
NYA FILMER PÅ GÅNG HOS 
FILMTEGRATION
Filmtegration är en kostnadsfri filmsatsning 
för sfi. Dessa filmer har tillhörande utbild-
ningsmaterial skapat av C More i samarbete 
med sfi-lärare. Inom kort lanseras nya filmer, 
avslöjar Isabella Sehlström, projektledare 
hos C More.

Grabben i graven bredvid, Sällskapsresan och 
Såsom i himmelen är filmer som C More erbjuder 
lärare att få se gratis tillsammans med sfi-elever. 
Sfi-lärare över hela landet uppskattar dessa 
filmer för att det även finns många intressanta 
frågor knutna till kultur i dessa filmer. Till varje 
film finns ett rikligt material med övningar fram-
tagna av lärare från Eductus. 
 I den första utvärderingen visade det sig 
att 80 procent av eleverna särskilt uppskattade 
den svenska textningen som utgör ett stöd 
för de repliker de hör. Även att få ta del av 
repliker som är vardagsnära och ett språkbruk 
som är autentiskt har varit mycket värdefullt 
för användarna.

 I referensgruppen i arbetet med att välja 
ut filmer och skapa Filmtegration (2017) ingick 
bland andra filmskaparen och regissören Colin 
Nutley.
 Projektledare och kommunikationsansvarig 
för Filmtegration hos C More är Isabella Sehl-
ström. Hon berättar för Sfi-lärartidningen om 
att nya filmer är på gång i deras redan populära 
utbud:
Hur ser arbetet ut idag med Filmtegration ute 
i sfi-skolorna?

– Det är nu lite mer än två år sedan Film-
tegration lanserades och vi är otroligt glada 
över den utveckling vi sett de här åren – idag 
använder cirka 75 procent av landets sfi-lärare 
tjänsten och totalt har svensk film visats vid 
drygt 7 700 tillfällen i klassrummen. Enligt en 
enkätundersökning vi gjorde i våras anser en 
majoritet av de lärare som använt sig av tjänsten 
att Filmtegration ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Film kan användas på flera olika sätt 
i sfi-undervisningen. Se regisserade 
spelfilmer eller undervisande filmer 

– eller se inspelade filmfiler som sko-
lan eller elever själva har planerat 
och skapat. 

I filmens precis som i textens värld 
finns många olika genrer. Spelfilmer 
ger oss möjlighet att prata, känna, 
reflektera och värdera det vi ser. Hand-
lingar, beteenden och repliker kan vara 
intressanta att diskutera. Det kan sätta 
igång många följdfrågor om människan 
som social varelse, om hur vi är mot 
varandra – och hur vi önskar att andra 
ska vara. Den ger oss både perspektiv 
på andra och oss själva. 
 Det finns därmed  olika genrer och 
målgrupper för spelfilm, men film är 
långt mycket mer än bara ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

FILM I SFI- 
UNDERVISNINGEN

text: Annsofie Engborg, foto: Pressbild, Filmtegration text: Annsofie Engborg
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I detta novembernummer av Sfi-lärartidningen är temat film i sfi- 
undervisningen. Kanske associerar de flesta ’film’ till spelfilm. Men  
mobiltelefonen ger oss möjligheter att inte bara se filmklipp, utan faktiskt  
skapa filmfiler.

I den formativa undervisningen behöver du som lärare underlag från elevens olika aktivite-
ter från lektionerna. Du lyssnar till eleven och läser det som eleven skriver.
 För att kunna ge respons på elevens tal och...

DOKUMENTERA MED MOBILEN

Höstens sfi-konferens, Sfi i fokus, anord-
nades i oktober av Gothia Fortbildning på  
Münchenbryggeriet i Stockholm. Huvud-
staden och Sveriges sfi-lärare visade sin 
soligaste sida på Söder Mälarstrand.

Inriktningen var både formativ bedömning och 
att utveckla elevernas kommunikativa förmågor. 
Konferensens moderator var traditionsenligt 
Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare 
på ABF Vuxenutbildning i Göteborg och pris-
belönt läromedelsförfattare. Fredrik Harstad 
betonade vikten av det kollegiala lärandet och 
uppmanade lärarna att aktivt delta i de forum 
som finns i sociala medier – främst Facebook 

– och tipsade samtidigt om Sfi-lärartidningen. 
 Därefter föreläste Annika Andersson, doktor 
i psykologi vid Linnéuniversitetet, om sitt forsk-
ningsområde andraspråksinlärning ur ett hjärn-
perspektiv. Annika Andersson slog hål på myten 
om att barn lär sig det nya språket snabbare 
än vuxna. Faktum är att vuxnas hjärnor är så 
utvecklade, att våra hjärnor tar in långt mycket 
mer än barnen – den första tiden. Över tid 
har dock barnen ett långt mer utvecklat språk 
än sina föräldrar. Eftersom deras hjärnor och 
språkliga erfarenhet inte är lika stor som sina 
föräldrars, tar det längre tid för dem att tillägna 

KONFERENS:

SFI I FOKUS

sig språket. Men, som sagt, de kommer ifatt.

ATT GE RESPONS
Liivi Jakobsson disputerade i mars 2019 med sin 
avhandling om hur lärare ger respons och hur 
eleverna är mottagliga för den respons de får. 
Det visar sig att lärare ofta ger en respons som 
eleverna inte är mottagliga för och att lärare 
tenderar att vara alltför kritiska och rättande 
i sin respons. Men respons är ju mycket mer än 
så. Liivi Jakobsson framhåller därför att det är 
viktigt att lyfta texternas kvaliteter och lotsa 
eleven vidare i vad som går att utveckla i texten. 
Att arbeta formativt hjälper eleven att utvecklas.
 Strax före lunch serverade Annsofie Engborg, 
chefredaktör för Sfi-lärartidningen och konsult 
i sfi-relaterade uppdrag, olika sätt att arbeta 
med mobilen som ett naturligt inslag i under-
visningen. Eftersom så när som varje elev har 

en smartphone bör vi utgå från elevens dagliga 
användning av mobilen och bygga vidare utifrån 
elevens förkunskaper och behov. I undervis-
ningen kan eleven utveckla sin förmåga att 
använda mobilen som en daglig resurs för både 
språkinlärning och språkutveckling. Genom att 
fota och filma kan eleven använda motiven som 
stöd och till repetition. Läraren kan använda 
filminspelning som dokumentationsform i sitt 
bedömningsarbete. Även skärminspelning för att 
ge respons på elevernas texter och filmer kan 
användas. Parallellt med att eleverna använder 
sina mobiler på olika sätt och med olika syften 
utvecklas deras digitala kompetens.

SKRIF TLIG A OCH MUNTLIG A FÄRDIG-
HETER
Under eftermiddagen bjöds det på två parallella 
pass. Ivana Eklund...

Foto: Sophie Thelning  

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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Film för kompetensutvecklande syfte 
kan ge ännu en dimension till lärande. 
Hos Skolverket och Utbildningsradion 
finns därför filmer och filmserier som 
kan stötta lärares lärande. 

Utbildningsradion har en lång tradition av 
utbildande programserier. Hos UR Skola kan 
du under ’Utbildningsnivå’ välja ’Lärarfort-
bildning’ och därefter ’Komvux’. Bland de 
1 200 träffarna kan du filtrera ytterligare 
och välja ’Svenska som andraspråk och sfi’ 
för att därefter välja bland 67 program. 
 I UR:s utbud finns serien ’Svenska till 
varje pris’ där vi följer en grupp elever som 
ska lära sig svenska språket. Vi får följa 
lektioner och de enskilda eleverna, samt 
lärarna och deras tankar och reflektioner. 
Serien, som producerades 2012 är en av 
UR:s mest populära serier, men kommer 
tas ur utbudet i juni 2020.
 Här finns ännu Sara Lövestams populära 
programserie ’Tio lektioner i språkdidaktik’ 
(2013), där vi kan följa Sara i undervis-
ningen och se hur man kan arbeta med 
mobiltelefonen och andra digitala verktyg 
i sfi-undervisningen. Serien tas dock bort i 
juni 2020. Andra sökträffar på programse-
rier är exempelvis serien Didaktorn, Lärar-
rummet, Skolministeriet och UR Samtiden. 
 UR Samtiden består av inspelningar från 
olika konferenser: Skolforum, Symposium, 
Specialpedagogikens dag, etc. Här ser du 

forskare och experter förläsa inom sina 
expertområden flerspråkighet, nyanländas 
lärande och kartläggning.
 InVäst är ett utvecklingsprojekt (2016–
2019) i över 50 kommuner i västra Sverige. 
Fokusområden var språket, kunskapsbe-
dömning och bemötande. (Om projektet 
har vi skrivit i tidigare utgåva av Sfi-lärar-
tidningen.) I den digitala kompetensplatt-
form som tagits fram för lärare finns det 
fortbildningsmaterial som InVäst lämnat 
efter sig. Här finns instuderingsfrågor och 
diskussionsmaterial. Dessutom finns gott 
om filmer som sfi-lärare kan titta på för 
att se hur InVästs lärare samtalade och 
bearbetade sitt material. 
 På Skolverkets webbplats finns också 
filmer för fortbildning. Under fliken ’Stöd 
i arbetet’ kan du filtrera sökträffarna med 
’Vuxenutbildning’ och ’svenska som andra-
språk’. Den filtreringen ger två sökträffar. 
Den ena andra sökträffen är ett stödma-
terial i grundläggande litteracitet. Här 
finns ett 20-tal filmer där lärare, rektorer, 
forskare och andra experter intervjuas om 
grundläggande skriftspråksinlärning, digi-
tala verktyg och lärarrollen. I vissa filmer 
följer vi med in i klassrum och undervisning 
och några elever intervjuas. Den andra sök-
träffen rör den nya uppdaterade europeiska 
skalan för ...

VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som 
har lyckats med distansundervisning, 
kartläggning och skrivövningar samt 
arbetar aktivt med kollegial utveckling.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se
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FILMER 
FÖR SFI-LÄRARES LÄRANDE

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Bland det roligaste som finns är att 
efter en utflykt skapa en film tillsam-
mans med eleverna.

Jag kommer ihåg en gång, när vi åkte med 
en gammal ångbåt på Eskilstunaån. Jag 
dokumenterade färden med mobilkame-
ran. Tog foton på allt vi gjorde och såg 
och filmade även korta snuttar för att 
fånga omgivningens ljud. I klassrummet 
dagen därpå tittade vi på allting och åter-
upplevde utflykten. Med utgångspunkt 
i bilderna och videoklippen byggde vi 
stegvis upp språket och en kronologisk 
berättelse: först i tal, sedan i skrift. Inför 
nästa lektion laddade jag upp bilderna 
och klippen i videoverktyget iMovie och 
skapade ett bildspel. Vi övade mer på 
språket för tanken var att elevernas röster 
skulle bli speakerröster i en film. En febril 
aktivitet och samarbete rådde. Tal, uttal 
och flyt övades. Det var en B1-grupp.

MENINGSFULLT OCH ANVÄNDBART
Till slut var vi redo att spela in. Vi hade 
kul. Jag la på bakgrundsmusik. Vilket 
resultat! Det var med äkta stolthet 
som eleverna sedan visade filmen för 
sina familjer.

IVANA EKLUND TIPSAR

text: Annsofie Engborg

DELA MED DIG
Sfi-lärartidningen efterlyser goda 
exempel från din sfi-undervisning.
Skriv till: annsofie@textpalatset.se

NÄR ELEVER ÄR MED

https://versalis.se/
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text och foto: Annsofie Engborg

LYCKAT FILMPROJEKT MELLAN 
SFI OCH FOLKHÖGSKOLA

Orrholmsgatan 9B är titeln på en filmserie 
i sex avsnitt med sfi-elever för sfi-elever. 
I första avsnittet möter vi Ali som flyt-
tar till just denna adress. Vi möter även 
flera grannar och andra rollkaraktärer 
som möts i olika sammanhang.

På Tingvallagymnasiet i Karlstad har två 
lärare haft ett gemensamt filmprojekt med 
filmlinjen på Molkoms folkhögskola där sfi-
elever involverades. Målet för sfi-lärarna var 
att tydliggöra kunskapskraven för B-kursen. 
Det abstrakta textinnehållet i kursplanen 
konkretiseras och resulterade i en spelfilm, 
Orrholmsgatan 9B. Filmen är uppdelad i 
sex avsnitt och varje avsnitt är mellan 5–10 
minuter långt.

– Filmen tar fasta på de vardagliga situ-
ationerna som betonas i kursplanen. Dia-
logen är enkel, men autentisk och på intet 
sätt tillrättalagd, filmen återger verkliga 
situationer, berättar Pernilla Edvardsson, 
sfi-lärare på Tingvallagymnasiet i Karlstad. 

Sfi-lärarna Pernilla Edvardsson och 
Emma Lanäs, samt elever från kurs B, C 
och D, deltog i filmprojektet tillsammans 
med elever och lärare från Filmlinjen på 
Molkoms folkhögskola. Eleverna fick möjlig-
het att medverka i en ”riktig filmproduktion” 
och allt vad det innebär med dramaövningar, 
manusinläsning, casting och produktion. 
 Lärare skrev manus, eleverna på 
Folkhögskolan arbetade med casting, 
sfi-eleverna övade in replikerna och efter 
många timmars dramaövningar började 
inspelningarna. Under inspelningsperioden 
september–december jobbade lärarna 50 
procent med undervisning och 50 procent 
med filmprojektet.

– Vi hade ett grundmanus som folkhög-

skolan bearbetade för att göra sig bra i film. 
Ytterligare modifieringar infördes under 
arbetets gång. Det föll sig naturligt att 
göra ändringar under inspelningarna. 

I filmprojektet involverades totalt ett tiotal 
sfi-elever över studievägsgränserna. 

L ÄRORIKT PROJEKT – PÅ FLER A SÄT T
Det var inte bara det att skriva manus och 
spela in filmen som var lärorikt. Projektet 
gav helt nya insikter och kunskaper för 
såväl elever som lärare. Det går inte att 
spela in var som helst. Rättigheter var 
man kan spela in kunde vara ganska klurigt 
att få till.

– Lärdomen som projektet förde med sig 
är hur oerhört bra det är att jobba med 
drama. Vi borde jobba mer med drama 
över lag för att få eleverna att våga. De 
blev avslappnade i och med dramaövningar. 
Övningarna bidrog verkligen till ett tillå-
tande klimat, förklarar Pernilla Edvardsson.
 

– Vi har också skapat ett material utifrån 
de fyra aspekterna höra, tala, läsa och 
skriva och det fungerar som ett pedago-
giskt verktyg ihop med spelfilmen. Även här 
har sfi-elever medverkat i produktionen, 
berättar Emma Lanäs.

Även övningarna (läsa, skriva, tala, höra) 
som hör till filmerna är inspelade youtu-
beklipp. Här har lärarna filmat och pratat 
in utifrån vardagliga autentiska texter 

– såsom kvitton, öppettider, mejl och 
en instruktion, samt spelat in utrop på 
tågstation, telefonsvarare, nyheter och 
väderpresentation. I skrivövningarna ska 
eleverna svara på sms, mejl och brev.
 Gällande muntlig interaktion är tanken 
att pedagogen ska kunna utgå från spelfil-

men och träna på kommunikation i vardagliga 
situationer.

– Nu arbetar vi med filmerna. De har blivit 
vårt arbetsmaterial. Om vi skulle göra om det 
igen skulle vi göra ett material för respektive 
kurs. Nästa steg skulle vara C-kursen, funderar 
Pernilla Edvardsson.

Sammanfattning av: Orrholmsgatan 9B

Ali har precis flyttat till Karlstad. Han känner 
ingen men får snabbt kontakt med sina nya 
grannar. Speciellt med Maryam, kvinnan, mitt-
emot, som glömmer handskarna hos Ali och 
måste komma tillbaka… Alis öppenhet och 
generositet smittar av sig och snart börjar 
alla i huset umgås. Ingen ska behöva vara 
ensam på Orrholmsgatan 9B!

Länk till serien: Orrholmsgatan 9b

MÅNADENS SFI: KARLSTAD

Pernilla Edvardsson och Emma Lanäs

http://skola.karlstad.se/sfitingvalla/kurs-b/
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OM STUDIETEKNIK – PÅ TIO SPRÅK
Att studera som vuxen på ett språk som är nytt kan vara 
en utmaning på många sätt. I Partille skapade därför 
sfi egna filmer om skolan, om studieteknik och muntlig 
kommunikation med vuxenperspektiv.

Ett material som eleverna kan ta till sig är ett material som 
är både relevant och intressant för eleven. Information om 
skolan, studier och studieteknik är exempel på sådana ämnen. 
Hur många gånger under en lärartid kommer lärare och 
annan personal att prata om studieteknik? Förmodligen en 
hel del. I Partille fick sfi statsbidrag för att kunna skapa ett 
antal filmer som sfi-eleverna var högst delaktiga i.

– Vi gjorde studiebesök i Botkyrka utanför Stockholm för 
att se hur de arbetade. Då såg vi vad som saknades och blev 
inspirerade att göra egna filmer.

– Tillsammans med eleverna samlade vi ihop information 
om studieteknik och hur man lär sig. Vi lärare skrev manus, 
och eleverna översatte till sina olika språk. Nu har vi därför 
filmer om studieteknik på tio olika språk, berättar Markus 
Trygg, sfi-lärare i Partille. 

 
En ytterligare tilldelning av statsbidrag möjliggjorde för 
lärarna att illustrera betygskriterierna för C-kursen, filmer 
som verktyg för att visa nivån. 

– Vi hade behov av filmer med vuxenrelevanta teman om 
hur man fyller i en blankett, hur ett möte på Arbetsförmed-
lingen kan se ut, eller annat som rör våra elevers vardag. 
Eleverna fick därför föreslå situationer att kommunicera 
kring. Arbetslaget skrev manus. 
 
Resultatet blev två nya kategorier av filmer. Den ena kate-
gorin är filmer med de talhandlingar man ska kunna på C: 
berätta och beskriv, ge tips och råd, diskutera. Även en film 
där de olika talhandlingarna ingår. Den andra kategorin är 
vardagliga situationer som att prata med granne, delta i 
utvecklingssamtal i skolan, samtala med syv. 

Med dessa filmer kan lärare och elever använda innehållet 
som hörförståelse och diskutera innehållet. Filmerna upp-
muntrar också till att eleverna själva skapar egna dialoger 
och spelar ...

text: Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Det finns många olika sätt att flippa under-
visningen. Genom att skapa filmer och ge 
eleverna möjlighet att se dem inför, under 
och efter lektionen stimuleras elevernas 
olika sinnen och vi ökar möjligheten till att 
stärka elevernas lärande.

Ivana Eklund är föreläsare och lärarfortbildare. 
På sin webbplats har hon en verktygslåda med 
tips och idéer vad du kan använda för verktyg 
i undervisningen. Denna höst skriver hon bland 
annat om appen Explain EDU. 

Ur bloggen 6 oktober 2019:

AT T FLIPPA KL ASSRUMMET
När jag åker runt och föreläser om digitala resur-
ser och flippat klassrum i sfi-undervisningen, 
kommer alltid förr eller senare en och samma 

inspelningen spelas in och kan sedan sparas som 
en video. Om du läser, kan du använda en rörlig 
markör för att visa var någonstans i texten/på 
sidan du läser, vilket är viktigt att kunna göra 
för att inte tappa eleverna på vägen. Videon kan 
vidare exporteras till Youtube eller läggas upp 
på skolans lärplattform.

VISUALISERINGAR, MULTIMODALITET 
OCH INDIVIDANPASSNING
Att visualisera genomgångar och tydliggöra 
instruktioner och lärandemål genom en video-
inspelning ingår i  formativa arbetssätt (Dylan 
Wiliam). När du spelar in det du vill att eleverna 
förstår och tar till sig, kombinerar du text, bild, 
rörliga animationer och ljud. Med andra ord skapar 
du ett digitalt ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

prosaiska fråga upp: ”Vad använder du för app 
att spela in dina filmer med?” Och svaret? Det 
är för det mesta appen Explain EDU som jag 
använder - har gjort så i flera år nu. Den är en bra 
app. Det finns förstås andra appar/verktyg som 
fungerar på ett liknande sätt, t.ex. Educreations 
som jag också har testat. Men till slut fastnade 
jag för Explain EDU och är nöjd med den. Explain 
EDU är en betalapp för iOS. Priset som är 149 kr 
kan tyckas vara högt, men med tanke på alla 
fantastiska funktioner den erbjuder är den värd 
de pengarna, tycker jag.

EN SMARTBOARD I MINIAT YR MED L JUD- 
OCH SK ÄRMINSPELNING
Explain EDU är en interaktiv whiteboard: en 
smartboard i miniatyr med skärm- och ljud-
inspelning. Allt du skriver, ritar eler pekar på 
på skärmen och allt du säger samtidigt under 

SPELA IN FILM MED EXPLAIN EDU

text: Annsofie Engborg, foto:  Privat

Allt fler sfi-lärare upptäcker och använder 
den prisbelönta appen Språkplay. Sfi-lä-
rartidningen har fått tillfälle att prata med 
upphovsmannen Niss Jonas Carlsson.

Svenska tv-program och filmer utvecklar 
sfi-elevernas hörförståelse, vardagsspråkliga 
medvetenhet och utvecklar därmed deras 
språkkunskaper och språkanvändning. 
 Språkplay är en app som innehåller alla 
filmer och program från SVT Play och innehåller 
ordövningar och översättningar till ett tjugotal 
olika språk. I appen har du möjlighet att lyssna 
till programmet, se textning och stoppa filmen 
för att få ett ord översatt.

Syftet att tillgängliggöra svenska tv-avsnitt är 
en fin insats. Kan du berätta hur du/ni tänkte 
kring just detta?

dela ut till sina elever. Fast bäst tror jag det 
blir om man utforskar appen själv som lärare 
och sedan demonstrerar hur appen fungerar 
för eleverna. 

Har du något bra och konkret kom igång-tips 
på SVT Språkplay just nu?

– ’Nyheter på lätt..

– Tv i allmänhet och public service i synnerhet 
speglar ju i princip hela det svenska samhället 
och kulturen med ett bildsatt svenskt språk. 

Varför är just film/tv-program så bra när man 
ska lära sig ett nytt språk?

– Att kunna lyssna och synkront se vad perso-
ner säger i text är en fantastisk hjälp när man lär 
sig språket. Undertexter som är översättningar 
är bra, speciellt om man kan förvärva språket 
över många år. Det är ett av skälen till att 
vi generellt pratar så bra engelska i Sverige. 
Vi på Språkkraft har höjt svårighetsgraden 
något genom att använda oss av undertext-
ning på svenska, men integrerat ordböcker,  
grammatikanalys och lärverktyg kopplat till 
en individuell lärprofil.

För den lärare som ännu inte bekantat sig 
med SVT Språkplay – hur kan man presentera 
appen för sina elever?

– Man kan ladda ner pdf-broschyrer på engel-
ska och arabiska från www.sprakkraft.org och 

”ANVÄND SVENSK
UNDERTEXT”

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
text: Annsofie Engborg/Ivana Eklund

http://www.textpalatset.se/boken-som-skildrar-sfi-inifran/
http://www.textpalatset.se/anvands-svensk-undertext/
http://www.sprakkraft.org
http://www.textpalatset.se/boken-som-skildrar-sfi-inifran/
http://www.textpalatset.se/spela-film-med-explain-edu/


FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN 
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar 
på dina frågor

Behovet av distansutbildning ökar, även inom sfi.
Hur gör man som specialpedagog för att ge dis-
tanslärare den kunskap och tänk kring tillgäng-
lighet och anpassning så att distanseleverna 
får likvärdig stöttning som de elever som har 
klassrumsundervisning får?

Mari Johansson, Specialpedagog, Hermods

Svar: 
Det är viktigt att specialpedagogen ger distans-
läraren konsultation och utbildning om anpass-
ningar och de särskilda behov som eleverna kan 
ha. Distanslärarna behöver också ha en konti-

nuerlig dialog med specialpedagog som kan ge 
stöd och handledning gällande särskilda behov. 
Specialpedagogen lyssnar och berättar hur dis-
tansläraren kan möta behoven.
 Specialpedagogen har en stor verktygslåda 
som kan användas och anpassas efter varje 
enskild elevs behov. Genom att ge läraren tillgång 
till fler verktyg fördjupas lärarens kompetens. 
 Även eleverna kan behöva få direkt handled-
ning av specialpedagog. Distanselever har rätt 
till stöd och kontakt med såväl sin lärare som 
specialpedagog. Oftast finns det även möjlighet 
för eleven att komma till ett Lärcentrum eller 
motsvarande för stöd. Själva provsituationen kan 

vid behov äga rum på plats hos specialpedagog 
om så behövs. 

Möjligheterna är stora! 

text: Annsofie Engborg, foto: Specialpedagogkonsult

Maria Engstam, Specialpedagog
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

NÄSTA NUMMER 15 DEC 2019

I Sfi-lärartidningen i december (2019:12) skriver vi om läromedel.
Hur jobbar ni på din skola med läromedel? Skapar ni eget? 
Dela med er både av era utmaningar och goda exempel.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 

https://www.gothiafortbildning.se/sfi-i-fokus
https://www.nok.se/bocker-laromedel/laromedelsserier/gilla-svenska/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

