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I Perú bedriver den svenska organisationen Dispurse sedan 2017 en kostnadsfri 
och digitalt baserad litteracitetsutbildning. Varje deltagare får disponera en 
läsplatta med applikationen FOCUS. Den har anpassats för kvinnor på 
landsbygden som av olika anledningar inte haft möjlighet att gå i skolan. 
Flertalet har quechua som förstaspråk men talar även majoritetsspråket 
spanska som de även behöver behärska skriftligt för att aktivt kunna delta i 
samhället. Mer än 2000 kvinnor har hittills deltagit i denna utbildning.  

Bärande frågor för oss i utvecklingen av utbildningen är:  

• Hur visar vi respekt för deltagarnas språkliga och kulturella erfarenheter?  
• Hur skapar vi igenkänning och interaktivitet?  
• Hur kan vi göra deltagarna aktiva och medskapande?  
• Hur kan vi med designens hjälp utmana rådande normer i samhället?  

Appens innehåll utgår från Resursmodellen1 och dess fyra litteracitetspraktiker 
och har ett starkt fokus på individens resurser. Appen kompletteras med en 
handledd undervisning som har cirkelmodellen och genrepedagogik som bas. 
Målet är att utbildningen inte bara ska ge deltagarna möjligheter att utveckla en 
grundläggande litteracitet som är funktionell och digital utan också ge utrymme 
för delaktighet och bygga upp ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till 
kunskap och samhället i stort.  

Genom att visa flera konkreta exempel från FOCUS och vårt nyproducerade 
undervisningsmaterial får du en aktuell bild av vårt övergripande arbetssätt som 
kan inspirera dig. För trots att livsmiljöerna för deltagarna i Peru respektive 
Sverige ser olika ut på ytan tror vi att den undervisning de ska möta inte behöver 
skilja sig åt i grunden.  

                                                      
1 Franker, Qarin (2016) Resursmodell för litteracitetsundervisning. (Modellen är inspirerad av 
Luke och Freebodys ”The Four Resources Model” 1997). Skolverket 



Vi hoppas kunna bidra till ökade insikter, nya ideér och inspirera till ett kreativt 
arbete med stöd av digitala verktyg i den allra första litteracitetsutbildningen för 
vuxna i såväl Piteå som Säffle.  
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