
ÄNTLIGEN en tidning FÖR SFI-LÄRARE!
Nu är den äntligen här – tidningen som tar 
upp goda exempel och aktuell forskning 
om vuxnas lärande.

Sfi-lärartidningen är din omvärldsspanare i 
sfi- och forskarvärlden. Vi skriver om vad vi 
vet om framgångsfaktorer för vuxnas andra-
språksinlärning; vi träffar forskare och vi besöker 
sfi-verksamheter runtom i landet.
 Sfi-lärartidningen är din inspirerande och 
pålästa kollega som vill ge dig konkreta tips 

Sfi-lärartidningen har träffat Åsa Sebelius, 
affärsutvecklare på läromedelsförlaget 
Liber AB, om deras stora digitala satsning 
Liber Sfi Digital.

Liber såg en potential i det populära Unis. För-
laget köpte upp det digitala läromedlet under 
2017. I dag går plattformen och materialet under 
namnet Liber Sfi Digital. 

till din undervisning. I detta premiärnummer 
(2018:10) riktar vi mest uppmärksamhet åt 
digitalisering och digital kompetens.
 På sidan 2 i tidningen blickar vi in i forskar-
världen och på sidan 3 besöker vi Competens 
sfi i Liljeholmen.
 Vår fasta krönikör och omvärldsspanare är 
Ivana Eklund, som i detta nummer har lyssnat 
på intressanta poddar för sfi-lärare.

 – Vi såg potentialen 
och blev imponerade av lär-
plattformen och vad man kan göra, 
exempelvis hur rättningsfunktionen kan användas. 
Tillsammans med sfi-lärare har förlaget byggt 
ut materialet utifrån användarnas önskemål.
 I Liber Sfi Digital finns ett …

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Ingen har väl lyckats undgå att 
det pratas om digitalisering i 
media. Nu har den nått vuxen-
utbildningen.

Digitaliseringen är ett faktum. I styr-
dokumenten talas det om digital kom-
petens. Allt fler böcker och kurser för 
lärare i hela skolvärlden berör ämnet 
digitalitet. Landets skolledare och 
lärare uppmanas att skaffa sig adek-
vat digital kompetens, så att eleverna 
rustas för det digitala samhället.

Digitaliseringen med för inte bara att 
lärare ska lära sig att hantera digitala 
verktyg. Det handlar framför allt om 
att se hur vuxnas digitala vardag ser ut.
 Kärnfrågan i undervisningen kan 
därför inte stanna vid … 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

DIGITALITET
– vad är det?
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AKTIONSFORSKNING

BEHOV AV  
SFI-FORSKNING

VUXNAS LÄRANDE:
ANDRAGOGIK

DIGITALA VERKTYG
— Hur används Kahoot?

FORSKNING INOM SFI

Hur använder sfi-elever digitala verktyg 
och vilken effekt får det i elevens lärpro-
cess och i interaktionen?

Användande av digitala verktygs effekt på 
vuxnas språkinlärning och språkutveckling har 
hittills varit ett obeforskat område. Under 2017 
och 2018 pågår forskningsprojektet ”Språkliga 
resurser och digitala verktyg i grundläggande 
skriftspråksundervisning inom sfi” som är ett 
samarbete mellan Högskolan Dalarna och …

Omfattningen av den samlade forskningen om 
sfi är begränsad. Det saknas bland annat forsk-
ning om själva innehållet i sfi-undervisningen 
och om hur innehållet kan göras meningsfullt 
för sfi-eleverna.

I Annika Norlund Shaswars studie Skriftbruk i  
vardagsliv och i sfi-utbildning (2014) har kopp-
lingen av skriftbruk mellan hem och skola 
studerats.
 Studien visade tydligt att de texter som 
sfi-eleverna möter i hemmet inte tillvaratas i 
sfi-undervisningen.
 I hemmet använder eleverna en rad olika 
strategier för att förstå ord och texter …

Hur är det att undervisa vuxna? Hur skiljer 
sig vuxnas lärande från barns och ung-
domars?

Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare, 
föreläsare och författare till Boken om sfi (Gothia 
Fortbildning, 2017), har tidigare bedrivit utveck-
lingsprojekt i Uganda, där han har studerat 
vuxnas lärande. Där fann han vilka framgångs-
faktorer som låg bakom läs- och skrivinlärningen 
och läs- och skrivutvecklingen.

Den centrala frågeställningen i tredje avsnittet 
i podden På ren svenska – podden för sfi-lärare 
(Gothia Fortbildning, 2018) är …
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BEGRÄNSAD FORSKNING OM SFI
Att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står 

skrivet i skollagens första kapitel, femte paragrafen. Vad vet vi om forskningen?

Forskningsfältet sfi är begränsat, konstaterar forskningsinstitutet Ifous till-

sammans med Hermods och AcadeMedia, i kunskapsöversikten 15 års forskning 

om sfi – en överblick.

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

In i sfi-klassrummen kommer Kahoot för 
frågetävlingar, Post-it Plus för elevernas 
förväntningar och Padlet för att se lek-
tionens struktur och innehåll.

Lektionerna i sfi-undervisningen genomsyras 
allt oftare av digitala inslag. Devisen skallar 
dock fortfarande: Pedagogik före teknik! Det vik-
tigaste är att ha ett didaktiskt förhållningssätt, 
en pedagogisk planering och ett genomtänkt 
syfte med lektionens innehåll och arbetssätt.

Vad är då finessen med de olika digitala verk-
tygen i undervisningen? Låt oss titta närmare 
på Kahoot.
 Kahoot är ett verktyg för att på ett enkelt 
och lustfyllt sätt mäta elevernas …
text: Annsofie Engborg
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VAD ÄR FRAMGÅNGSRIKT? 

Vi söker dig och dina kollegor som har 
lyckats med uttalssövningar, digitala 
verktyg, språkutvecklande praktik och 
formativ bedömning.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

2018:10

Copyright © Textpalatset 2018:10 3

/in/annsofieengborg

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
SATSAR DIGITALT
Axel Weüdelskolan, Komvux, i Kalmar bedri-
ver sfi och ingår sedan 2013 i en stor digital 
satsning inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Satsningen innebär att alla lärare har varsin 
MacBookAir och eleverna använder Chrome-
books, Ipads och mobiltelefoner i undervis-
ningen. Alla salar är utrustade med projektorer 
och några av dem har fasta smartboards.
 Grunden i satsningen är dels den digitala 
utrustningen, dels tillgång till Googles alla appar 

via förbundets egen Google-domän, ksgyf.se. 
Lärare och elever arbetar i samma yta i Google 
och i samma appar.

Elevernas privata mobiltelefoner används 
mycket ofta till att spela in fraser och meningar 
som eleverna sedan lyssnar på upprepade 
gånger hemma. Lärare i arbets lagen arbetar 
också med egenproducerade …

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

MÅNADENS SKOLA SFI I LILJEHOLMEN 
OCH VÄLLINGBY
Digitalt lärande står i fokus när eleverna lär sig svenska hos företaget Competens. 

 – Våra elever ska inte hamna i ett digitalt utanförskap här i Sverige, betonar Eva Lönnelid, 
skolans rektor och utbildningsansvariga. Sfi-lärartidningen träffar henne och hennes 
kollega, läraren Susanne Rudstedt, en solig höstdag i Liljeholmen, i Stockholm, där 
sfi-utbildningen bedrivs.
 Här fokuserar man på lärande via den digitala plattformen It’s learning där det även 
ingår en e-bok. Kurserna är individanpassade. Eva tycker att det är värdefullt eleverna får 
ta ansvar för sitt eget lärande vilket är möjligt via den här modellen.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Utgivare: Textpalatset Sverige AB
Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg

Grafisk form: Mia Fallby, m-Dsign

Podd, podcast, poddradio, podd-
sändning. Kärt barn har många 
namn. Och intressen.

Jag gillar poddar som sändningsform 
eftersom jag kan lyssna när jag vill, var 
jag vill och på vad jag vill. Program om 
litteratur, digitalisering, undervisning 
eller ett sommarprogram. Utbudet är 
oändligt. Du kanske också har några 
favoriter som du prenumererar på?
 Jag tror att det är just tillgänglig-
heten och möjligheten att skräddarsy 
sin programlista som gör poddlyss-
nande så populärt. I början av mitt 
poddlyssnarliv var det mest fråga om 
att ta igen ett enstaka missat avsnitt 
av något favoritprogram från SR men 
med tiden lärde jag mig att aktivt söka 
efter specifika poddar på nätet och i 
podcastappen i mobilen.
 Det var då ett slags genombrott 
skedde. Jag upptäckte nämligen att 
det fanns lärarpoddar.

Kompetensutvecklas med podd
Semester är min bästa tid att lyssna på 
kunniga, inspirerande och kloka skol-
människor. Ny kunskap, nya insikter. 
Annas och Philips lärarpodcast och 
Didaktorn är min kompetensutveck-
lingsgruva.

UTVECKLAS MED PODD
IVANA EKLUND TIPSAR

DELA MED DIG
Sfi-lärartidningen efterlyser din favorit-
podd. Vilken podd lyssnar du till? Skriv 
till: annsofie@textpalatset.se.

text och foto: Eva Cloarec

text: Martina Leander
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Nu kan alla träna svenska 
när och var de vill

Kurs A–D

Kurs BC och CD (från Unis)

Basgrammatik 

Fördjupningsmaterial: 
Genretexter, Läsa, Uttal, Tala, 
Skriva och Höra (från Unis)

Ordbok som utgår 
från nio modersmål  

Årets enklaste val. 
Liber Sfi Digital.

Testa 4 veckor gratis på 
liber.se/sfidigital

NÄSTA NUMMER
15 NOV 2018

I nästa nummer tittar vi närmare 
på språkutvecklande arbetssätt. 
Vi har besökt Sydney i Australien 
och ställt frågor till Pauline 
Gibbons, tidigare verksam vid 
universitetet i Sydney.

Vill du vara säker på att få nästa 
nummer? Kontakta redaktionen:

Annsofie Engborg
annsofie@textpalatset.se

AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser
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