur. Carina Fast (2007) framför att barn ofta förs in i läs- och skriftspråket av sina 

föräldrar, syskon och andra närstående. Hon visar i sin avhandling att redan när många barn 

kommer till förskolan så bär de på rika erfarenheter av sånger, texter, högtider och ramsor 

men att det inte alltid följdes upp av pedagogerna på förskolan. Bjar och Liberg (2003) tar upp 

att barn som tidigt i livet får vara med och läsa böcker med sina föräldrar i hemmet får ett 

försprång och en längre startsträcka för att tillägna sig skriftspråket. De belyser att vuxna och 

närstående som läser, skriver och talar med barnen fungerar som förebilder för dem i deras 

läs- och skrivutveckling. 

Liberg (2007)belyser att det idag finns en tanke att grunden för barns läs- och skrivvanor 

läggs redan innan skolåldern, men för bara 20- 30 år sedan fanns en uppfattning att det var 

precis tvärtom. Hon tar upp att ett bra sätt att komma in i språket är att leka sig in i det, att 

berätta sagor, rimma och läsa ramsor är en viktig del i små barns tidiga läs- och 

skrivutveckling. Hon belyser även vikten av att tidigt lära sig att hålla en penna, ett papper 

eller en bok samt att förstå vad man gör med dem (Liberg, 2007: 25-29). Forskaren Bråten 

(2008) belyser att barn lär sig skriftspråket utifrån hur det fungerar i den kultur och samhälle 

som de växer upp och befinner sig i. Barn som ständigt har kontakt med böcker får enligt 

Liberg (2007) ofta ett större intresse av att lära sig läsa. Liberg tar upp att barn måste känna 
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sig motiverad för att kunna tillägna sig litteracitet. De måste även förstå att läsning och 

skrivning fyller en funktion i deras liv, så kallade metastrategier. Utan den motivationen kan 

barnen få svårt för att lära sig läsa och skriva. Liberg belyser att om barnet saknar motivation 

så är det är viktigt att de får delta i språkupplevelser som rim, ramsor och sånger. Enligt 

Liberg är dessa lekar en oerhörd bra ingång till att tillägna sig litteracitet.  

Bråten (2008) skriver att motivationen påverkar hur mycket energi och tid barnen lägger på 

att vilja lära sig läsa och skriva. Som lärare är det viktigt att försöka öka barnens motivation 

genom att bland annat anpassa svårighetsgraden utifrån varje individs förmåga. Genom att ta 

vara på varje elevs intressen och ge dem olika valmöjligheter så menar Bråten att man kan 

skapa ytterligare intresse och motivation hos eleven. Han belyser att om läraren blir allt för 

kontrollerande och begränsar elevens valmöjligheter så kan motivationen hos eleven sänkas 

markant. Myrberg (red.), 2003:8) tar upp att lärare måste ta vara på barnens spontana intresse 

och uppmuntra barn redan från förskoleåldern att skriva bokstäver, ord och meddelanden. Han 

skriver att för att lära sig läsa och skriva så krävs det tid, övning och uppmärksamhet. 

3.4  Läs- och skrivutvecklings metoder  

Ann-Katrin Svensson (2009) tar upp att om en lärare vill att deras elever ska bli språkligt 

medvetna är det viktigt att använda och pröva olika tillvägagångssätt och metoder. Läraren 

bör även variera arbetet i stor grupp, små grupper och individuellt (Svensson, 2009:105). 

Mats Myrberg (red.) (2003) skriver att lärarkompetensen är det viktigaste för att eleverna ska 

utveckla en god läs- och skrivutveckling och förhindra läs- och skrivproblem. Han belyser att 

en duktig lärare har kunskaper om både barns språkutveckling och läs- och skrivprocesser. 

Läraren skall även ha insikt i strukturerade och systematiska arbetssätt som fokuserar på den 

individuella eleven och dess förmågor (Myrberg (red.) ,2003:7).  

Fridolfsson (2008) framför att det är viktigt att en lärare är medveten om alla elevers olika 

behov och förutsättningar . Detta medför att det behövs olika former av läs- och 

skrivundervisning i klassrummet. Hon belyser att det är viktigt att läraren utgår från elevens 

behov och förutsättningar och inte slaviskt tillämpar en metod eller pedagogisk inriktning. 

När det gäller läs- och skrivundervisning så skriver hon att det är betydelsefullt att en lärare är 

kunnig om flera olika metoder och vet när hon/han kan tillämpa dem. Myrberg (2003:9) tar 

upp att det kan vara riskabelt att enbart använda sig av en läs- och skrivmetod, han poängterar 

att det är viktigt att en lärare har ett syfte med hur hon/han arbetar och vet varför hon/han 

arbetar på ett visst sätt vid ett visst tillfälle. Han belyser att en skicklig lärare anpassar sin 
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undervisning och arbetssätt efter sina elevers utvecklingsnivå, både hur de passar gruppen och 

den enskilde individen.  

Det finns många metoder för att lära sig läsa, två av dessa är syntetisk metod och analytisk 

metod. Clas-Uno Frykholm (2003: 104) menar att i dag har den syntaktiska och analytiska 

metoden allt mer närmat sig varandra, och att i en god läsutveckling krävs både avkodning 

och förståelse.  

 

(Figurerna 4 och 5: Egenutformade)  

3.4.1 Syntetiskt förhållningsätt 

Denna metod börjar utifrån de minsta beståndsdelarna, språkljuden, så kallade fonem. Dessa 

sätts sedan successivt ihop till enkla ord, meningar och texter (Frykholm, 2003). Lindö (2002) 

menar att det syntetiska förhållningsättet har sitt ursprung i behaviorismen. 

3.4.2 Analytiskt förhållningsätt 

Denna metod startar utifrån helheten. Läraren och eleverna bryter tillsammans ner texter till 

meningar, ord och fonem. Förförståelse är mycket viktigt i den analytiska metoden 

(Frykholm, 2003). Enligt Lindö (2002) grundar sig det analytiska förhållningssättet i 

kognitivismen och i det sociokulturella perspektivet. 

3.5  Den fysiska skolmiljön  

Rigmor Lindö (2002) belyser att sättet ett klassrum är möblerat och inrett visar lärarnas 

förhållningsätt till barn och deras utveckling. I nya och ombyggda klassrum har möbleringen 

med katedern längst fram och bänkar i rader bytts ut mot en mer funktionell och 

igenkännande möblering med bord, soffgrupper, blommor, barnanpassade bokhyllor och 

mysvrå. Lindö tar upp att både fysiska och psykiska faktorer i klassrummets miljö har 

betydelse för elevernas kunskaps- och personlighetsutveckling. Pia Björklid (2005) tar upp att 

skolmiljön är en utvecklingsmiljö som till stor del påverkar elevernas läroprocesser. Hon 

belyser dock att det är ovanligt att arbetsmiljön förs fram under planering och utvärdering av 

Syntetiskt 
förhållningsätt 

Traditionell 
ljudmetod 
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Behavior-
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pedagogiska verksamheter. Hon framför att i läroplanen står det att klassrummen skall vara 

ändamålsenliga och hon nämner att det finns en outtalad uppfattning att en lärare kan 

genomföra god undervisning oberoende av hur klassrummen ser ut.  

Lindö (2002) tar upp hur viktigt samtal är för att skapa trygghet i gruppen och menar på att 

bord och stolar bör stå så att eleverna kan samtala med varandra och helst kunna ha 

ögonkontakt med alla. Detta anser hon är viktigt att tänka på i en språkstimulerande miljö. 

Eleverna skall även ges möjlighet att kunna dra sig undan från hela gruppen om de till 

exempel har behov av att läsa en bok ifred. Eleverna ska erbjudas ett brett urval av böcker i 

olika nivåer och genrer, men även språkstimulerande spel och arbetsmaterial ska finnas nära 

till hands. Lindö skriver att det är viktigt att klassrummet tar form och byggs upp tillsammans 

med eleverna. Att sätta upp föremål och bilder som passar ihop med det tema och ämne som 

de arbetar med eller elevernas egna arbeten och bilder. Hon poängterar även vikten av att 

snabbt och smidigt kunna samla hela klassen på en gemensamplats i klassrummet (Lindö, 

2002:133-135). Björklid belyser budgetnedskärningar som ofta leder till stora klasser och 

grupper, detta medför att lokalerna ofta blir opraktiska och dysfunktionella. För att skapa en 

behaglig klassrumsatmosfär med belyser hon viken av en god belysning, akustik, möblering 

och avkopplingsmöjligheter, hon tar upp vikten av att eleverna får möjlighet till avskildhet om 

så önskas. Björklid tar upp att klassrum kan ha en mångfunktionell betydelse som med enkla 

medel kan förändras och användas på många olika sätt. Björklid belyser att dålig belysning 

och buller även påverkar elevernas lärande och vardag. Hon menar att till exempel öppenhet 

och glasväggar kan bidra till koncentrationssvårigheter och störningar (Björklid, 

2005.Skolverket.se) 

4.  Styrdokument 

4.1 I Sverige  

I juli 2011 fick Sverige en ny läroplan, Lgr11. Jag har valt att belysa vad den svenska 

kursplanen tar upp om ämnet svenska samt svenska som andraspråk. Grunderna i de olika 

delarna är samma men i svenska som andra språk finns även några tillägg om elevens 

modersmål. Undervisningen i svenska och svenska som andraspråk ska medföra att eleverna 

får bra redskap för att kunna kommunicera, lära och tänka för olika syften och i olika 

sammanhang. Kursplanen tar upp att undervisningen ska stimulera eleverna till att intressera 

sig för läsning och skrivning. Språket är viktigt för att förstå och kunna leva i ett samhälle. I 

år 1-3 så är det centralt att eleverna får lässtrategier för att kunna förstå och tolka olika typer 
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av texter. De skall även få kunskaper om alfabetet och dess ordning. Eleverna ska träna på 

handstil men också att skriva på dator. De ska få kunskaper om språkets struktur med punkt, 

frågetecken, utropstecken, liten och stor bokstav. Eleverna ska få redskap till att bearbeta sina 

texter och efterhand själva förtydliga dem. Kursplanen tar upp att eleverna ska få kunskap om 

sambandet mellan ljud och bokstav. I kursplanen för svenska som andraspråk betonar de även 

svenskans läsinriktning, bokstävernas form och ljud och jämför detta med elevernas 

modersmål. 

4.2 I Gambia 

”A-towns” provins läroplan (2006) utgår från teman i tre olika kunskapsnivåer, nivå 1 

åldrarna 3- 5 år, Nivå 2 åldrarna 5- 7 år samt nivå 3 för åldrarna 7- 9 år. Åldrarna kan även 

variera beroende på elevernas kunskaper, ibland kan barnen börja skolan senare och då får de 

starta i den grupp där kunskapsnivån bäst stämmer in på elevens. Varje tema är uppdelat i 

olika utvecklingsområden.  

 Personlig, social och emotionell utveckling. 

 Kommunikation, litteracitet och språkutveckling. 

 Matematikutveckling. 

 Kreativutveckling. 

 Kunskap och förståelse för världen. 

 Fysisk utveckling. 

I alla teman så är målen att få en ökad förståelse för sin omgivning och det samhälle och den 

värld eleverna lever i. Många av målen går ut på att bli en bra samhällsmedborgare utifrån de 

kunskaper de värderar högst. Jag har valt att inrikta mig på vad läroplanen tar upp om 

kommunikation, litteraciet och språkutveckling, eftersom det är förknippat med läs- och 

skrivutvecklingen. För att förklara närmare hur läroplanen används i skolans läs- och 

skrivutveckling så har jag valt att presentera ett av läroplanens tema. I nivå 2 finns ett tema 

som heter ”Trädgårdsarbete” där målen är att barnen ska få kunskap om miljöns betydelse och 

få insikter om att trädgårdsarbete är en källa till mat som bidrar till att familjen kan växa och 

utvecklas. De finns även ett mål att de ska lära sig att plantera och sköta plantor och grönsaker 

i skolträdgården. 

Inom kommunikation, litteracitet och språkutveckling ska de inom temat få kunskap och 

färdigheter i att träna på att prata, lyssna, skriva, rita samt träna matchning och igenkännande. 

I läroplanen står det vilket material som ska användas inom detta tema, vilka böcker som ska 
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läsas och bearbetas samt vilka sånger och danser som passar med temat. Läroplanen framför 

att barnen lär sig genom att använda sig av olika sinnen, lyssna, känna och se. När eleverna 

får arbeta i trädgården bidrar det till att de förstår händelseförloppen på nära håll. Läroplanen 

tar även upp omvärlden och där de använder sig av böcker som visar hur man odlar med olika 

redskap i olika delar av världen. De får träna på att känna igen, läsa och skriva om olika 

växter från olika länder.  

Läroplanen framför även att rollspel ska användas i undervisningen, detta för att öka barnens 

förståelse för temat. I trädgårdstemats rollspel ska eleverna med hjälp av trädgårdsverktyg och 

plastgrönsaker spela upp scener om hur det är att åka in till staden och sälja grönsaker på 

marknaden samt hur det är att arbeta i trädgården.  

5. Metod 

I följande avsnitt kommer jag att gå igenom de metoder jag använt mig av för att samla in mitt 

empiriska material. Målet med de valda metoderna är att hämta in ett empiriskt material för 

att sedan kunna besvara mina frågeställningar. Jag har använt mig av en kvalitativ metod 

eftersom jag vill ta reda på enskilda personers tankar. Larsen (2009) menar att en kvalitativ 

metod är bäst när avsikten är att skaffa sig en förståelse för helheten av enskilda fenomen. Om 

det däremot är av vikt att få reda på vad en större mängd individer anser om ett specifikt 

fenomen så bör istället en kvantitativ metod tillämpas. 

Min studie tillhör det Samhällsvetenskapliga fältet där studier om människans upplevelser och 

erfarenheter står i fokus (Larsen, 2009). Thomassen (2007)  tar upp att inom 

samhällsvetenskapen ser man människan som ett subjekt med förmågan att reflektera och 

ansvara för sina handlingar. Samhällsvetenskapen grundar sig på olika teoretiska strömmar, 

en av dessa är hermeneutiken. De mest grundläggande tankarna i hermeneutiken är att 

människan påverkas av sin omgivning. Det som människan tolkar med sitt medvetande är 

beroende av miljö, situation, historia och sociala och kulturella sammanhang. 

Förståelsehorisont är ett begrepp som innebär att alla människor lever i olika livsvärldar och 

med skilda förförståelser, men i kulturella- och i sociala möten så utbyts erfarenheter och då 

kan personernas förståelsehorisont utvidgas (Thomassen, 2007). Min förhoppning är att jag i 

intervjuer, observationer och möten med människor i olika livsvärldar och i två olika länder 

kan utöka min förståelsehorisont. 
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5.1 Kvalitativ intervju 

Jag har genomfört sex kvalitativa intervjuer, och använt mig av att en strukturerad intervju 

med redan bestämda frågor (Larsen, 2009). Jag har använt mig av två olika intervjuguider, en 

som jag anpassat efter lärarna i Sverige och i Gambia samt en till volontärerna. 

Intervjuguiderna finns att läsa i bilaga 2.  

Jag var ute efter intervjupersonernas personliga upplevelser och med hjälp av de kvalitativa 

intervjuerna kunde jag få inblick i personernas olika livsvärldar. Fenomenologins grundare 

Husserls myntade begreppet livsvärld som belyser hur den enskilde individen upplever 

världen. En persons livsvärld baseras på tidigare erfarenheter, tankar om framtiden, minnen 

samt personens vardagsvärld (Thomassen, 2007). 

Vid intervjutillfället har intervjupersonerna själva fått välja vilken plats de vill bli intervjuade 

på, detta för att de skulle få känna sig så trygga som möjligt. Fem av de sex 

intervjupersonerna godkände att jag spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon. 

Inspelningarna har hjälpt mig att få med personernas egna ord och att jag inte missar relevant 

information. Under samtliga intervjuer använde jag mig även av anteckningsblock och skrev 

ner intervjupersonernas svar. Min tanke med anteckningsblocket var att ha en säkerhet om 

inspelningen av någon anledning inte blev bra, men även för att intervjupersonen skulle hinna 

tänka igenom sina svar medan jag antecknade. Efter intervjuerna har jag transkriberat det 

inspelade materialet samt renskrivit mina anteckningar. Jag har transkriberat det inspelade 

materialet på engelska eller svenska beroende på vilket språk som talades under intervjun.  

5.2 Kvalitativ observation  

En observation handlar om att göra en metodisk iakttagelse av en miljö som man sedan 

skriver ner under observationens gång eller efteråt (Larsen, 2009). I Sverige gjorde jag 

observationen av klassrummen efter lektionstid då barnen var på fritids och i Gambia gjorde 

jag observationen på en lördag när barnen inte var i skolan. Mitt syfte med observationerna 

var att titta på hur skolmiljön och klassrummen uppmuntrar till läs- och skrivtillfällen, och det 

var det som jag specifikt inriktade mig på under observationstillfällena. 

Vetenskapsfilosofen Karl Popper poängterar att under en observation iakttar vi alltid ur något 

perspektiv som engagerar oss, om det är något vi vill få reda på eller en uppgift vi vill lösa. 

Han menar att vi redan från början har ett antagande om vad vi letar efter och om det vi 

förväntas se, detta kallar Popper för en förståelsehorisont. Han menar att en vetenskaplig 

forskning inte kan påbörjas utan någon form av hypotes eller teori, enligt honom blir data 
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meningsfullt först när vi lägger på ett visst perspektiv eller söker svar på en specifik fråga. 

(Thomassen, 2007: 86) 

5.3 Urval och avgränsningar 

Jag har i min studie valt att belysa läs- och skrivutveckling utifrån ett lärarperspektiv i två 

skolor, en i Sverige samt en i Gambia. Jag har även valt att intervjua två volontärer från 

skolan i Gambia för att få deras perspektiv på den gambianska undervisningen. Intervjuerna 

med volontärerna ägde rum i arbetets tidiga skede. Min tanke med intervjuerna var att få 

bakgrundsfakta och förkunskaper om skolan i Gambia men de var även tänkta som en 

säkerhet om intervjuerna med lärarna i Gambia av olika anledningar inte kunde bli av. 

Mitt mål med studien var att undersöka två specifika skolor samt att få insikt i mina 

intervjupersoner tankar. Jag har inte varit ute efter att generalisera eller få insikt om vad fler 

än mina intervjupersoner anser så därför har jag valt ett icke-sannolikhetsurval, vilket är 

vanligt i en kvalitativ studie. Det innebär att de som jag valt att intervjua inte kan anses 

representera alla lärare och volontärer, men som jag bedömer är typiska för sin yrkeskategori 

eller grupp. Jag har gjort ett godtyckligt urval som innebär att jag valt ut några personer att 

intervjua efter kriterier som att personen har svensk eller gambiansk lärarutbildning samt 

erfarenhet av volontärarbete. Detta har jag valt för att få ett så varierat urval som möjligt samt 

för att kunna besvara mina frågeställningar (Larsen, 2009).  

För att avgränsa mig har jag valt att intervjua lärare på endast två skolor. Eftersom min 

undersökning går ut på att intervjua lärarna och volontärerna om deras tankar om läs- och 

skrivutveckling på respektive skola har jag valt att hålla mig till intervjuer och inte observera 

lärarna i sitt arbete i klassrummet. Jag avgränsade mig genom att göra observationer av 

klassrummen när inga lektioner ägde rum.  

5.4 Etiskt förhållningssätt  

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställd fyra huvudkrav om vad som är viktigt att förhålla 

sig till när man gör en vetenskaplig studie. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan mina intervjuer var jag 

noga med att gå igenom dessa med intervjupersonerna.  

Informationskravet innebär att man ska informera deltagarna om hur, varför och under vilka 

villkor de deltar. Det är viktigt att poängtera att deras medverkan är frivilligt och att de är fria 

att avbryta när de vill. Samtyckeskravet handlar om att få personens samtycke i att delta i 
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studien. Detta är extra viktigt om det handlar om barn under 15 år, då krävs vårdnadshavarens 

samtycke. Konfidentialitetskravet har samband med sekretess och offentlighet. I min uppsats 

har jag valt att fingera skolornas och intervjupersonernas namn, detta för att uppfylla detta 

krav och för att inte intervjupersonerna ska kunna identifieras. Nyttjandekravet innebär att 

min studie inte får användas i kommersiella sammanhang eller i icke-vetenskapligt syfte. 

5.5  Metoddiskussion  

Jag är medveten om att eftersom jag enbart valt att intervjua lärarna om deras tankar om läs- 

och skrivutvecklingen kan jag heller inte få en uppfattning om hur de egentligen arbetar. Hade 

jag valt att både intervjua lärarna om deras tankar om sin läs- och skrivutveckling samt 

observera hur de faktiskt arbetar, skulle jag kunna få en bredare bild av verksamheten. För att 

kunna få en tillräcklig förståelse hade jag behövt observera lärarnas klasser under en längre 

tid, vilket jag inte hade hunnit med på grund av en begränsad tidsram och fältarbetet i 

Gambia. Istället har jag valt att på båda skolorna göra en kortare observation av klassrummen 

för att se på vilka sätt de inbjuder till läs- och skrivtillfällen. 

I intervjuerna och observationerna har jag hela tiden strävat efter att vara så objektivt som 

möjligt, men det är dock problematiskt. Larsen (2009) belyser vikten av objektivitet när man 

arbetar med forskning, men belyser att det är omöjligt att vara helt objektiv då ens egna 

tolkningar genomsyrar arbetat på ett eller annat sätt. 

 

6. Resultat och Analys  

I följande text kommer jag att belysa de resultat som jag fått fram genom mitt empiriska 

material samt göra en analys av detta. Jag har lagt upp texten på det sätt att jag belyser 

intervjupersonernas tankar utifrån fem valda rubriker som samtliga intervjupersoner har berört 

under intervjuerna. Under varje rubrik har jag valt att analysera intervjupersonernas svar 

genom att koppla detta med min teoretiska ram, skolornas styrdokument och den forskning 

som jag tidigare presenterat. 
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6.1 Presentation av Intervjupersonerna 

”Ina” är engelsktalande lärare i förskoleklass och klass 1 på ”Villaskolan” i Sverige. Hon har 

en lärarutbildning med Montessori inriktning. Innan flytten till Sverige arbetade hon som 

lärare i Portugal i tre år.  

”Vera” är svensktalande lärare på ”Villaskolan” och även hon arbetar i förskoleklass samt 

klass 1. Tidigare har hon jobbat på olika skolor runt om i Sverige, men hon har även jobbat 6 

år i Bolivia och 6 år i Schweiz. Hennes lärarutbildning är inriktad mot klasserna 1 till 3. 

”Christina” är en svensk volontär från skolan i Gambia. Hon är nu pensionär men har jobbat 

som grundskollärare i 45 år, därav 16 år inom särskolan. ”Christina” drev igång 

biståndsprojektet i Sverige och har besökt skolan i Gambia åtta gånger.  

”Karin” studerar till sjuksköterska och har som volontär besökt skolan i Gambia tre gånger.   

”Ali” är huvudlärare på skolan i ”A-town”. Han är utbildad på college i Gambia och har 

skrivit en avhandling om hur barns omgivning påverkar deras skolgång. Han var med i teamet 

som skrev provinsens läroplan.  

”Mariama” är lärare på skolan i ”A-town” och arbetar i nivå 3 med elever i åldrarna 7 till 9 

år. Under skolloven studerar hon tredje och sista året på en lärarutbildning på college.  

 

6.2 Resultat och Analys av intervjuerna 

6.2.1 Vikten av att kunna läsa och skriva 

I Sverige 

”Ina” på ”VillaSkolan” uttrycker att det är viktigt att lära sig språk. Hon menar att engelska är 

ett stort språk i världen och det är på många sätt är viktigt att både kunna prata och skriva det. 

Många av skolans föräldrar vill att deras barn ska lära sig engelska som andraspråk för att så 

tidigt som möjligt i livet bli trygga i det. ”Vera” förklarar att i Sverige är det så självklart att 

lära sig läsa och skriva att vi knappt tänker på det. Detta för tankarna till Wedins (2010) 

tankegångar om att människor i västvärlden ständigt upplever litteraciteshändelser, allt ifrån 

text på mjölkpaketet till sms. Detta kan även kopplas till Taubes (1995) tanke att när en 

person i Sverige inte kan läsa och skriva kan det upplevas som ett handikapp. Det kan även 

förstås genom Franker (2003) som skriver att det i Sverige finns höga krav på att alla ska 

kunna läsa och skriva, utan dessa kunskaper blir det svårt för en person att komma in på 
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arbetsmarknaden och aktivt delta i samhället. Vikten av att kunna läsa och skriva i Sverige 

kan även förstås genom Sveriges nya läroplan Lgr11. De tar upp i kursplanen för svenska att 

språket är viktigt för att förstå och kunna leva i ett samhälle. Undervisningen i svenska och 

svenska som andraspråk ska medföra att eleverna får bra redskap för att kunna kommunicera, 

lära och tänka för olika syften och i olika sammanhang. Detta går även i linje med Vygotskij 

(1934,2001) som belyser att allt språkande ingår i en social kontext och att människan ska ses 

utifrån dess kultur och historia. Han skriver att människors beteenden och tänkande varierar i 

olika kulturer. 

I Gambia 

”Ali” belyser i intervjun att engelska är Gambias officiella språk och att det är viktigt att 

befolkningen kan använda det även om de flesta till vardags pratar något av de andra 

stamspråken. Han säger för att jobba på till exempel ett kontor så måste en person lära sig läsa 

och skriva på engelska men i de flesta andra arbeten i Gambia så behövs inte de färdigheterna. 

I ”A-town” talar de allra flesta mandinka med varandra. De båda volontärerna belyser att 

många av ”A-towns” invånare arbetar med jordbruk eller fiske och på så sätt värderas inte läs- 

och skrivfärdigheterna lika högt då det inte krävs i vardagslivet. Detta resonemang kan 

kopplas till Franker (2003) som betonar att den kulturella litteraciteten innebär att det finns 

olika behov utav litteracitet i olika kulturer. Det kan också kopplas till det Unesco som tar upp 

att en individ är funktionellt litterär när han/hon har förmågan att läsa, skriva och räkna i 

praktiska situationer i det samhälle de lever. Det innefattar att individens behov ska ses utifrån 

den samhällskontext personen lever i (Franker, 2003).  

 

”Ali” berättar att det endast är en av de 600 vuxna i ”A-town” som är läs- och skrivkunnig. 

Detta kan ses utifrån FN förbundets definition av analfabetism. En person är analfabet om 

han/hon inte kan läsa eller skriva en kort text i ett vardagligt sammanhang (FN-förbundet, 

2011-09-28).  ”Ali” berättar att folket i ”A-town” söker upp den läs- och skrivkunnige om de 

behöver hjälp med att läsa eller skriva. Detta i enlighet med Bjärkvall (2003) som belyser just 

detta med att läs- och skrivkunnighet i många delar av världen ses som en 

kollektivkompetens. ”Christina” berättar att det även finns en speciell myndighet i Gambia dit 

analfabeter kan gå om de behöver hjälp med pappersarbete.  

Både lärarna och volontärerna i ”A-town” förklarar att västvärldens normer och krav trycker 

på allt mer i Gambias och att detta medför att nya behov och måsten skapas hos folket. 

”Mariama” tar upp att om folket i ”A-town” får möjlighet att lära sig läsa och skriva så ökar 
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deras möjligheter till ”empowerment” (egenmakt) och på detta sätt skapas möjligheter för 

dem att självständigt kunna handla i samhället och påverka sin egen situation. ”Mariamas” 

tankar om empowerment går i samma anda som Marc Hofer på Unesco (2010) som belyser att 

utbildning och därmed läs- och skrivutveckling är väsentligt i utrotningen av fattigdom, i 

kampen för jämställdhet och även för att trygga en hållbarutveckling med fred, demokrati och 

mänskliga rättigheter (Unesco, 2011-09-28) 

6.2.2 Skolornas läs- och skrivundervisningen  

I Sverige 

Både ”Vera” och ”Ina” förklarar att de använder sig av ett en ”salig blandning” av läs- och 

skrivmetoder i sin undervisning. ”Vera” har arbetat i många år som lärare och har prövat sig 

fram med olika metoder och det som fungerat har hon använt sig av igen. Hon förklarar att 

hon både arbetar med Bornholmsmodellen som utgår från fonem samt från texter där hon 

tillsammans med eleverna bryter ner texter till ord och meningar. Detta kan tolkas som att 

”Vera” både använder sig av en syntetiskt och en analytiskmetod där barnen både lär sig att 

avkoda och förstå (Frykholm, 2003).  

”Vera” menar att som lärare är det viktigt att anpassa metoderna efter individerna och 

gruppen. Detta resonemang går i enlighet med Myrberg (2003) som skriver att en skicklig 

lärare behärskar många metoder, arbetssätt och material. En duktig lärare har enligt honom 

förmåga att anpassa sitt arbetssätt efter elevernas utvecklingsnivå och är medveten om hur, 

varför och med vilket syfte han/hon arbetar på ett visst sätt. "Veras" tanke går även i samma 

linje som Fridolfsson (2008) som menar att det är viktigt att en lärare inte slaviskt använder 

sig av en metod utan utgår från elevernas behov och förutsättningar. ”Vera” förklarar att hon 

vill ge sina elever en variation i läs- och skrivundervisningen, detta för att motivera dem. 

Detta kan kopplas till Lgr11 tar upp att undervisningen i Svenska och svenska som andraspråk 

ska stimulera eleverna till att intressera sig för läsning och skrivning. Kursplanen belyser även 

att eleverna ska få kunskaper om språkets struktur med punkt, frågetecken, utropstecken, liten 

och stor bokstav samt få insikt om sambandet mellan ljud och bokstav. I år 1-3 tar kursplanen 

upp att det är centralt att eleverna får en variation av lässtrategier för att kunna förstå och 

tolka olika typer av texter. ”Vera” och ”Ina” berättar att för att barnen ska tillgodose sig olika 

lässtrategier så använder de sig bland annat av olika former av böcker i undervisningen, både 

läsböcker och arbetsböcker som barnen kan arbeta med. De berättar att de även gör mycket 

material själva bland annat stenciler, arbetsblad och texter. ”Vera” använder sig också mycket 

av lådsystem med läskort som barnen får dra med rebusar, gåtor och texter.  
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”Vera” tar upp att det i läs- och skrivundervisningen är det viktigt med mindre grupper. Detta 

kan ses genom Svensson (2009) som menar att läraren bör variera tillvägagångssätt och 

metoder genom att växla arbetet i stor grupp, små grupper samt individuellt. 

I Gambia  

”Mariama” förklarar att de numera fått utbildning i ljudmetoden och försöker arbeta allt mer 

med det i klassrummen men att det är lätt att gå tillbaka till gamla vanor och belysa 

bokstävernas namn och inte språkljud. Under lärarutbildningen har de fått kunskap om 

fonemen och hur detta påverkar barnens läs- och skrivutveckling men hon anser att det inte 

varit tillräckligt för att hon ska känna sig trygga i det. Hon förklarar att hon inom läs- och 

skrivundervisningen arbetar mycket med att barnen får repetera i korus och sjunga efter 

lärarna. Denna metod kan kopplas till behaviorismen och Strandbergs (2006) tolkning av att 

läraren har en auktoritär roll som för över kunskap till passiva elever. Strandberg pekar på att 

eleverna inte är aktiva deltagare i sin egen läroprocess. ”Mariamas” undervisning där eleverna 

repeterar i korus stämmer även överens med det Skolverket, Greppa Språket (2011) tar upp att 

i behaviorismen sker lärandet genom att läraren förmedlar kunskap till eleverna. Eleverna lär 

sig språket genom att repetera, lyssna och genom att få beröm när de gör rätt. 

 ”Mariama” anser att barnen måste lära sig läsa innan de kan skriva. Hon berättar att de 

arbetar mycket med pre- skrivande bland annat i sanden, i luften eller med fingret på bänken, 

detta för att barnen ska få det lättare när de väl ger sig in djupare i skrivvärlden. Detta 

resonemang stöds av Vygotskij(1934) som tar upp att för att barn ska kunna utveckla ett 

skriftspråk måste de vara medvetna om språket och dess beståndsdelar. Skriftspråket kräver 

en högre medvetandenivå än vad det muntliga språket gör, därför kommer det senare i 

barnens utveckling (Imsen, 2000:193–194). Under intervjun visar och berättar ”Mariama” om 

skolmaterial som skolan blivit sponsrade med från England. Bland annat har de fått läskort 

där det till exempel står ”sit” och sen är det en bild på ett engelskt barn som sitter vid en dator. 

”Mariama” förklarar att hon är nöjd med korten och materialet men reagerar på att de flesta av 

barnen i ”A-town” inte ens sett en dator i verkligheten eftersom varken byn eller skolan har el. 

Men hon lyfter farm att det är intressant för dem att se hur andra barn i världen lever. 

”Mariama” förklarar att de inte har så mycket material att tillgå men att de istället försöker 

använda omgivningen och naturmaterial så långt det går, bland annat öva skrivning i sanden.  

Skolmaterialet från England kan kopplas till det Franker (2011) belyser att läs- och 

skrivfärdigheter skiljer sig i olika kulturer. Hon framför att den kulturella litteraciteten innebär 

att det finns olika behov av litteracitet i olika kulturer. 
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”Ali” tar upp att deras fokus ligger på att förändra läs- och skrivundervisningen eftersom 

eleverna ofta varit passiva och endast arbetat med att repetera texter, sånger och ramsor efter 

läraren utan att varken minnas dem eller förstå vad de säger/sjunger. Han menar att det är 

viktigt att läs- och skrivundervisningen stämmer ihop med barnens vardagsliv och inte enbart 

är något som sker i skolans lokaler. Han förklarar att” Education is for life, not just for 

school”. Han säger att om eleverna enbart får höra något så glömmer de, får de se något så 

kommer de ihåg och får de göra något så lär de sig. Därför menar han att det är viktigt att 

arbeta med ”Learning by doing” även i läs- och skrivundervisningen. Detta är en direkt 

koppling till Deweys myntade begrepp ”Learning by doing” som har en grundtanke att 

eleverna lär om de samtidigt får göra något själva. Dewey menade att ett av skolans problem 

är att den är avskild från det vanliga livets förutsättningar och motivationer och att skolan 

därför borde förändras till att mer likna elevernas liv utanför skolan (Forsell, 2005)  

”A-towns” läroplan är även den influerad av ”learning by doing”. Den tar bland annat upp hur 

eleverna kan utvecklas inom kommunikation, litteracitet och språkutveckling genom 

trädgårdsarbete. Inom temat får de kunskaper och färdigheter i att träna på att prata, lyssna, 

skriva, rita samt träna matchning och igenkännande. De får träna på att känna igen, läsa och 

skriva om olika växter från olika länder och de får även använda sig av olika sinnen, lyssna, 

känna och se. I läroplanen står det att när eleverna får arbeta i trädgården bidrar det till att de 

förstår händelseförloppen på nära håll.”Mariama” menar att genom att eleverna får öva sina 

läs- och skrivfärdigheter genom något meningsfullt i deras vardagsliv så får de motivation till 

att lära sig och sen är det roligare för dem att röra på sig än att sitta still i klassrummet en hel 

lektion. Detta kan kopplas till Dewey som var kritisk till den traditionella ordningen i skolan 

med uppradade bänkar, en auktoritär lärare, elever som lyssnade passivt och en undervisning 

beroende av böcker.(Forsell, 2005: 79-87). Deweys tanke var att läraren och böcker inte ska 

vara det enda kunskapsförmedlarna i undervisningen, utan eleverna ska även använda sig av 

sina egna öron, ögon och händer för att få ny kunskap. (Hartman, 2005) 

6.2.3 Individuell läs- och skrivundervisning 

I Sverige 

”Vera” och ”Ina” säger att de arbetar mycket i olika steg, när eleverna är klara med en uppgift 

så har de andra att tillgå. Båda två förklarar att de lägger uppgifterna på elevernas egen 

kunskapsnivå, vissa barn vet de kan mer och då får de till exempel skriva en saga medan en 

annan elev får skriva enstaka ord. Många gånger ger ”Vera” och ”Ina” samma uppgift till 

eleverna, men då kräver de mer eller mindre av olika barn. Detta kan förstås genom Bråten 
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(2008) som skriver att det är viktigt att läraren försöker öka elevernas motivation bland annat 

genom att anpassa svårighetsgraden utifrån varje elevs förmåga. ”Ina” förklarar att de barnen 

med engelska som modersmål får mer utmanande uppgifter än de som precis börjat lära sig 

engelska.  

När eleverna börjar kunna mer själva anser ”Vera” att det är bra med lådsystemen där 

eleverna själva får välja ett läskort och kryssa av på ett schema vilka kort de gjort. Detta 

stämmer överens med Deweys uppfattning om att lärarens uppgift är att sätta igång och 

organisera eleverna så att de får utmaning utifrån sina olika kunskapsnivåer. Detta menar han 

ställer stora krav på lärarens kunskaper om både ämnet och barn i allmänhet (Hartman, 2005). 

”Vera” förklarar att om hon måste välja vill hon hellre köpa in dessa lådsystem än böcker, 

eftersom korten är roliga, håller från år till år och skapar mer individuellt arbete än att alla 

jobbar med en bok. När hon jobbar med en bok, gör hon sällan så att alla är på en sida 

samtidigt, eleverna får jobba på fritt. Skulle det vara en bok där hon känner att hon måste göra 

en punktinsats eller gå in och förklara något så gör jag en röd prick i elevernas böcker. Oftast 

brukar några elever komma dit samtidigt, då tar jag dessa elever och förklarar det jag vill 

förklara och sen kan de få jobba vidare. Detta kan förstås genom Bråten (2008) som tar upp 

att om läraren blir allt för kontrollerande och begränsar elevens valmöjligheter så kan 

motivationen hos eleven sänkas markant. ”Vera” förklarar att hon har svårt för tanken att om 

eleverna arbetar med en alfabetsbok eller liknande att alla elever ska vara på samma sida. Hon 

säger att hon vet många kollegor gör så eftersom det kan kännas tryggt och läraren vet att 

hon/han har gruppen med sig. ”Vera” anser att om eleven blir klar med boken så kan de göra 

något annat än att vänta in de andra, och då är det lärarens uppgift att hitta det. Om barnen 

jagar sidor tror hon inte att de lär sig speciellt mycket. 

I Gambia 

”Mariama” förklarar att de inte arbetar speciellt mycket med individanpassad läs- och 

skrivundervisning. Hon säger att hon gärna velat jobba mer individanpassat, men hon 

upplever att det är omöjligt i en sådan stor klass som hon har nu. Hon berättar att hon gör det 

mesta i helgrupp, läser högt, sjunger, berättar, repeterar i korus. Hon ger alla elever samma 

uppgift, till exempel att de skall rita och om de kan skriva om vad de såg på vägen till skolan 

den morgonen. Sedan får eleverna vänta till alla är färdiga och då får varje elev läsa eller 

berätta om det de upplevt. Även ”Ali” och volontärerna belyser svårigheterna med 

individanpassad undervisning i en klass på över 50 elever. ”Christina” förklarar att hon inte 

vill döma ut deras arbetssätt men om det var hennes klass hade hon försökt lägga upp arbetat 
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annorlunda. Hon belyser hur viktigt det är att de som kan och arbetar snabbt får lite mer 

utmaning istället för att vänta in de andra och eventuellt tappa motivationen. Detta menar hon 

lätt skulle kunna lösas om möjligheten fanns att eleverna kunde arbeta med ett skrivhäfte, läsa 

en bok eller liknande. Detta kan även förstås genom det Liberg (2007) tar upp om att barn 

måste känna sig motiverade för att tillägna sig litteracitet, de måste även förstå att läsning och 

skrivning fyller en funktion i deras liv och inte enbart är något som behövs i skolan. 

6.2.4 Undervisning i alfabetet 

I Sverige 

”Vera” berättar att med hennes förra klass arbetade hon stegvis och jobbade igenom hela 

alfabetet i olika steg. Hon använde sig av stenciler, att barnen till exempel skulle hitta ord 

med b. De fick även göra olika steg självständigt som att gå till en tavla och skriva bokstäver 

eller göra a med lera. Detta kan kopplas ihop med Lgr11 som belyser att eleverna ska få 

kunskaper om alfabetet och dess ordning. ”Vera” tar upp att några lektioner var alfabetsarbete 

och då fick eleverna jobba i sin egen takt och själva välja den bokstav de vill jobba med. 

”Vera” anser det är ett bra sätt för att motivera eleverna och de väljer väldigt utspritt bland 

bokstäverna, inte helt sällan väljer eleverna bokstäverna som finns i deras namn. Detta går i 

linje med Bråten (2008) som belyser att motivationen är väldigt viktigt för hur mycket energi 

barnen väljer att lägga på att lära sig läsa och skriva. ”Vera” förklarar att hon alltid finns där 

och stöttar sina elever i det enskilda arbetet. Detta kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivet med Vygotskijs proximala utvecklingszon där läraren hela tiden hjälper och 

utmanar eleven till att nå nästa utvecklingsnivå. Den närmaste utvecklingszonen kan man se 

tydliga spår av i barns läs- och skrivutveckling. Barnet leds in av en vuxen eller kamrat och 

tillsammans klarar de av att läsa eller skriva texter som det inte skulle klara av på egen hand. 

(Skolverket, Greppa språket, 2011). 

 Både ”Vera” och ”Ina” anser att för att motivera eleverna är det viktigt att vid sidan av 

alfabetsarbete göra andra lektioner parallellt som tränar läsning och skrivning som både 

utmanar och är lekfullt. Detta kan förstås genom det Liberg (2007) tar upp om att 

språkupplevelser som sånger, rim, ramsor är bra för att öka barnens motivation men även en 

bra ingång till att tillägna sig litteracitet. ”Ina” belyser att barnen är i behov att förstå mer 

engelska och få ett bredare ordförråd.  Hon arbetar även med att träna alfabetet på engelska 

både fonem och bokstavsnamn detta för att eleverna ska lära sig att känna igen hur det låter 

och ser ut. Hon arbetar inte med en bokstav i taget utan tar upp olika alfabets övningar och 

varvar alfabetsarbetet med annan undervisning i engelska.  
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”Vera” tog upp att för inte alls länge sedan så fanns det en tanke i skolan att eleverna inte 

skulle få lära sig alfabetet eller grunderna till läsning innan de började klass 1 och var 

”skolmogna”. Nu menar hon att de flesta eleverna kan stora delar av alfabetet innan de börjar 

skolan. Detta tänk kan kopplas till kognitivismen och Piagets inlärningsteori som tar upp att 

barns mognad är styrd av scheman, mönster och ordning på samma sätt som när ett barn lär 

sig krypa och sedan gå (Håkansson, 1998). Det kan även förstås genom Hedström (2009) som 

belyser att det tidigare funnits en tanke i samhället att om ett barn lärde sig läsa och skriva 

utanför skolans väggar så kunde de lära sig ”fel”.  

I Gambia 

”Ali” och volontärerna tog upp att sedan lärarna fått sin lärarutbildning har bokstavsarbetet i 

skolan förändrats. Han förklarar att tidigare låg fokus på att eleverna kunde repetera alfabetet i 

korus efter läraren, men då förstod eleverna inte betydelsen av detta och de kunde inte ta ut 

olika bokstäver och sätta dem i andra sammanhang. Idag arbetar lärarna för att eleverna ska få 

ökad förståelse för varje enskilt bokstav och dess språkljud. Skolans tidigare metoder för 

alfabets träning kan kopplas till behaviorismen lärarroll där lärandet sker genom att eleverna 

lyssnar och repeterar det som läraren säger (Skolverket, Greppa språket, 2011). ”Mariama” 

berättar att det var först när hon startade på utbildningen som hon förstod hur ineffektiv 

hennes tidigare undervisning i alfabet varit. Då hade hon haft en klass på 70 elever i åldrarna 

3- 9 år ett litet klassrum. Hon förklarade att när de arbetade med att i korus repetera alfabetet 

så hände det att några av de yngsta somnade eftersom de inte förstod och det blev mycket 

stillasittande. ”Mariama” berättar att det problematiska med att ha en klass med så stora 

åldersskillnader var att det var omöjligt att lägga det på rätt nivå, för skulle hon sänkt nivån 

ytterligare skulle de äldre känna sig omotiverade och tvärtom. Idag förklarar hon att nivå 

uppdelningarna medför att det är enklare att genomföra alfabets undervisning anpassat efter 

elevernas nivå, men även det kan vara svårt att genomföra. 

6.2.5 Föräldrarnas och hemmets engagemang i barnens läs- och skrivutveckling 

I Sverige 

”Ina” berättar att hon uppfattar att det finns två olika slags föräldrar. De som är uppskattande 

och engagerade i barnens utveckling och som vill följa hur det går och sen finns det andra 

som inte bryr sig speciellt mycket. Men generellt på skolan är föräldrarna väldigt engagerade 

och ger lärarna feedback och respons på det de gör och som i hemmet stöttar barnen i deras 

läs- och skrivutveckling. Detta kan kopplas till Fast (2007) som tar upp att barn ofta förs in i 

läs- och skrivspråket av föräldrar, syskon och andra närstående redan under sina först 
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levnadsår. Detta kan även förstås genom Liberg (2007) som skriver att beroende av social och 

kulturell bakgrund varierar barns första möte med läsandet och skrivandet. En del barn får ta 

del av böcker och texter redan under sitt första levnadsår medan andra först när de börjar 

skola.  

”Vera” förklarar att många föräldrar ställer lite för stora krav på sina barn. Om deras barn 

precis har lärt sig läsa, så kan de sätta en kapitelbok i handen på dem, och tycker att det går 

bra då det bara är några fler ord på varje sida. Hon försöker få föräldrarna att förstå att det är 

svårt i början och först behöver barnen kunna bokstäverna, veta hur de låter för att sedan 

kunna sätta ihop dem. Hon visar dessa föräldrar att i början är det bättre att ta en bok med få 

meningar på varje sida. ”Vera” förklarar att alla föräldrar inte riktigt uppfattar att barnen 

behöver ”knäcka läskoden”, de tycker det är självklart och vill att processen ska gå snabbare. 

”Ina” berättar att många av föräldrarna är mycket engagerade med att dagligen träna läsning 

med barnen i hemmet. Detta går i linje med det Bjar och Liberg (2003) tar upp om att barn 

som tidigt i livet får vara med och läsa böcker med sina föräldrar i hemmet får ett försprång 

och en längre startsträcka för att tillägna sig skriftspråket. De belyser även att vuxna och 

närstående som läser, skriver och talar med barnen fungerar som förebilder för dem i deras 

läs- och skrivutveckling. 

I Gambia 

”Mariama” berättar att under de första åren hade många av föräldrarna i ”A-Town” svårt att 

förstå vikten av att deras barn skulle lära sig läsa och skriva eftersom de själva inte kunde. 

Hon förklarar att med hjälp av barnen så har föräldrarna förstått hur dessa färdigheter berikar 

barnen och nya möjligheter öppnas för dem. Föräldrarna har sett hur barnen kommer hem, 

skriver i sanden, på varandras ryggar med fingrarna, läser på matförpackningarna. ”Mariama” 

berättar att många föräldrar kommer och frågar dem om varför barnen gör si och så och är 

mycket stolta när de ser att deras barn lär sig så mycket i skolan. Det ”Mariama” tar upp går i 

linje med det Bjar och Liberg (2003) skriver om att läskunnighet har olika status i olika 

kulturer och att tillgång till läsmaterial i hemmet kan variera från kultur till kultur. De skriver 

om att kulturen och dess litterära traditioner har stor betydelse barnens läs- och 

skrivutveckling. Det ”Mariama” säger kan även förstås genom att veta att samtliga föräldrar i 

byn är analfabeter och att det endast är en person av byns 600 vuxna som kan läsa och skriva. 
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6.3 Resultat och analys av observationerna  

Jag har genomfört observationer på båda skolorna för att se på hur klassrummen uppmuntrar 

eleverna till läs- och skrivtillfällen. Jag använde mig av ett egenkomponerat 

observationsprotokoll som jag bifogat i bilaga 3. Jag har valt att presentera resultaten från 

observationerna och under samma rubrik analysera det. 

6.3.1 Observation i Sverige 

 En regnig oktober eftermiddag begav jag mig till ”Villaskolan” för att göra min observation. 

Redan vid skolans dörr möttes jag av en informationslapp om kommande FN- dags firande. 

Väl synligt så att den kunde läsas av både barn och vuxna. Inne i hallen fanns en stor 

anslagstavla full med välkomnade information till både barnen och föräldrar. De dataskrivna 

lapparna var både på engelska och svenska. 

Den engelsktalande lärarens klassrum: Ett ljust klassrum fullt med material kan skådas på 

klassrumsbilderna i bilaga 1. Klassrummet bestod av fyra stora bord, med åtta stolar runt 

varje. Lindö (2002) belyser att sättet ett klassrum är möblerat kan visa lärarens 

förhållningssätt till barnen och deras utveckling. Hon menar på att borden eller bänkarna bör 

vara placerade så att alla ska kunna få ögonkontakt med alla. Genom att läraren har valt att 

möblera på detta sätt kan det tolkas som att läraren förespråkar ett sociokulturellt perspektiv 

där samspel smidigt kan ske mellan både läraren och eleverna samt mellan elev och elev som 

figur 1 visar på sidan 10. Klassrummet var avskilt så att en del bestod av bord och 

läromaterial så som skrivböcker, papper, pennor, medan den andra delen hade en soffa och en 

samlingsmatta. Strategiskt placerade bredvid soffan fanns pedagogiska spel och böcker på 

både engelska och svenska. I linje med Lindö(2002)  fanns även flera skåp i närheten fyllda 

av böcker på olika språk och i olika kunskapsnivåer. Klassrummet hade två whiteboardtavlor, 

en var placerad vid borden och en i närheten av samlingsmattan. På väggarna så hade det 

engelska alfabetet placerats och det fanns även många affischer med de engelska orden för 

månaderna, dagarna, färgerna och djur. På andra väggar fanns elevernas egna texter och 

arbeten på engelska, väl synligt för både vuxna och barn.  

I klassrummet fanns många hyllor, skåp och lådor fyllda av olika former av skolmaterial, allt 

lättillgängligt för barnen om de så önskade detta i enlighet med Lindö. På borden stod krukor 

med pennor och papper fanns på lärarens bänk om barnen behövde. I hörnet av klassrummet 

stod en dator placerad och en Tv med dvd spelare fanns i närheten av samlingsmattan. I 

klassrumstaket hängde barnens målade flaggor från en mängd olika länder, det fanns även 
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lappar upphängda där ländernas namn stod på engelska. Överallt i klassrummet fanns skrifter, 

ord, bokstäver och texter skrivna av både barnen och lärarna. Även detta går i linje med Lindö 

som tar upp att ett klassrum skall byggas upp och ta form tillsammans med eleverna. Som det 

framgår på bilderna är klassrummet i bilaga 1 prytt med färger och dekorationerna och 

tillsammans med soffan och samlingsmattan kan det uppfattas som en hemtrevlig känsla. 

Detta i enlighet med Lindö som beskriver att klassrum nu för tiden ofta möbleras funktionellt 

och med en hemmalik möblering med soffor, barnanpassade bokhyllor och mysvrå.  

Den svensktalande lärarens klassrum: På bild 3 och 4 i bilaga 1 visas bilder på det ljusa, 

öppna klassrummet med många stora fönster. I klassrummet fanns fyra stora bord med 6-8 

stolar runt varje. I ett av hörnen fanns en samlingsmatta avskild med några hyllor som var 

fulla med böcker och pedagogiska spel. Även detta klassrum hade två whiteboard placerade i 

olika delar av klassrummet. En dator fanns centralt placerad, men som skärmats av med hjälp 

av en träskärm. Längs väggarna fanns öppna hyllor med läsböcker, skrivhäften, arbetsböcker, 

lådsystem och laborativt material. Väggarna var fulla med barnens egna texter och teckningar, 

men det fanns även kortare pedagogiska berättelser upphängda. På ena väggen hängde 

elevernas egenskrivna höstdikter som de dekorerat med färgstarka höstlöv.  

6.3.2  Observation i Gambia 

En mycket varm dag tillbringade jag i ”A-town” för att göra mina observationer av 

klassrummen. Skolbyggnaden bestod av tre klassrum, en till varje nivå. Klassrummens väggar 

sträckte sig inte ända upp till taket, vilket gjorde att ljud från de andra klassrummen tydligt 

hörs in. Varje klassrum var möblerade med pulpeter, det vill säga ett bord och en bänk som 

utgör en enda möbel, se bild 5 bilaga 1. Varje pulpet var tänkt för två barn, men oftast 

brukade fler barn än så sitta på dem.  

Nivå 3, åldrarna 7-9 år 

I detta klassrum hade pulpeterna satts ihop att de bildade små öar av bänkarna. Mot väggen 

stod lärarens kateder placerad. Detta stämmer överens med Lindös (2002) tankar om att 

möblera med bord så att eleverna lätt kan samtala och få ögonkontakt med varandra. Detta 

menar Lindö är viktigt för att tänka på i en språkstimulerande miljö. I ena hörnet fanns ett 

stängt skåp med material som pennor, lite papper, några böcker samt naturmaterial som 

stenar, snäckor och kvistar. Eftersom skolans resurser är små och de lilla material de har 

måste användas sparsamt så går detta emot det Lindö (2002) säger om att eleverna ska 

erbjudas ett brett urval av böcker och skolmaterial. Då skolans material resurser är begränsade 
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går det inte heller möjligt att ha materialet lättillgängligt för barnen på det sätt som Lindö 

föredrar. På väggarna hade lärarna och en annan duktig målare målat pedagogiska bilder som 

bland annat visade hur ett frö växer och vilka grönsaker och frukter som kan odlas i 

skolträdgården, se bild 7.  Detta i enlighet med skolans läroplan. På grund av att klassrummet 

inte har några fönster så hade de varit tvungna att måla på väggarna istället för att sätta upp 

papper eller planscher, eftersom dessa enbart skulle blåsa bort. På en av väggarna hade 

siffrorna från 0 till 30 målats upp, de hade även målat hela det engelska alfabetet med stora 

bokstäver. Läraren hade på ett snöre i taket hängt några teckningar som barnen ritat. Barnen 

hade även tillverkat pappersmobiler som placerats i klassrummets tak där också en uppblåsbar 

jordglob hängde. Detta stämmer väl överens med Lindö som för fram vikten av att 

tillsammans med barnen bygga upp och smycka klassrummet med barnens egna alster. I en 

korg längst bak i klassrummet låg några engelska barnböcker, de flesta av dem var i dåligt 

skick och många av dem saknade några sidor.  

Nivå 2, åldrarna 5-7 år 

Klassrummet var möblerat på liknande sätt med bänk öar. På väggarna hade de målat alfabetet 

i gemener. På bild 6 visas några av de målade bilderna på väggen. Läraren hade även satt upp 

några handskrivna utdrag från läroplanen och ur skollitteratur från lärarutbildningen. På grund 

av platsbrist så hade de placerats högt upp på väggen, vilket gjorde att det svårläst för såväl 

vuxna som barn. Klassrummet hade en stor fri yta där läraren kunde samla alla elever om de 

ska göra någon rörelseövning, sång, dans eller lek. Lindö (2002) poängterar vikten av att 

snabbt och smidigt kunna samla hela klassen på en gemensamplats i klassrummet. I 

klassrummet fanns även ett stängt skåp med skolmaterial, bokstavskort och pussel. Nivå 2 

använde sig av griffeltavlor när de skrev istället för papper och pennor som i nivå 3. För 

tillfället fanns det 5 tavlor som de 45 eleverna i nivå 2 fick dela på. Klassrummet är placerat i 

mitten av skolbyggnaden och eftersom väggarna inte gick enda upp till taket så hördes ofta 

ljuden tydligt från de båda andra klassrummen. Detta kan ses utifrån det Björklid (2005) tar 

upp om att buller till stor del kan påverka elevernas lärande och skolvardag, Hon menar att 

öppenhet kan bidra till störningar och att barnen får svårt att koncentrera sig. 

Nivå 1, åldrarna 3- 5 år 

Klassrummet hade pulpeterna riktade framåt, men oftast brukade de stå längs väggarna så att 

alla elever fick plats på en stor matta på golvet. Detta stämmer överens med Lindös (2002) 

tankar om att det snabbt och smidigt ska gå att kunna samla hela klassen på en gemensam 
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plats. Det finns även en likhet med Björklids tanke om att ett klassrum kan vara 

mångfunktionellt och förändras utifrån aktiviteter som lek eller rörelseövningar. I ena hörnet 

hade de placerat olika leksaker och skolmaterial som pussel och kritor, som barnen själva 

kunde komma åt att hämta. Detta går i samma linje som Lindö som menar att arbetsmaterial 

skall finnas lättillägligt för barnen. På väggarna hade alfabetet målats och till varje bokstav 

hade ett föremål ritats och ordet skrivits. Som till exempel U – Umbrella, V- Volcano som 

visas på bild 5 i bilaga 1. Franker (2011) tar upp att litteracitet skiljer sig i olika kulturer och 

här kan jag se att Volcano inte är tagen ur ”A-towns” elevers egen kontext. 

Skolträdgården 

I anslutning till skolan finns en skolträdgård där lärarna och elever odlar gambianska grödor 

som sedan används i skolmaten. I närheten av trädgården finns en brunn och i enlighet med 

skolans läroplan får barnen kunskap om miljöns betydelse och de lär sig plantera och sköta 

trädgården. De får på ett praktiskt sätt se hur viktigt vatten är för att odlingen ska fungera. I 

klassrummet fortsätter sedan undervisningen och barnen får träna på att skriva, läsa och prata 

om trädgårdsarbete och miljö. Detta kan kopplas ihop med Deweys begrepp ”Learning by 

doing”,  där barnen får kunskaper genom att använda olika sinnen (Dewey, 1980,2004). 

7. Diskussion 

”Villaskolan” och ”A-towns” skola är till synes väldigt olika.”Villaskolan” startades upp av 

ett företag som äger andra lovande skolor runt om i hela Sverige, medan ”A-townsskola” 

startades upp på initiativ av byns mammor som själva inte ens kunde skriva sina namn. 

Lärarnas arbetade frivilligt och deras merit var att de själva gått i skolan i 6 år. Det är lätt att 

utifrån svenska mått slå ner på läs- och skriv undervisningen i ”A-town”, men det är viktigt att 

tänka på att skolan på många sätt nu befinner sig där den svenska skolan befann sig på slutet 

av 1800-talet med en befolkning med många analfabeter. Men på bara några få år har 

undervisningen utvecklats och ett större engagemang har växt fram bland lärarna på skolan. 

Så vad kan skolorna lära av varandras läs- och skrivundervisning? Kanske att många får en 

postkolonial tanke att det endast är ”A-town” som kan bli inspirerade och lära sig av 

”Villaskolan”. Jag vill belysa att det som vi här i Sverige anser är självklart och viktigt i vår 

läs- och skrivundervisning kanske inte alltid stämmer överens med Gambias kontext och det 

folket värderar högst. Det är lätt att komma in med västerländska ögon och döma en 

undervisning som inte stämmer överens med det man själv är van med, men det är viktigt att 
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poängtera att ”A-town” har andra förutsättningar än ”Villaskolan” och lever i en helt annan 

kontext. Jag är medveten om att även mina beskrivningar av ”A-town” utifrån mitt svenska 

perspektiv kan framstås nerslående.  

  ”A-towns” skola har fått skolmaterial sponsrat från en skola i England. Det består bland 

annat av bilder på brittiska barn och har ingen koppling till den gambianska kontexten. På en 

av bilderna sitter ett brittiskt barn vid en dator, men de flesta av barnen i ”A-town” har inte 

ens sett en dator i det verkliga livet. Jag upplever att det blir problematiskt när ”A-towns” 

elever ska arbeta med material som de själva inte har någon kunskapsförankring eller 

uppfattning om.  På väggen i nivå 1 klassrum finns målade bokstäver med bilder till, bland 

annat V som vulkan. Chansen är mycket liten att eleverna har förståelse för vad en vulkan är, 

därför anser jag att det skulle vara bättre att bilderna passar in i barnens vardagsliv till 

exempel skulle v kunna visa en bild på en ”van” istället för vulkan eftersom detta är närmare 

barnens verklighet. Detta kan jämföras med om eleverna i Sverige få läskort med namn på 

fiskarsorter från Gambia som de aldrig tidigare hört eller sett. Om det inte finns förankring i 

barnens egen verklighet blir det lätt att barnens motivation sänks. 

På ”Villaskolan” är undervisningen till stor del styrd av material så som läsböcker och 

arbetsböcker, medans de i ”A-town” har mycket begränsade resurser. Jag anser att den 

svenska skolan på många plan kan lära sig av detta. Lärarna i ”A-town” klagar aldrig på det 

de inte har eller det de vill ha mer utav utan deras inställning är istället att de utnyttjar det de 

har och bygger lektionen utifrån de förutsättningarna. Lärarna har en tendens att se 

undervisningsmöjligheter i mycket mer än i endast böcker och annat färdigt material. Med 

hjälp av några stenar, sång, och dans så håller de fantastiska matematiklektioner. Andra 

lektioner får barnen träna kommunikation, rättigheter och värdegrund genom att spela upp 

pjäser om aktuella ämnen, till exempel varför en tjej har lika mycket rätt att lära sig läsa och 

skriva som en kille. Min uppfattning är att en del lärare i Sverige har tendens att klaga på 

material, tidsbrist och besparingar. Jag kan hålla med om att det inte alltid är lätt, men genom 

att få insikt om ”A-towns” lärares arbetsvillkor men ändå får uppleva deras engagemang och 

glädje över yrket får det mig att tänka om och bli otroligt tacksam över det de svenska 

skolorna har att erbjuda oss lärare. Skåp fyllda med material, internet och böcker där vi kan 

söka inspiration, arbetslagsträffar, kopiatorer, bibliotek fyllda med böcker som vi får låna 

gratis. Med hjälp av detta och mycket mer finns otroliga möjligheter att skapa fantastiska läs- 

och skrivsituationer för våra elever. 
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Det jag kan uppleva att ”A-town” kan lära av ”Villaskolan” är hur en lärare kan tillämpa olika 

arbetsmetoder och med små medel nivåanpassa undervisningen att de elever som är i behov 

av mer utmaning får möjlighet till det och tvärtom.  

Om jag ska jämföra skolornas styrdokument så är en tydlig skillnad att den gambianska är 

mer specifik medan den svenska har mer övergripande mål. ”A-towns” läroplan fokuserar på 

”Learning by doing” och hur barnens vardagsliv kan kopplas till skolan och därmed 

fördjupas. Läroplanen har fasta lektionsplaneringar olika teman för de olika nivåerna. De 

svenska styrdokumenten har mer fokus på färdigheter som att lära sig skriva för hand och på 

dator, förstå det svenska språkets struktur samt att få redskap för att kunna använda sina läs- 

och skrivfärdigheter i olika sammanhang. I de svenska styrdokumenten finns mer utrymme 

för läraren att själv styra och planera lektioner utifrån hur de upplever dess mål. 

I observationerna av klassrummen lade jag märke till hur viktigt både funktion men också 

trivsel är i klassrum. Förutsättningarna på skolorna är dock lite olika. ”Villaskolan” har inrett 

med olika avdelningar i klassrummet för olika syften och funktioner. Här är det lätt för en 

elev att gå och sätta sig för att läsa en bok på samlingsmattan eller slå sig ner i soffan. I 

Gambia finns inte samma möjlighet att gå avsides då klassrummen endast består av bänkarna 

och materialet är instängt i ett skåp. Detta bidrar till att det inte skapas så många spontana läs- 

och skrivtillfällen inne i klassrummen. Istället har jag upplevt att desto fler sker ute på 

skolgården, barnen tar till vara på den sandiga skolgården och under rasterna sitter många av 

barnen och ritar och skriver på marken. 
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8. Sammanfattning och slutsatser 

Jag har genomfört en kvalitativ jämförelsestudie mellan en skola i Sverige och en i Gambia. 

Jag har intervjuat två lärare på varje skola samt två volontärer från skolan i Gambia. Jag har 

utgått från ett sociokulturellt perspektiv men även valt att belysa behaviorismen och 

kognitivismen eftersom de haft och även har inflytande i skolvärlden. I och med denna studie 

har jag fått möjlighet att utvidga min förståelsehorisont genom att få möjlighet att undersöka 

vad lärare från två helt olika kontexter anser om sina skolors läs- och skrivundervisning. 

8.1 Sammanfattande figurer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figurerna 6 och 7: Egenutformade) 

8.2 Slutsats 

Mina slutsatser är trots skolornas skillnader i förhållningssätt och förutsättningar arbetar de 

alla målmedvetet och engagerat för att deras elever ska få en så givande och grundläggande 

läs- och skrivutveckling som de kan erbjuda. Ett ytterligare konstaterande är att lärarna 

använder sig av olika metoder och arbetsätt för att nå upp till samma mål att lära sina elever 

att läsa och skriva utifrån vad som krävs av dem i sitt lands kontext. De olika sätten att lära ut 

har uppstått genom att det finns olika upplevda behov utifrån kultur och tradition. En slutsats 

är även att läs- och skrivkraven på eleverna skiljer sig från varandra på de olika skolorna. I 

Sverige finns högre krav på mer avancerade läs- och  skrivfärdigheter medan en person i 

Gambia upplevs kunna läsa och skriva om personen klarar vardagliga administrativa 

uppgifter. 
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9. Vidare forskning 

Under min resa i Gambia mötte jag en svensk kvinna som arbetar med ett läs- 

skrivutvecklingsprojekt i Gambia. Hon berättade att 2007 gjordes en övergripande 

undersökning om läs- och skrivfärdigheter bland västafrikanska skolelever. Det visade sig att 

Gambia var sämst bland dessa länder och att det var väldigt få av eleverna som verkligen 

kunde läsa och skriva. På en av skolorna kom de fram till att det endast var en elev som kunde 

läsa och det var rektorns son. På grund av detta så startades 2009 ett läs- och skrivprojekt med 

en läsinlärningsmetod som går under namnet SEGRA (Serholt Early Grade Reading Ability).  

Det är en ljudmetod som går ut på att eleverna är aktiva deltagare i undervisningen. Materialet 

i undervisningen byggs fram genom workshops bland lärarna och består av ljudaffischer, 

ramsor, rim, inlärningskort, och böcker. Materialet är tänkt att beröra elevernas egen 

verklighetsvärld och är därför anpassade utifrån det gambianska samhället och är skapat av 

verksamma lärare i Gambia. Skolan i ”A-town” kommer troligtvis börja tillämpa denna metod 

och lärarna kommer då få utbildning i detta under vintern. För att följa skolans utveckling 

skulle denna metod kunna ligga som grund för vidare forskning inom detta område. En 

frågeställning skulle kunna vara, hur lärarna upplever att undervisningen förändrats genom att 

de tillämpat SEGRA metoden? En vidare forskning skulle även kunna bedrivas genom att 

undersöka hur nyanlända elever kan uppleva det svenska skolmaterialet och hur det skiljer sig 

från deras hemlands kontext. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1: 

Bilder från klassrummen i Sverige 

 

Bild 1 och 2: Den engelsktalande lärarens klassrum  

 

            

 

 

 

 

Bild 3 och 4: Den svensktalande lärarens klassrum 
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 Bilder från klassrummen och skolträdgården i Gambia 

                                

                       Bild 5: Nivå 1                                           Bild 6: Nivå 2 

           

                      Bild 7: Nivå 3                                             Bild 8: Skolträdgården 

                                                  (Elevens föräldrar har godkänt att bilden används i detta syfte.) 
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Bilaga 2:  

Intervjuguide- Lärarna 

Bakgrund: 

- Namn: 

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Vilka åldrar är du inriktad mot? 

- Har du arbetat på fler skolor än din nuvarande? 

Huvudfrågor: 

- Behovet av läs- och skrivkunskaper skiljer sig i olika delar av världen, vad har du för tankar 

om varför det är viktigt att lära sig läsa och skriva i Sverige/Gambia? 

- Vilka läs- och skrivinlärnings metoder använder du dig av i undervisningen? 

- Hur viktigt är specifika läromedel så som böcker, datorer eller särskilda föremål i din läs- 

och skrivundervisning? 

- Hur tänker du om bokstavsinlärning och olika metoder på det? Vad använder du dig av? 

- Vad tycker du är extra viktigt att fokusera på i läs- och skrivundervisningen?  

- Hur gör du undervisningen individuell? Hur anpassar du undervisningen till varje enskild 

elevs utvecklingsnivå? 

- Vad har du för bild av dina elevers föräldrars engagemang i barnens läs- och 

skrivutveckling? 

 

Intervjuguide- Volontärerna 

Bakgrund: 

-Namn: 

-Yrke/ sysselsättning: 

-Hur kom du i kontakt med skolan i Gambia? 

- Hur många gånger har du besökt skolan?  

Huvudfrågor:  

- Vad har du för tankar om skolans läs- och skrivundervisning? 

- Finns det något som du är extra positiv till i skolans Läs- och skrivundervisnings metoder? 

- Något du är negativ till? 

- På vilket sätt har skolans läs- och skrivutvecklings metoder utvecklats sen ditt första besök 

på skolan i ”A-town”? 

- Vad beror detta på? 

- Är det något du anser den svenska läs- och skrivundervisningen kan lära sig av den 

gambianska? 
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- Vilken inställning har barnens föräldrar till att deras barn ska gå i skolan och lära sig läsa 

och skriva? 

- Är det lika stor del flickor och pojkar som går i skolan och lär sig läsa och skriva?  

- På vilket sätt är det viktigt för folket i Gambia/ ”A-town” att lära sig läsa och skriva? 

- I vilka sammanhang har befolkningen i ”A-town” till vardags nytta av att läsa och skriva”? 

- Finns det andra kunskaper/sysslor som du tror värderas högre än att lära sig läsa och skriva? 

- På vilket sätt tror du att en ”god” läs och skrivutveckling bland barnen kan bidra till ”A-

town” och Gambia? 

 

Bilaga 3 

Protokoll till observationerna av klassrummen 

 

   (Egenkomponerat observationsschema, 2011-10-10. 

Inredning 

•Bord/bänkar 

•Stolar 

•Bokhyllor  

•Andra hyllor  

•Skåp  

•Soffor  

•Datorbord/skrivbord  

•Samlingsmatta  

•Belysning  

•Annat 

Väggarnas utseende             

•Whiteboardtavla 

•Anslagstavlor  

•Alfabet  

•Texter och bilder av 
eleverna 

•Tavlor 

•Bilder  

•Annat 

Verktyg  

•Smartboard el. 
liknande 

•Datorer 

•Bildkanon  

•Tv, Dvd 

•Annat  

Tal-, läs- och 
skrivmaterial  

•Pennor  

•Papper  

•Läseböcker i olika 
genrer och 
kunskapsnivåer 

•Skrivböcker 

•Arbetsböcker 

•stenciler 

•Pedagogiska spel 

•Annat  


