
Studie om modersmålsstöd på studieväg 1

FORSKNING PÅGÅR!
Bland de forskare som ser elevens moders-
mål eller starkaste språk som en avgörande 
viktig tillgång i in sin andraspråksinlärning 
finns Jim Cummins, Kenneth Hyltenstam 
och Tommaso Milani. I Örebro fortsätter 
forskningen via praktiknära forskning med 
modersmålsstöd via språkstödjare i fokus.

Den praktiknära forskningen drivs av ett arbets-
lag Komvux sfi i Örebro tillsammans med lektor 
Oliver St John, Örebro Universitet. Projektet är 
inspirerat av Bakhtins koncept om flerspråkig 
kommunikationspraxis. Ur den studien ser de 
hur elevernas röst når lärarna via språkstödjare, 
då de får möjlighet att uttrycka sig på sitt eget 
språk. Begreppen röst, förståelse och lyhördhet 
är centrala hos Bakhtin.
 Initiativet föddes ur det faktum att ett lärar-
lag på Komvux sfi i Örebro ville förändra verk-
samheten så att elever på studieväg 1 skulle 
förstå och klara mål och krav bättre. Syftet 
med studien var att dokumentera och under-

söka utvecklings- och inlärningsprocesserna 
hos sfi-eleverna för att se och mäta effekten 
av att studieväg 1-eleverna fick språkstöd på 
modersmål. 
 I studien ingick även att se hur språk-
stödjarna påverkade språkutvecklingen och 
hur lärarna ytterligare skulle kunna förbättra 
förutsättningarna för eleverna att uppnå högre 
resultat. Den viktigaste metoden utöver klass-
rumsobservationer och intervjuer blev video-
inspelningar.

Att organisera modersmålsstöd 
På Komvux sfi i Örebro är fyra deltidsanställda 
språkstödjare anställda. Språkstödjarna arbetar 
i sex olika grupper med elever från A-nivå (en 
nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp) till 
B-nivå (två nybörjargrupper och två fortsätt-
ningsgrupper). Språkstödjarna talar arabiska, 
dari och somaliska. Skolan ger en kurs till språk-
stödjarna parallellt med ...

Forskning inom sfi är begränsad. Det 
gäller såväl vald forskningsmetod 
som innehåll och omfång. Vanligast 
är kvalitativa studier med ett få-
tal informanter med intervju eller  
observation som metod.

Sfi med tre studievägar och fyra kurser 
har funnits sedan 2002. Den som har 
rätt att studera på sfi har fyllt 16 år, är 
bosatt i Sverige och saknar den nivå 
svenska som sfi syftar till att ge. Asyl-
sökande och så kallade papperslösa 
har inte rätt till sfi. Antalet elever på 
sfi överstiger 200 000 (2018).
 Den forskning som bedrivs är 
sparsam. Avhandlingarna är få. Under 
senaste tioårsperioden har utöver 
avhandlingarna ett antal rapporter 
och vetenskapliga texter skrivits. 
 Under de senaste åren har vi sett 
avhandlingar om skriftlig ...

➞ Läs mer! textpalatset.se
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I Sverige har vi en bekymmersamt låg andel behöriga sfi-lärare (37 %)  – och
 låga krav för behörighet (lärarexamen och 30 hp svenska som andraspråk). Är det något 
som vuxenutbildningen behöver så är det en bredare och djupare kompetens om vuxnas 
lärande.

Sfi-undervisningen ska bygga på forskning och beprövad ...

CHEFREDAKTÖREN

NYFIKEN PÅ ATT FORSKA?

För den som vill förkovra sig och hålla 
sig uppdaterad inom sfi-relaterad forsk-
ning finns olika kanaler. Myndigheter, 
söktjänster och tidningar, bland annat. 
Sociala medier är ett annat forum. Där 
är tillgänglighet och kontinuitet viktigt, 
konstaterar Mona Lundin och Annika 
Lantz-Andersson i en artikel.

Skolverkets webbplats kanske mest besöks 
när lärare behöver gå tillbaka till läroplaner 
och kursplaner. Dagligen besöker lärare 
istället sociala medier, för att få inblick i 
senaste nytt och utbyta erfarenheter inom 
sfi. Sociala medier är inte bara till för de 
aktiva, som själva styr innehållet, konsta-
terar Lundin och Lantz-Andersson. Även 
passiva (så kallade ”lurkers”) har utbyte 
av innehållet. Att läsa och reflektera ger 
också kunskaper och insikter. Sociala 
medier består både av producenter och 
konsumenter.

Att vara aktiv i sociala medier och själv 
påverka innehållet kallas för ”självgenere-
rat professionellt lärande”. Merparten av 
tiden i de sociala grupperna är på kvällstid, 
efter arbetstid. I forskningstexten framgår 

FORSKNINGSARTIKEL PÅ SKOLVERKET:  

LÄRARES PROFESSIONSUTVECKLING 
VIA SOCIALA MEDIER

att konsensus tenderar att eftersträvas i 
grupperna. ”Lärarprofessionen är komplex 
och innefattar fler delar än undervisning”, 
konstaterar Lantz-Andersson. Därför är 
det viktigt för lärare att dessa forum finns.

Källor för professionsutveckling
 •  Skolverket och Utbildningsradion 

(UR) tillhandahåller filmer utifrån aktuell 
forskning, vilka kan vara användbara och 
utvecklande för lärare. Hos Skolverket finns, 
utöver styrdokument och statistik, stöd-
materialet Litteracitet för vuxna och i Lär-
portalen finns Grundläggande litteracitet 
för nyanlända. Hos UR finns föreläsningar 
under paraplynamnet UR Samtiden. 

 •  Hos Nationellt Centrum för svenska 
som andraspråk finns en lista med länkar 
till avhandlingar, utredningar, uppsatser 
och rapporter sorterade i kronologisk ord-
ning under länken Forskning. Här finns även 
rapporter från symposierna och länkar till 
användbar litteratur med svenska ...

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

TJUGO ÅRS SPRIDNING 
AV FORSKNING

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

Skolporten.se är en webbsida helt dedikerad 
till spridning av kunskap och forskning om 
allt som rör skolans värld. Utöver en mängd 
olika nyhetsbrev anordnas konferenser och 
utbildningar. Sfi-lärartidningen fick en inter-
vju med vd Birgitta Hartzell, som berättar 
om företaget och höstens planer.

I tjugo år har Skolporten bevakat forskning, 
rapporterat och spridit kunskap kring allt som 
rör skolans värld. Varje år anordnas dessutom 
en mängd konferenser, där lärare från hela 
landet samlas för att både fortbilda sig och 
utbyta erfarenheter och kunskaper. Naturligtvis 
är detta något som Sfi-lärartidningen premierar. 
Vi tog därför kontakt med vd ...

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Birgitta Hartzell 

https://www.linkedin.com/in/annsofieengborg/
https://www.linkedin.com/in/annsofieengborg/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://twitter.com/Textpalatset
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://twitter.com/Textpalatset
https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/forskning
https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/litteratur
http://www.textpalatset.se/komplext-uppdrag-sfi-larare/
http://www.textpalatset.se/larares-professionsutveckling-via-sociala-medier/
http://www.textpalatset.se/komplext-uppdrag-sfi-larare/
http://www.textpalatset.se/tjugo-ars-spridning-av-forskning/
http://www.textpalatset.se/sfi-lararyrket/
http://www.textpalatset.se/chefredaktoren-nyfiken-pa-att-forska/


Vi besöker kompetensutvecklingsdagen 
för sfi-lärare i Skåne, arrangerad av en 
grupp aktiva sfi-rektorer. Temat för dagen 
är bedömning av nationella prov – ett 
ämne som engagerar och skapar debatt.

I Skåne finns ett nätverk med rektorer som 
träffas regelbundet för att utbyta erfaren-
heter. Det började i liten skala redan 2013, 
och har utökats till att nu bestå av rektorer 
från sexton skånska kommuner.
 – Vi ordnar till exempel gemensamma 
kompetensutvecklingsdagar och har olika 
teman för våra träffar. Det ger oss väldigt 
mycket att kunna diskutera aktuella frågor 

och dela med oss av erfarenheter till var-
andra, berättar Alena Langhals ...

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 juni (2020:06) skriver vi 

om studiebesök. Hur säkerställer ni att studie-

besöken blir givande och lärorika för eleverna? 

Hur ser ert för- och efterarbete ut? Vad ska 

man tänka på under själva studiebesöket?

Dela med er både av era utmaningar och goda 

exempel.

Skriv och berätta: annsofie@textpalatset.se
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KOMPETENSUTVECKLINGSDAG I SKÅNE 

HUR BEDÖMS ELEVUPPGIFTER?

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

”Varför i hela friden skulle man vilja 
läsa rapporter frivilligt? Så dötråkiga 
som de säkert är!”

Ja, förr tänkte jag också så. Att det 
bara är ett byråkratiskt dravel. Men jag 
kunde inte ha mer fel. Min inställning 
förändrades när jag våren 2018 tog del 
av Skolinspektionens granskning av indi-
vidanpassad undervisning inom sfi. En 
ögonöppnare på många sätt. Jag insåg då 
att den verklighet som rapporten beskrev 
var klassrumsnära, angelägen och lätt 
att relatera till.
 Det var lätt att spegla egna yrkeser-
farenheter mot rapportens innehåll och 
på så vis få syn på viktiga pusselbitar: 
de som låg rätt på den arbetsplats jag 
kände till, de som man vände och vred 
på och de som helt obemärkt har tappats 
bort någonstans.
 Genom reflektion fick jag dels viktiga 
argument, dels ett mer professionellt 
språk att använda.

Vart ska vi?
I fjol, när KLIVA-utredningen kom, drogs 
en liknande mekanism i gång. Ännu en 
tydlig bild av hur en sfi-utbildning med 
god kvalitet bör vara. Vi har att göra och 
de här rapporterna visar vägen.

IVANA EKLUND TIPSAR

text: Cecilia Sandbring, foto: Håkan Sandbring

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

O M EN R A P P O RT

KUNSKAPSUTVECKLANDE BOKKLUBB 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Joel Gudheimsson är biträdande rektor 
och har tillsammans med sin mamma 
Kersti Gudheimsson – också med skol-
ledarbakgrund – startat en bokklubb för 
just skolledare. 

I den relativt nystartade bokklubben 
är fokus att läsa utvecklande litteratur  
tillsammans med skolledare. Det rör sig 
om aktuella böcker inom skola (pedago-
gik-, kvalitets- och ledningsfrågor) som 
underlag för gemensamt samtal en gång 
i månaden. Syftet är precis som namnet: 
aktiv skolutveckling. 

 – Precis, vi försöker läsa litteratur som 
kan vara givande för professionen men 
också för att hålla oss pigga och glada. 
Det kan vara allt från böcker om didaktik 
till böcker om träning och hälsa, berättar 
Joel Gudheimsson, initiativtagare ...
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Krönika

Det oborstade 
SPRÅKET
Härom helgen planterade min sambo tomat-
plantor på balkongen. Sonen T, som blir två år 
i augusti, bistod lika intresserad som välvillig. 
Det var krukor, frön och blomjord i kreativ och 
skapande oordning, för att inte tala om vatten-
kannan. Möjligen var den T:s stora favorit. När 
det närmar sig färdigt säger min sambo till T: 
”Vi ska hämta en borste”.
 Den unge T stegar då, iförd röda gummi-
stövlar, resolut genom vardagsrummet och 
in på badrummet. Jag och min sambo tittar 
frågande på varandra, innan polletten för oss 
båda trillar ner. Han skulle ju hämta en borste, 
och det finns ju självklart på badrummet. Där 
finns både tandborste, hårborste och till och 
med en toalettborste. Att ...

text : Andreas Kjörling

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Elevers uppfattning om språkkunskaper 

GER NYA INSIKTER
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I Skolforskningsinstitutets systematiska 
forskningsöversikter finns resultat som 
kan användas av lärare inom vuxenut-
bildningen.

Skolforskningsinstitutet är en myndighet 
under Utbildningsdepartementet. I deras 
forskningsöversikter sammanfattas inter-
nationell forskning som kan ge värdefull 
kunskap till lärare i Sverige.
 Den senaste forskningsöversikten  
(Individanpassad vuxenutbildning – med 
fokus på digitala verktyg, 2019) bygger 
på 15 studier som bland annat visar hur 
digitala verktyg används i undervisningen 
för att individanpassa undervisningen och 
möta elevers olikheter. I översikten identi-
fieras tre övergripande strategier för individ- 
anpassad undervisning; att dela in elever i 
grupper, att differentiera undervisningen 

och att ge individuell handledning. Digitala 
verktyg underlättar för lärare att ge elever 
uppgifter, men kan samtidigt försvåra för 
läraren att se och få en överblick över vad 
eleverna gör och hur det går. 
 – I vår systematiska översikt om indi-
vidanpassad vuxenutbildning inkluderades 
också studier om sfi, men där gjordes ingen 
kartläggning av all forskning inom området. 
För sådan information skulle jag nog vända 
mig till Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk vid Stockholms universi-
tet, upplyser Pontus Wallin, forskare och 
projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Digitala verktyg har, enligt den senaste 
forskningsöversikten, medfört nya sätt att 
individanpassa undervisningen eftersom 
de ger möjligheter till stöd, diagnostiska 
tester, varierad undervisning och möjlighet 

Skolforskningsinstitutet ger stöd åt skolor under 
CORONAPANDEMIN

till repetition, bland annat genom att spela in 
lektioner eller undervisningssekvenser. Digi-
tala verktyg kan dessutom ge möjligheter till 
kommunikation med och mellan elever om de 
används på rätt sätt.
 Hittills har sju forskningsöversikter getts 
ut av Skolforskningsinstitutet. Bland annat om 
språkutvecklande arbetssätt (2018) och om 
läsförståelse och undervisning om lässtrategier 
(2018).
 För Skolforskningsinstitutet är det även 
viktigt att komma nära praktiken. Därför finns 
ett aktivt lärarnätverk. Till Skolforskningsinsti-
tutet kan man även vända sig för att önska och 
motivera behovet av nya forskningsöversikter. 
Institutet uppmärksammar dock om att ...
 det ofta tar mer än ett år att ta fram en forsk-

Tre svenska språkforskare har intervjuat 
mer än hundra ungdomar om språk. Det 
man ville undersöka var uppfattningen 
om hur de tillfrågade ser på de egna 
språkkunskaperna. Resultatet har givit 
nya värdefulla insikter om reflexivitet i 
undervisningen.

Forskaren Julia Forsberg har tillsammans 
med forskarkollegorna Maria Therese 
Ribbås och Johan Gross intervjuat etthund-
raelva unga elever, i åldern från sexton till 
nitton år, om deras uppfattningar kring de 
egna språkkunskaperna. Mer än hälften 
av de tillfrågade har något annat språk än 
svenska som modersmål. I genomgången 
av det inspelade materialet upptäckte fors-

karna att de tillfrågade reflekterar kring 
standardspråk och språkideologi, utan att 
för den sakens skull själva vara medvetna 
om det. Det omfattande intervjumaterialet 
ligger till grund för en ...

Julia Forsberg
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SFI I UTVECKLING
Årets konferens för sfi-lärare den 9 oktober 2020 – Stockholm
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UR:s nya styrelseordförande: 

”UR HAR SÅ OTROLIGT 
MYCKET SOM ÄR BR A”

Utbildningsradions (UR:s) utbud associeras 
kanske främst med undervisningsprogram för 
elever i alla åldrar. Här finns dock långt mycket 
mer. För lärare finns fortbildningsföreläsningar 
med forskare och experter sorterat under UR 
Samtiden. UR Språkplay erbjuder språkstöd 
på 27 olika språk. 

UR:s public service-uppdrag leder till program 
med samhällsnytta och ger kunskap och insikter 
till individer i alla åldrar. I och utanför skolan. 
Med anledning av coronaviruset finns nya 
program framtagna om kris, oro och livsom-
ställning, om källkritik och om covid-19 och 
matematiska modeller för ...

text : Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

FORSKNING OM BEDÖMNING

BEDÖMNING FÖR L ÄRANDE

”Lärarens roll är helt avgörande för om 
bedömningar ska främja eller hämma 
lärandet” konstaterar Christian Lundahl 
i sin bok Bedömning för lärande (2014).

Bedömning är lika svårt som viktigt. Och 
det finns olika modeller för bedömning. I 
den summativa bedömningen sammanfat-
tar och summerar läraren elevens kunskaps-
nivå i förhållande till kursmål eller något 
delkriterium. Den summativa bedömningen 
används således som ett resultat. 
 Däremot används den formativa bedöm-
ningen till att utveckla elevens kunskaper 
i elevens lärandeprocess. Den formativa 
bedömningen används för att påverka och 
forma lärandeprocessen. Den ger underlag 
för läraren till den framtida undervisningen. 

 Denna bedömning för lärande främjar 
både lärares och elevers delaktighet och 
ansvar. Lärarens ansvar är att anpassa 
undervisningen efter elevens uppvisade 
behov och elevernas ansvar är att visa 
hur långt de har kommit, så läraren har 
bedömningsunderlag.
 I flera tidigare studier som Lundahl 
hänvisar till är det tydligt att elevernas 
resultat påverkas av vilken lärare de har 
haft. Däremot har tidigare forskning haft 
svårt att komma in i undervisningens svarta 
låda, vad det egentligen är i lärares ämnes-
kunskaper, pedagogiska kompetens och 
specialutbildningar som gör ...
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Nyheter!

www.sanomautbildning.se

Språkvägen B  – Ny 
efterlängtad revidering.

Alfa – Helt nytt 
läromedel för sfi A.

Kommer i augusti 2020.

Förbeställ 
utvärderings- 

exemplar 
på hemsidan
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Digitala verktyg i vuxenutbildningen

Skattningsverktyg för att mäta lärares 
digitala kompetens
Enligt Vision 2022 ska Sverige vara bäst på 
digital användning och digital kompetens. I 
världen. För att göra det möjligt behöver huvud-
männen se sitt ansvar och arbeta medvetet med 
likvärdigheten. 

Enligt Skolverkets granskning 2019 finns det en 
del kvar att önska på vägen mot lärares digitala 
kompetens och ändamålsenlig användning av 
digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av 
skattningsverktyg (SKR:s LiKA* och EU:s SELFIE*) 
är det möjligt att identifiera områden som kan 
vara gynnsamma för den digitala utvecklingen på 
en skola. I Skolverkets granskning framgår också 
skillnader mellan verksamheter. Skattningsverk-
tygen kan användas för att mäta lärares digitala 

kompetens, vilka verktyg som används och hur 
tillgången till digitala verktyg ser ut. 
 Inom ramen för huvudmännens ansvar 
föreligger det att säkerställa likvärdiga förut-
sättningar och en likvärdig utbildning för alla 
elever. Samtidigt visar Skolverkets granskningar 
(2019) att det råder stora skillnader när det gäller 
både förutsättningar för och arbete med digitalt 
lärande. 
 I Skolinspektionens granskning (2019) fram-
kommer att på de skolor där digitala verktyg 
används med ett didaktiskt syfte också använd-
ningen vara väl fungerande och ändamålsenliga. 
Där följer rektor upp och utvärderar lärarnas kom-
petens. En annan faktor för lyckad digitaliering 
är också att att skolorna har ett it-pedagogiskt 

stöd.
 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
påpekar dock att likvärdigheten inte betyder 
exakt likadant överallt, men skillnaderna får inte 
påverka elevernas möjligheter till lärande.

*SELFIE är ett kostnadsfritt bedömningsstöd inom 
EU och finns på 31 olika språk.

*LiKA är framtaget hos SKR (Sveriges Kommuner 
och Regioner).
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