
STIFTELSEN SOM STÄRKER
INDIVIDER
Helsingborgsbaserade stiftelsen Ester arbe-
tar för att stärka utrikesfödda kvinnors väg 
in i entreprenörskap och eget företagande. 
De har under 2019 tilldelats pris för sitt 
integrationsfrämjande arbete. 

Över hela landet finns stiftelsen Ester, och vi 
möter Marie Litholm som har ett pågående pro-
jekt i Campus Nynäshamn, sedan oktober 2019. 

Marie Litholm leder just nu ett gäng dedikerade 
sfi-elever på Campus Nynäshamn. 
 – Esters program är egentligen på heltid 
eller halvtid varje dag, men här i Nynäshamn 
har vi valt att lägga det som en orienteringskurs 
en dag i veckan, förklarar Marie Litholm. 

I kursen går de igenom hur det går till att starta 
företag i Sverige och läser berättelser om andra 
som berättar. Dessa berättelser skapar bryggor 
mellan företagande och sfi-eleverna. Den cen-
trala frågan inför varje berättelse blir ”Hur gör 

de och vad betyder det för mig?”. 
 – Vi har varit på startaegetmässor, Nyföreta-
garcentrum, besökt företagare här i Nynäshamn 
och fått input om kundbemötande och kundytta. 
Just kundbemötande har vi pratat mycket om, 
berättar Marie Litholm.

Eleverna har fått visualisera sin affärsidé och 
vad som behövs för att kunna starta. Vad är det 
första man behöver göra? Till entreprenörsskap 
och företagande finns det många relaterade 
ämnen som gruppen har pratat om – hälsa och 
livsstil; goda vanor; ledarskap och entreprenörs-
skap; affärsplan och säljanalys etc. 

Nya i Sverige och nya som företagare
Gruppen kvinnor vi möter är engagerade och 
har utarbetat sin affärsidé. Pricilla, 30 år, från 
Brasilien har funderat över vad hon kan som 
hon skulle kunna ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

För att kunna bedriva en sfi-utbild-
ning vars undervisning ska utgå från 
eleven måste elevens bakgrund och 
kompetenser kartläggas. Arbetet 
mynnar ut i en individuell studieplan.

Med hjälp av kartläggningen synlig-
görs elevens samlade kunskaper och 
erfarenheter. Detta arbete är vanligt 
inför eller i början av en kurs. Att 
avsätta gott om tid till varje elev ger 
ett mycket bra underlag inför aktuella 
och framtida studier. Ju grundligare 
kartläggning, desto godare förut-
sättningar för en individanpassad 
utbildningstid.
 Denna kartläggning kan sedan 
användas på olika sätt. Skolbakgrun-
den visar vilken erfarenhet eleven har 
av tidigare studier – omfattning, nivå 
och eventuell inriktning i ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

KARTLÄGGNING  
OCH VALIDERING
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FORSKNING & STUDIER

I en studie presenterad 2020 visar Agnes 
Oweling (Uppsala universitet) att sfi-lärare 
ser integration som en del av sin roll och sitt 
ansvar – både i och utanför undervisningen.

I undersökningen ”Det handlar om ren med-
mänsklighet”: Integration via sfi-klassrummet 
(2020) framkommer att samtliga sfi-lärare i 
studien anser att integration är inom lärarens 
ansvarsområde och att språket är en viktig 
nyckel.

Abstract:
Studiens syfte var att undersöka sex sfi-lärares 
syn på integration samt om och hur de arbetar 
med det i och utanför det fysiska klassrummet. 
Studien gällde också lärares uppfattningar om 
styrdokument samt vem som ansvarar för att 
arbete med integration sker. Metoden som 
användes var en semi-strukturerad intervju 
som utfördes enskilt med varje lärare. Resul-
taten visar att lärarna arbetar med integration 
i och utanför det fysiska klassrummet och att 
de anser att det är nödvändigt för att elever 
ska lyckas i det svenska samhället. Lärarna är 
positivt inställda till att elever tidigt kommer i 
kontakt med  yrkeslivet ...

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

I sfi-klassrummet är det lätt att dras med i grammatiska diskussioner,  
ortografiska regler, begrepp och ordkunskap – och att hinna med de där 
texterna som finns i bokens kapitel. Men vem har du framför dig? Vad behöver  
eleven för kunskaper? 

Det har väl knappast undgått någon lärare att sfi-undervisningen ska utgå från eleven. I 
varje nummer av Sfi-lärartidningen har vi formulerat den frasen också. Och alla är vi rörande 
överens om att undervisningen ska vara ...

”VEM HAR DU FRAMFÖR DIG?”

Hur kan elevernas kommunikativa förmåga 
stärkas? En av flera metoder är drama. Det 
har visat sig vara förlösande i utvecklingen 
av muntlig produktion för flera elever, när de 
väl känner sig trygga i gruppen.

I en studie av Tone Grönlund (Uppsala univer-
sitet) ser vi exempel på hur drama kan lösa 
mentala knutar. Eftersom drama till sin karaktär 
leder till många muntliga övningar med inle-
velse och dialoger mellan två eller flera personer, 
ökar elevens interaktion med de andra eleverna. 
Även om det kan vara nervöst att dramatisera 
och ge en stor del av en själv i rollspel övergår 
det så småningom till glädje och motivation. 
 Denna studie, ”Det är som livet”: Elevers 
upplevelser av dramapedagogisk sfi-under-
visning, (2020) visar även att eleverna känner 
sig mer trygga med att prata svenska under 
dramalektionerna.

MED DRAMA 
KAN ELEVERNA 
BLOMMA UT

Abstract:
En pedagogisk metod som på vissa håll 
förekommer i sfi-undervisning är dra-
mapedagogik. Syftet med studien är att 
undersöka elevers upplevelser av drama-
pedagogisk sfi-undervisning. Materialet 
har inhämtats genom fokusgruppsamtal. 
Transkriptionerna har analyserats till inne-
håll och sekventiell organisering. Resultatet 
visar på att dramapedagogisk undervisning 
skiljer sig från den övriga undervisningen 
så till vida att deltagarna övar mer på att 
prata och upplever större verklighetsför-
ankring i dramat. Några deltagare känner 
sig tryggare att prata svenska under dra-

INTEGRATION 
SES SOM ETT 
ANSVARSOMRÅDE 
I SFI-LÄRARROLLEN

text: Annsofie Engborg

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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I Skolverkets lösenordsskyddade kart-
läggningsmaterial finns frågeställningar 
och underlag till litteracitetskartlägg-
ning av sfi-elever och elever som studerar 
grundläggande svenska som andraspråk.

I lärarhandledningen finns information 
som riktar sig både till den som genomför 
kartläggningen och till den som sedan ska 
använda kartläggningen för att planera 
undervisningen. Här finns avsnitt som berör 
planering, innehåll och genomförande. 
Dessutom finns exempel på kartläggningar.
 Kartläggningen syftar till att synliggöra 
elevens litteracitetserfarenheter och vilka 
strategier eleven har använt sig av tidigare. 
Det är alltså elevens erfarenhet av att läsa 
och skriva som är i fokus, och inte språk-
kunskaperna i svenska. Kartläggningen 
av litteracitetserfarenheten är av värde 
för elevens studier här i Sverige, och bör 
därför vara känd bland samtliga lärare som 
undervisar eleven, framhåller Skolverket i 
sin lärarhandledning.

BRET T FOKUS 
Lärarhandledningen beskriver kartlägg-
ningstillfället som ett ”utforskande samtal” 
och att hålla ett ”brett fokus”, för att även 
fånga strategier vid läsning och skrivande. 
 Under avsnittet ’Yrkesliv’ anges även 
’sysselsättning’, för att betona att både yrke 
och annan sysselsättning kan bidra till elev-
ens erfarenheter av text och texthantering. 

Elevens aktiva deltagande i organisationer 
och föreningar – och som volontär – kan 
även det ha bidragit till elevens breda erfa-
renhet av textmöten, att behöva skriva och 
läsa text.

DIGITAL KOMPETENS
En ytterligare viktig aspekt i kartlägg-
ningen är elevens erfarenhet av digitala 
verktyg och resurser. De allra flesta har 
en mobiltelefon och har daglig vana av 
att använda den. Att kunna ta emot och att 
skicka meddelanden är vanligt. I kartlägg-
ningen kan därför denna vana undersökas. 

När kartläggningen är genomförd framhål-
ler Skolverket att en kvantitativ bedöm-
ning ska ske: ”Kartläggaren gör i stället 
en kvalitativ, holistisk bedömning av elev-
ens styrkor utifrån det som kommer fram 
genom både elevens skriftliga svar och den 
muntliga uppföljningen i samtalet.”

I L ÄR ARHANDLEDNINGEN PRESEN-
TER A S INNEHÅLLET PÅ FÖL JANDE 
SÄT T: 
Materialet består av följande delar: 

• Lärarhandledning 
• Information till eleven 

Informationsbrevet förklarar syftet med 
kartläggningen och vad kartläggningssam-
talet kommer ...

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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SKOLVERKETS  
KARTLÄGGNINGSMATERIAL
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 ”Dom kan ju inte datorer” är en vanlig 
invändning mot att undervisa mer 
digitalt på studieväg 1.

Ja, det må så vara. Men eleverna har ofta 
en smart telefon i fickan och den förstår 
de sig på desto mer. Också elever i början 
av sin läs- och skrivinlärning. Att det är så 
är en naturlig konsekvens av att ha varit 
på flykt – med mobilen som sin viktigaste 
och mest praktiska ägodel att bära på. 
Samtidigt är trenden att svenska hushåll 
investerar hellre i smarta telefoner än i 
datorer tydlig rätt generellt (Svenskarna 
och internet 2019). Om vi ska göra digital 
teknik till en naturlig del av elevernas 
lärande och vår undervisning, måste 
vi bli bättre på att se elevernas egna 
mobiler som den resurs de är. Att kart-
lägga elevernas digitala kompetens och 
färdigheter när det gäller egna mobiler 
är ett givet första steg.

DIGITAL LIT TER ACITET
Vilka tal-, bild- och skriftfunktioner 
använder eleven? Vilka appar? När och 
till vad? På vilka språk? Med vilka hjälp-
funktioner? Låt eleverna visa och berätta 
vad de kan!

IVANA EKLUND TIPSAR

text: Annsofie Engborg

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

”DOM KAN INTE 
DATORER”
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ORIENTERINGSKURS  
SOM STÄRKER ELEVERNAS FRAMTIDSTRO

text och foto: Annsofie Engborg

Biträdande rektor Malin Wilje, Campus 
Nynäshamn, har ett särskilt engagemang 
för de kvinnor som studerar sfi, att de ska 
stärkas i sina studier och kunna skapa sig 
en meningsfull framtid i Sverige. När hon 
2019 hörde talas om stiftelsen Ester gick 
det hela ganska fort från tanke till handling.

Malin Wilje tar emot Sfi-lärartidningen i ett 
snöfritt men vinterkallt Nynäshamn. Den ståt-
liga kyrkan där ute reser sig upp mot himlen 
och snöflingorna singlar ner från himlen. Här 
är sfi förlagd till ett Campus i stora ljusa 
lokaler som de delar med det f.d. sjukhuset, 
som har viss verksamhet kvar. Inne på Campus 
sprider sig en påtaglig värme mellan personal 
och mellan elever och personal. 

Vi slår oss ner i ett av klassrummen. Här har 
kreatören Charlotte Friberg fått uppdraget 
att att inreda klassrummet till en hemtrevlig 
miljö. Gott om gröna golvväxter och växter 
på bord och fönsterbrädor. 
 – Vi vill att våra elever ska känna sig 
välkomna och att de blir inspirerade när de 
är i klassrummet, förklarar Malin Wilje. 
Vi tittar på den låga hyllan som har fått växter, 
trendiga prydnadssaker och böcker. 

I det här klassrummet finns bland annat en 
grupp blivande entreprenörer, samtliga kvin-
nor. Ingen av dem har tidigare drivit eget 
företag, men har via stiftelsen Ester gått en 
orienteringskurs i arbetsliv. 
 – Lärarna här på Campus har varit med 
och gett förslag på potentiella föreläsare 
och givande studiebesök att genomföra 
under kursen. Det har varit både självklart 
och  viktigt att bygga orienteringskursen 
utifrån eleven, men detta tillsammans med 
värdefulla bidrag av vår personal, berättar 
Malin Wilje.

Varför stiftelsen Ester?
 – Så fort jag hörde talas om stiftelsen och 
deras arbete tänkte jag direkt på våra elever, 
säger Malin Wilje.
En kartläggning initierades. Kartläggningen 
genomfördes av syv som gick igenom elev-
ernas individuella studieplaner. Förfrågan 
gick sedan ut till alla kvinnliga deltagare på 
sfi. Alla på skolan fick möjlighet att tänka 
och känna efter om företagande vore något 
för dem. 
 – Våra elever har bra idéer, tänkte jag. Och 
så funderade jag hur ett samarbete skulle 
kunna se ut. Vår studievägledare Sara Gun-
narsson var också med och valde ut elever.

Kartläggningen ledde till elevintervjuer.  
 – Vi ansökte om – och fick – statsbidrag 
via Skolverket till entreprenörsskap. 

Orienteringskursformen passar utmärkt för 
våra elever och för innehållet. Dels ger det 
en introduktion till företagande och dessutom 
får eleverna med sig ett intyg från kursen.
 – Sedan började det stora arbetet med 
kontakt med Ester, Linn Ney (stiftelsens  
initiativtagare) och Marie Litholm (kursledare). 
Vi funderade tillsammans över ett upplägg 
som skulle passa just de elever som vi hade 
identifierat som potentiella företagare.

Biträdande rektor Malin Wilje, personalen 
och eleverna är mer än nöjda med det lyckade 
samarbetet. Det har varit mycket lärorikt och 
har stärkt eleverna i deras framtidstro.
 – Vi hoppas på nytt att statsbidrag ska 
beviljas till samma eller en ny grupp. Fler 
kvinnor borde få samma chans! avslutar Malin 
Wilje.

MÅNADENS SKOLA: CAMPUS NYNÄSHAMN

Malin Wilje, biträdande rektor Campus Nynäshamn



text: Linda Säinas foto: privat
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GÄSTSKRIBENT

”KARTLÄGGNINGEN 
ÄR STRESSREDUCERANDE”

När mina ALFA-elever gått ett par månader i min grupp 
gör jag alltid en kartläggning med dem. Kartläggningen 
görs på elevens starkaste språk och till min hjälp har jag 
en språkstödjare som fungerar som tolk.

Jag avsätter ungefär en timme med varje elev och syftet 
är inte att testa elevens kunskaper i svenska utan att ha 
ett samtal som hjälper både mig och eleven framåt mot 
A-kursens mål. 
 Kartläggningen har olika delar: då, nu och framtid. Under 
delen som handlar om ”då” pratar vi om tidigare skolbakgrund 
och sysselsättning samt språkkunskaper. Eftersom nästan 
ingen av mina elever kan läsa och skriva på modersmålet 
är det viktigt att jag tar reda på vilka erfarenheter eleverna 
har kring läsande och skrivande för att jag ska kunna bygga 
vidare på detta i undervisningen.
 Alla mina deltagare har haft en sysselsättning i hem-
landet, antingen som yrkesarbetande eller i hemmet. Det är 
viktigt att lyfta all deras kompetens och att samtala kring 
vilka strategier de använt för att lära sig nya saker tidigare. 
 Under rubriken ”nu” pratar vi om deras liv i Sverige med 

fokus på skolan.
 Mitt klassrum innebär ofta elevens första erfarenhet av 
begreppet ”skola” och många deltagare upplever den första 
tiden på sfi som oerhört kaotisk.
 Kartläggningen fungerar ofta stressreducerande och 
ger ett bra tillfälle att prata om vilka förväntningar eleven 
har på skolan och vilka förväntningar skolan har på eleven. 
Inför varje kartläggning har jag skrivit ned vilka styrkor och 
utvecklingsområden jag sett hos eleven dittills och vi talar 
tillsammans om vad eleven har för behov av att lära sig just 
nu. På så sätt kan jag senare anpassa undervisningen efter 
de olika behov som finns i gruppen. Ofta uttrycker eleverna 
mycket konkreta behov; de vill lära sig hitta i stan, fråga 
om vägen, kunna jämföra priser eller ringa till förskolan och 
sjukanmäla sina barn.
 Under rubriken ”framtid” pratar vi till sist om elevens 
mål med studierna och eventuella framtidsplaner. 

Att befinna sig i A grupp ...

Linda Säinas Sfi-lärare Basen, Vuxenutbildningen i Södertälje

http://www.textpalatset.se/kartlaggning-ar-stressreducerande/
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Göteborgsregionen har fått processtöd inom 
ramen för InVäst, och  har i sitt utvecklingsar-
bete arbetat med kartläggning som utgångs-
punkt för undervisning. På sin webbsida (sfi-
vast.se) visar de hur de arbetat strukturerat 
och målmedvetet.

I filmen ”Undervisning med elevkartläggningen 
i fokus” (sfivast.se) förklaras varför kartlägg-
ningen är viktig och hur den kommer användas. 
I filmen intervjuar Jenny Hostetter läraren Ulf 
Olausson, ABF Angered, om varför han arbetar 
med kartläggning. Han målar upp sin yrkes-
vardag, där han undervisar studieväg 2, och 
beskriver hur nya elever börjar varje vecka. Det 
påverkar när kartläggningen genomförs. 
 – Den måste ske efterhand, konstaterar Ulf 
Olausson.

Ulf Olausson beskriver hur bred kartläggningen 
är – eleverna skriver, de samtalar, och läraren 
uppmärksammar eleverna i den dagliga under-
visningen. En värdefull del av kartläggningen 
är att eleven själv ofta kan formulera vilka 

av elevernas intressen, förutsättningar och 
mål. 

• Ge förutsättningar för hållbar hög kompe-
tens hos både lärare och studiehandledare 
kring kartläggningens roll i undervisningen 
och inför vidare studie- och yrkesmål. 

• Förbereda för implementering av det natio-
nella kartläggningsmaterialet i litteracitet. 

Och för arbetslaget har det inneburit följande. 
(Punkter nedan citerade från sfivast.se.)
• Handledning för att uppmärksamma lärarna 
på kartläggningens betydelse för planeringen 
av en individanpassad undervisning.

• Träning i att genomföra kartläggning 
löpande genom elevdialog i undervisningen 
och med stöd av modersmål  

• Träning i att planera undervisning med 
utgångspunkt i kartläggning och formativ 
undervisning.

Se introduktionsfilmer om kartläggning, samt 
filmerna om elevkartläggning och det att leda 
kartläggningssamtal.

kunskapsluckorna är och vilka behov eleven har. 
 Genom bland annat högläsning och dik-
tamen kan man urskilja vilka som har behov 
av stöd, berättar Ulf Olausson. I kartläggning 
framkommer även den viktiga insikten för lära-
ren vilken nivå eleverna som grupp har, vilket 
påverkar hans undervisning. 
 – Den ska inte vara för lätt och inte vara 
för svår, påpekar Ulf Olausson, och refererar 
till Vygotskij, som menar att undervisningen 
ska vara snäppet över elevernas egen nivå, för 
att undervisningen ska vara utvecklande och 
därmed givande.

På webbsidan presenteras stödet för rektor/
utbildningschef. (punkter nedan citerade från 
sfivast.se).
• Formulera utmaningar med verksamhetens 
befintliga arbete med kartläggning och pla-
nera för utveckling.

• Ta fram riktlinjer för kartläggningssamtal 
och underlag för dokumentation av samtalen 
till den pedagogiska personalen. 

• Stärka modersmålets roll i kartläggningen 

MED KARTLÄGGNING SOM 
UTGÅNGSPUNKT FÖR UNDERVISNING

text: Annsofie Engborg,   
foto: Ur filmen”Under med elevkartläggningen i fokus”

Ulf Olausson, ABF Angered

https://www.sfivast.se/huvudman/kartläggning-av-vuxna-elever-på-sfi-–-vad-är-poängen-med-det-och-hur-gynnar-det-eleven


FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN 
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar 
på dina frågor

Fråga:
Hej Maria, 
Jag har jobbat på sfi i snart ett år och följer din 
spalt i tidningen. Jag tycker att specialpedagog- 
yrket verkar intressant och undrar om man kan 
utbilda sig som det på sfi? Vad behöver jag lära 
mig som rör just vuxnas lärande och vad behöver 
jag lära mig som rör sfi? Nu blev det många 
frågor, men jag har en till. Är det viktigt att först 
bli behörig sfi-lärare om jag ska stötta mina 
lärarkollegor när jag är klar specialpedagog? 

         Mattias 

Svar: 
Hej Mattias,
Roligt att du tycker att specialpedagogyrket 
verkar intressant, det är en viktig yrkesroll i 
skolan. Man får bara gå specialpedagogutbild-
ningen ifall man är legitimerad lärare och har 
arbetat som lärare i tre år. Det finns bara en 
specialpedagogutbildning man blir behörig Spe-
cialpedagog – och då blir man det i det stadie 
man har utbildning i.

Specialpedagogens arbetsuppgifter är främst att 
arbeta med övergripande ansvar för det special-
pedagogiska arbetet i verksamheten, specialpeda-

gogen arbetar nära ledningen. I arbetsuppgifterna 
ingår ansvar för utvecklingsarbete, uppföljning, 
utvärdering och åtgärdsprogram. Dessutom kan 
specialpedagogen ...

Maria Engstam, Specialpedagog
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NÄSTA NUMMER 15 MARS 2020
I Sfi-lärartidningen i mars (2020:03) skriver vi om skrivövningar. 
Hur arbetar ni med skrivande och skrivutveckling med era elever? 
Använder ni någon särskild metod? Vad har visat sig vara särskilt 
framgångsrikt?

Dela med er både av era utmaningar och goda exempel.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

Se datum och anmäl er: 
 www.alfabetisering.se

Göteborg i Maj

Väkommen på temadagar med 
Margareta Mörling som författat
Framåt A, Att undervisa analfabeter 

och Omvärldskunskap.

FÖR DIG SOM UNDERVISAR 
ILLITERATA & KORTUTBILDADE
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