
Att leda i förändring
SFI HAR STÄLLT OM TILL DISTANS- OCH

 FJÄRRUNDERVISNING
Hur leder man en skola i förändring? När om-
världen ställer till det behöver skolor ställa 
om. I mitten av mars 2020 ställde Sfi-sverige 
om från analog till digital undervisning. 

Förändringsarbete ställer höga krav på både 
skolledaren och lärarna. Det gemensamma arbe-
tet är viktigt. Gemensam riktning och gemensam 
vision. Det är ett djupgående och långsiktigt 
förändringsarbete, konstaterar Arja Holmstedt 
Svensson, konsult inom förändringsledning. 

Utmaningar och svårigheter är oundvikliga. 
 Avgörande för resultatet är att hålla dialogen 
levande under förändringsprocessen – det som 
händer nu är avgörande för vårt nästa steg och 
de kommande strategiska satsningarna. 

”Bygga flygplanet medan vi flyger”
Arja Holmstedt Svensson är en av många ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Sveriges sfi-klassrum gapar tomma. 
Skolorna har stängt och övergått 
till distansundervisning i någon 
form. Det talas både om distans- 
och fjärrundervisning. Det är inte 
självklart för alla vad som skiljer 
dessa former åt. 

Att undervisa på distans är ingen ny 
företeelse. Inom vuxenutbildningen 
har brevkorrespondens i Sverige skett 
sedan 1898.
 Distans som undervisningsform 
kräver egentligen ingen digital lösning. 
Det har fungerat utmärkt i decennier 
att få uppgifter på papper, hålla kon-
takten via telefon – och lämna in svar 
via papperspost. Distansundervisning 
kan således ske både analogt och 
digitalt. I skollagen finns inte någon 
definition för distansundervisning. 
 Med datoriseringen och ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

DISTANS- OCH
FJÄRRUNDERVISNING

text: Annsofie Engborg, foto: Rebecka Samdell

text: Annsofie Engborg

SAMLINGSPLATS #SKOLAHEMMA 
Tisdag 17 mars 2020 gick regeringen ut 
med att vuxenutbildningen, och därmed 
sfi-undervisningen, skulle ställa om till 
distans. Samtidigt skapade statligt ägda 
RISE webbsidan skolahemma.se. Här finns 
samlad information om distansundervisning.

På bara några dagar skapades webbsidan och 

hashtaggen #skolahemma, en samlingsplats för 
distansundervisning inom vuxenutbildningen. 
Måndag 16 mars 2020, dagen innan regeringens 
beslut offentliggjordes, gick statligt ägda RISE 
ut med informationen om att ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
text: Annsofie Engborg
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Kollegialt lärande är starkare än någonsin. I facebookgrupper blommar  
frågor om praktiska och pedagogiska funderingar kring Zoom, övningar och  
elevnärvaro.

Facebookgrupperna innehåller oftast undervisningsnära frågor, medan inläggen på LinkedIn 
handlar om digitala verktyg och lösningar för kommunikation. Det verkar vara i facebook-
grupperna som det största utbytet sker. 
 Lillemor Malmbo, Nationellt Centrum för ...

”NU LÄR VI TILLSAMMANS!”

Tack vare en avbokning i ett annars 
fullbokat schema lyckades Sfi-lärar- 
tidningen få tillfälle till en intervju 
med en annars uppbokad Lena Dafgård, 
aktuell med sin avhandling om video i 
undervisningen. Hon är språklärare i 
grunden och till vardags verksam på 
Högskolan Dalarna.

Hej Lena, hur kom det sig att du skrev 
din avhandling om video? 

 – Ja, jag är i grunden språklärare i 
svenska, engelska och franska och har 
lärarlegitimation för högstadiet och gym-
nasiet. Min avhandling om just video skrev 

FORSKARINTERVJU:  

”VIDEO MÖJLIGGÖR BÅDE 
SAMTAL OCH INTERAKTION”

jag eftersom jag har jobbat sex terminer 
åt det som då hette Specialpedagogiska 
institutet och som heter Specialpeda-
gogiska myndigheten idag. Då jobbade 
jag med deras internutbildning som då 
var endast textbaserad. Det väckte mitt 
intresse för att man faktiskt kan arbeta 
med det muntliga som också är väldigt 
viktigt i en lärandesituation.

Vilka möjligheter ser du med video inom 
sfi?
 – Vi har ju lång tradition i Sverige av 
korrespondensundervisning och då har man 
använt text. Men text är ju bara en del av 
det man ska lära sig. Den muntliga delen 
är väldigt viktig, och det handlar ju om 
att både förstå och tala målspråket. Just 
det har ju länge varit svårigheten med att 
undervisa på distans men videon möjliggör 
ett samtal och en interaktion, och det är 
ju det man behöver.
 – Det finns ju också möjligheter med 
förinspelad video, däribland ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
text: Andreas Kjörling foto: Johan Ringborg

VAD ÄR IoT? 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
text: Andreas Kjörling

IoT kallas på svenska för ’sakernas internet’ 
och rör både våra personliga ägodelar men 
finns även inom industrier och samhället 
i stort.

Förkortningen IoT står för Internet of Things och 
refererar till att alla ”smarta” saker som vi äger 
är kopplade till internet, så att vi kan styra dem 
digitialt –  såsom dörrlås, tv-apparater, kame-
ror och självstyrande fordon m.m. Mer än 20 
miljarder saker beräknas vara uppkopplade i år.
 Till IoT räknas också servrar, datorer, surf-
plattor och mobiltelefoner.
 IoT kan därför också hjälpa studenter att 
kommunicera både med lärare och med andra 
studenter i realtid.
 Inom undervisning kan IoT användas till 
närvarokontroll, elevarbete (en kamera kan 
exempelvis skicka video direkt till molnet) och 
därmed också utvärdering. Med hjälp av en 
uppkopplad virtuell verklighet kan vardagliga 
situationer och interaktioner simuleras som 
tillsammans bidrar till undervisningen.
 Anonymisering, integritet och personliga 
data är viktiga frågor inom forskningen för IoT. 
 Samtidigt som IoT medför en mängd  
möjligheter innebär det också begränsningar 
så det krävs (ibland) kostsam utrustning vilket 
begränsar användningen på ...

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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Den senaste månadens händelseutveck-
ling (mars 2020) har satt behovet av 
videoundervisning i centrum. Fil.dr. Lena 
Dafgård doktorerade i början av året vid 
Göteborgs universitet med sin avhandling 
om video i undervisning. Här finns mycket 
att både lära och lära ut.

Vi är många som under åren har hållit 
kontakten över telefon och ibland, när 
avstånden varit långa, använt Skype, 
Facetime eller någon annan applikation. 
Men så plötsligt kom hotet om det nya 
coronaviruset, covid-19, över oss. På någon 
vecka förändrades allt. Den möjlighet till 
videobaserad undervisning på distans, som 
för många på sin höjd varit ett komplement 
till den vanliga undervisningen, har nu 
blivit det enda alternativet. 

Lyckligtvis finns det andra som är mer 
bevandrade i video-undervisning än de 
flesta av oss. Fil.dr. Lena Dafgård dispute-
rade tidigare i år (2020) vid Göteborgs uni-
versitet med sin avhandling Digital Distance 
Education – A Longitudinal Exploration of 
Video Technology.

Välj ändamålsenlig teknologi
Videoundervisning kan bestå dels av alla 
typer av förinspelad video, och dels av 
interaktiv video (som antingen kan vara 
desktopkonferens eller videokonferens). 
Centralt för all undervisning är dock kom-

munikation. Begreppet innefattar social 
interaktion respektive utbyte och menings-
skapande. Dessa kan naturligtvis ske genom 
olika sätt av kommunikation. Det handlar 
alltså dels om vad som sägs, hur det sägs 
och vad som händer när det sägs. Här är det 
viktigt att inte bara välja ”rätt” teknologi, 
utan att välja en teknologi som är rätt för 
ändamålet. Olika typer av undervisning 
ställer olika krav beroende på både ämne, 
situation och sociokulturella perspektiv, 
alltså vem eller vilka som är elever. 
 Dafgård har undersökt bland annat 
vilka kategorier av video som används och i 
vilken utsträckning de används inom högre 
utbildning. För att bättre förstå användan-
det har hon också forskat kring lärares 
attityder och uppfattningar av video i dis-
tansutbildning. Det har hon gjort genom 
både enkätundersökning och djuplodande 
intervjuer.

Ställer högre krav på undervisningen
Många uppger att de undvikit videounder-
visning då de upplever att det inte tillfört 
något. Dessutom vittnar många om att de 
känner sig begränsade i formatet interaktiv 
video. Det går inte att gå och stå var man 
vill, som många lärare är vana att göra vid 
en tavla i ett klassrum. Inte heller syns 
tavlan i bild, vilket gör att ...

VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som har 
lyckats med att genomföra menings-
fulla lyckade studiebesök.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

I NÄSTA NUMMER
I Sfi-lärartidningen i maj  skriver vi om sfi-forskning. 

Hur använder ni er av befintliga forskningsresultat 

i er undervisning? Hur organiserar ni omvärldsbe-

vakning när det gäller pågående forskning? Hur tar 

ni del av aktuell forskning?

Dela med er både av era utmaningar och goda 

exempel.

Skriv och berätta: annsofie@textpalatset.se
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NY AVHANDLING 

VIDEO I DISTANSUTBILDNING 
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Fjärrundervisning pågår just nu inom 
sfi och flippat klassrum har blivit en 
metod för fler.

Länkar till förinspelade videogenom-
gångar, podcasts och annat digitalt som 
kan användas i fjärrundervisningen läggs 
upp på lärplattformar, sms:as och whats-
appas som aldrig förr.
  Frågan som uppstår är hur vi skapar 
elevaktivitet och återkopplingar i sam-
band med utskicket och flippandet. Du 
behöver t.ex. ge audiovisuella exempel 
på praktisk tillämpning och även ett par 
övningar av olika svårighetsgrad. Lägg 
in frågor som eleverna besvarar digitalt 
på ett och samma ställe – använd ett 
digitalt responsverktyg. Med hjälp av 
digitala responsverktyg kan du också 
ta reda på vilka avsnitt eleverna hade 
svårt att förstå. Padlet och Mentimeter 
är mina favoriter. De är enkla att använda, 
gratis och man kommer långt med dem.

Det omvända klassrummet
Vitsen med flippat klassrum är att skapa 
mer tid för interaktion och gemensamma 
aktiviteter på lektionstid. Om klassrum-
met är fysiskt eller virtuellt bör inte spela 
någon roll.

IVANA EKLUND TIPSAR

text: Andreas Kjörling

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

FLIPPAT KLASSRUM

https://versalis.se/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
http://www.textpalatset.se/komplext-uppdrag-sfi-larare/
http://www.textpalatset.se/ny-avhandling-video-distansutbildning/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=


text och foto: Annsofie Engborg
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text: Annelie Areskoug, rektor, Campus Mölndal
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”Jag koncentrerar mig 
bättre”
Aygun Aliyeva i 
Mölndal studerar 
sfi 3D flex distans. 
Hon har tidigare 
haft klassrums-
under v isn ing , 
men studerar nu 
på distans efter 
att hon fick barn 
i juli 2019. 

text : Annsofie Engborg
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Berätta – vad är bra med distanskursen? 
 – Detta var ett extremt bra för mig, Jag 
tycker att det finns många fördelar. När jag har 
tid,  jag studerar mina läxor lugnt i mitt hus, så 
jag koncentrerar mig bättre. När jag inte förstår 
någon läxan, berättar min ...
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Att undervisa sfi på distans – är det verkli-
gen något som fungerar? Många har länge 
varit skeptiska. Vad är det som gör om kon-
ceptet håller eller inte? Vi träffade Jessica 
Hallengren som sedan 2018 undervisar i 
sfi Mölndal – just på distans.

Innan all sfi i Sverige lades om till distans 
i mitten av mars (2020), som en direkt 
konsekvens av virusspridningen av nya 
coronaviruset hade sfi i Mölndal ett 60-tal 
sfi-elever på distans. I Mölndal har kommu-
nen samlat all sfi i egen regi på Campus 
Mölndal. Här började distansundervisning 
på försök 2018 efter initiativ från rektor 
Annelie Areskoug. Sfi-läraren Jessica Hal-
lengren berättar att försöket började med 

tolv elever, och snabbt blev det 60 elever.
 – Rektor Annelie Areskoug ville testa 
flex distans. Vår utmaning var att eleverna 
inte kunde komma till undervisningen i 
önskvärd utsträckning. Och eleverna som 
kom på kvällarna var trötta. 
 – Hon ville ha något digitalt och testa 
det. Skype blev vår kommunikationskanal 
och eleven bestämmer tid med lärare efter 
de egna förutsättningarna. 

För att distans ska fungera kräver det en 
god planering och förberedelse.
 – Jag fick förbereda i två veckor.  Och 
fick dubbel tid på eleverna, precis som i 
klassrummet. 

MÅNADENS SKOLA:  
Mölndal sfi

”JAG SKULLE HA SVÅRT ATT GÅ TILLBAKA 
TILL TRADITIONELLT KLASSRUM” 

I Mölndal har man inledningsvis valt att endast 
undervisa elever på studieväg 3 på distans, 
eftersom det är ett helt digitalt upplägg som 
eleverna får. Studieväg 2-elever har inte stor 
datavana och förutsättningarna att lyckas med 
distansstudier är ...

Jessica Hallengren, sfi-lärare i Mölndal

FEBRIL AKTIVITET
Gästskribent

Det har varit – och är – något som ingen 
av oss i Sverige och knappast i världen har 
upplevt tidigare, så det är konstiga tider. 
Det som hände hos oss var att många av 
våra elever höll sig hemma. I slutet av 
vecka 11 hade vi i vissa klasser bara hälf-
ten av eleverna på plats på våra dagkurser. 

Tisdagen den 17 mars drog nya kurser igång 
på grundläggande och gymnasiala kurser 
och dagen efter kom beskedet att FHM 
rekommenderade att all undervisning på 
gymnasier, vuxenutbildningen och högre 
utbildning hädanefter skulle bedrivas på 
distans. 

Snabb omställning
Vi bestämde självklart att följa rekom-
mendationerna och det gjorde även de 

allra flesta i vår omgivning, med några få 
undantag. Lärarna fick onsdag till fredag 
på sig att ställa om, vilket ju är otroligt 
kort tid för att ändra hela sitt upplägg och 
med pågående kurser. Det blev en febril 
aktivitet med att se till att alla digitala 
verktyg fanns på plats och att lärare och 
elever kunde använda dem. 
 Eftersom vi inte har 1-1-datorer för våra 
elever, har vi lånat ut datorer till elever 
som har behövt för att kunna följa studi-
erna på distans. Vi såg också till att alla 
på studieväg 2 och 3 hade tillgång till det 
digitala läromedlet som vi redan använ-
der på flex- och distanskurserna, Lunis.  
 För studieväg 1 har vi ett annat upp-
lägg där de använder sig av andra digitala 
verktyg som dessa elever redan är bekanta 
med, t ex Whatsapp och att filma. Både 
lärare och elever ...
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Gästskribent

”GLÖM INTE DEN SOCIALA BITEN”

Den 18 mars slog en nyhetsbomb ner i Skolsverige.  
Gymnasieskolor och vuxenutbildning rekommenderades 
att gå över till distansundervisning över en natt. Sfi på 
Vrinnevipark i Norrköping byggde på rekordtid upp en 
lärplattform som inte bara skulle leverera undervisning, 
utan som även skulle fungera som en trevlig träffpunkt 
för alla som satt hemma och studerade.

text: Maria Rådstam, IT-pedagog och sfi-lärare, sfi Norrköping foto: Privat
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Många som tänker på distansundervisning ser framför sig 
en elev som sitter hemma och läser och en lärare som 
skickar uppgifter och bevakar elevens framgångar genom 
kommentarer och stöttning. Det är en ensam bild och det är 
få som lyckas med den typen av utbildning. Risken är stor att 
eleven känner sig utelämnad och att motivationen går ner.
 Ett land som ligger före alla andra inom forskningen på 
distanslärande är Australien. Landet som bedrivit distans-
undervisning sedan komradions dagar. I den engelskspråkiga 
världen talar man om det här fenomenet som social presence 
och det har visat sig att det är det som är den viktigaste 
komponenten för att eleverna ska lyckas med studier på 
distans. Genom att använda sociala medier och bjuda in till 
diskussioner och samarbeten mellan eleverna ökar känslan av 
gemenskap och inkludering, vilket i sin tur ökar motivationen. 
En sådan enkel sak som att eleverna uppmanades att lägga 
upp en profilbild ökade elevernas resultat markant. Vi går 
från ett anonymt klickande till att se och bli ...

Hur når myndigheter ut med information och kunskap till 
sfi? Polisen har tagit fram ett utbildningsmaterial som ska 
bidra till att öka kunskapen om polisen i Sverige, vad de 
gör och när man ska kontakta polisen. Sara Modin, kommu-
nikationsstrateg, Polismyndigheten, svarar på våra frågor.

POLISEN KOMMUNICERAR MED SFI
Varför har ni tagit fram det här materialet? 
 – Polisen är en viktig del i ett demokratiskt rättssamhälle. 
Många människor som är nya i Sverige har andra ...

Maria Rådstam tillsammans med en elev
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text:: Annsofie Engborg  foto: privat
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En sen fredagseftermiddag fångar jag in 
sfi-läraren Michelle Jensen som undervisar 
distanselever i Ystad. Att undervisa elever på 
studieväg 1 ser hon inte som en omöjlighet. 
Inte heller om det gäller en A-elev.  

 – Jag fick veta att det var en A-elev som 
hade arbete och han var ung. Då tänkte jag att 
om han kan orientera sig med en smartphone, 
så finns det en möjlighet. Jag ville gärna träffa 
honom först.  
 
Michelle Jensen har undervisat länge med 
A-kurselever och kände sig trygg i det. Hon 
träffade personen och därefter pratade hon med 
honom och hans arbetsgivare. Arbetsgivaren 
ville också att han skulle kunna läsa och skriva 
och var angelägen om att han fick lära sig det. 
Att försöka ge honom A-kursen på distans tog 
sin början. Både eleven och arbetsgivaren var 
angelägna. Michelle Jensen hade också stora 
förhoppningar om att det skulle gå. 
 – Man kan inte bara anta att det inte fung-
erar, konstaterar Michelle Jensen.  

I Ystad är det intag var fjärde vecka på sfi. Kravet 
för distansstudier är att eleven ska ha dator 
eller surfplatta. Bara telefon räcker inte. De 
ger eleven inloggningsuppgifter och hjälper 
eleven med att installera och logga in i en out-
lookadress. Den som studerar ska inte använda 
någon privat adress.  
 
 – Om man inte förstår kan man komma till 
skolan och få hjälp på plats. Jag har elever som 
kommit hit ett par gånger. När de behöver hjälp 
på plats får de boka tid innan de kommer hit. 
Men många gånger har de någon hemma som 
kan hjälpa dem att förstå uppgifter.  

Sfi-eleverna i Ystad använder Teams för kom-
munikation. Dit kopplar även Michelle Jensen 
en Padlet. Eftersom allt finns i Teamsikonen 
behöver eleverna bara klicka på ett enda ställe. 
Tillgänglighet är a och o för distanseleverna, i 

synnerhet för studieväg 1-elever. 
 – Ikonen för Teams hjälper jag att lägga i 
aktivitetsfältet. När de klickar där är de länkade 
till både Padlet och läromedel, Liber Sfi Digital. 
Läromedlet täcker alla kurser, A–D. Där finns 
det tal- och bildstöd som eleverna behöver. 

Hur vet dina elever hur och när de ska göra vad? 
 – Vi har våra videosamtal i Teams, där vi hör 
och ser varandra. Jag delar min skärm och visar. 
Även en chatt finns här. I Liber Lunis finns läxor 
som jag tilldelar varje elev individuellt. De ska 
lära sig att känna igen fliken läxor. Jag kan dela 
min skärm och visar var man ska klicka. 
 – Även om de inte kan läsa ännu så känner 
de igen ordbilder. De behöver inte kunna läsa. 
Jag skickar länkar till dem med filmer som visar 
och berättar:  ”Här är pilen. Här klickar du.”o.s.v. 
 – Padlet är lättare för de som har studievana. 
För flera elever kan jag välja ut filmer som de 
ska titta på till nästa gång. Jag lägger länken 
i chatten. De ska inte behöva leta. Det skapar 
bara förvirring och osäkerhet.  
 
Har du något annat språk eller har eleverna 
något språkstöd? 

”MAN KAN INTE ANTA ATT DET 
INTE FUNGERAR” 

 – All undervisning sker uteslutande på 
svenska. Det kostar och svårt att få tag i lämp-
liga personer på andra språk. Undervisningen 
här funkar i alla fall på enbart svenska. 
 – Om jag har samtal med någon som inte 
kan språket, testar jag att fråga muntligt: Kan 
du presentera dig? Vad heter du? Eller så skriver 
jag i chatten och ställer frågorna där. 
 
Eleverna arbetar själva mellan lärarsamtalen 
med olika typer av färdighetsträning, uppgifter 
och repetition på egen hand. När lärarsamtalen 
genomförs är det frågor, lästräning, uttal och 
samtala på schemat. Då testas elevernas läs- 
och hörförståelse, men också kommunikativa 
färdighet.  
 – Undervisningen är till hundra procent 
individanpassad. 
 – I det digitala läromedlet kan jag som lärare 
spela in rättningen. I Screencastomatic kan jag 
också filma rättningar och peka och förklara. Jag 
kan också se hur mycket de har varit inne och 
var de har klickat. Jag får ...

Michelle Jensen

http://www.textpalatset.se/projekt-invast/
http://www.textpalatset.se/man-kan-inte-anta-att-det-inte-gar/


FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN 
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar 
på dina frågor

Nu kanske den här frågan inte hinner med till 
nästa tidning, men vi är många lärare som 
undrar hur vi kan få in specialpedagogiken i 
distansundervisningen. 
 På min lilla skola är vi bara tre lärare och vi 
har ingen fjärrlösning, utan allt sker på distans 
via Whats app och messenger som eleverna 
redan har i sina telefoner. Vi har tyvärr ingen 
lärplattform som alla andra verkar ha. 

Hur kan vi få till en långsiktigt hållbar undervis-
ning nu när allt är på distans? Vi skickar korta 
filmer och instruktioner till våra elever, men 
det håller ju inte i längden. Vilka är dina bästa 

tips för oss som är villrådiga och stressade? 
(Hänvisa helst inte till böcker, webbsidor och 
annat. Vi hinner inte läsa.)

/Hjälp

     
Svar: 
Det bästa för elever och särskilt elever i behov 
av särskilt stöd är live-sändningar där det finns 
möjlighet för eleverna att ställa frågor. Det kan 
man göra via appen Skype som är gratis eller 
appen Teams som ingår i Microsoft Office 365 
om alla elever har tillgång till detta.

 Det är enkelt att ladda ner dessa appar och 
via dessa appar på dator eller telefon kan man 
som lärare bjuda in eleverna och ha ett live ...

text: Marie Engstam foto: Specialpedagogkonsult

Maria Engstam, Specialpedagog

2020:04

Copyright © Textpalatset 2020:04 7

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Ute nu! Utkommer ht 2020

Digilär är en del av Natur & Kultur och tillsammans 
utvecklar vi läromedel för alla stadier – tryckt, blended 
och heldigitalt! Läs mer på digilar.se | nok.se

http://www.textpalatset.se/boken-som-skildrar-sfi-inifran/
http://www.textpalatset.se/fraga-specialpedagogen-8/
https://www.nok.se/bocker-laromedel/laromedelsserier/gilla-svenska/
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