
SFI, DYSLEXI OCH SPECIALPEDAGOGIK 

Uppdrag: Kompetensutveckla och 
handleda skolpersonal
Läs- och skrivsvårigheter kan bero på dyslexi, 
en funktionsvariation som begränsar förmå-
gan att avkoda skriven text och omvandla 
densamma till tal. Likaså innebär dyslexi 
också en begränsning av både läsförståelse 
och skrivförmåga. Det handlar alltså inte bara 
om att kunna läsa utan även om att förstå 
vad texten handlar om och vad det betyder. 
Sfi-lärartidningen har fått en intervju med 
specialpedagog Jenny Olsson för att höra mer.

För oss som varje dag läser och skriver, både 
i jobbet och privat, kan den skrivna kommuni-
kationen tyckas som en självklarhet. Något vi 
slänger oss med eller utan större eftertanke, 
men som inte är en självklarhet för alla. Faktum 
är att 5–8% av Sveriges befolkning har i någon 
utsträckning dyslexi. Trots det är kunskapen 
liten och oförståelsen stor. Värst av allt är därför 

inte den textuella begränsningen i sig, utan det 
stigma som begränsningen innebär. Känslan av 
att inte kunna ta till sig information, inte kunna 
göra sig förstådd och känslan av upplevd otill-
räcklighet, både hos individen i relation till sig 
själv och hos samhället i relation till individen.

 Mellan både språkgrupper och språk skiljer 
sig relationen mellan konsonanter och vokaler 
(arabiskan har exempelvis huvudsakligen konso-
nanter, medan svenskan tillämpar både vokaler 
och konsonanter). Vidare gör vi även skillnad 
på uttalet av våra bokstäver och bokstävernas 
namn, t.ex. ett /s/ uttalas [s], ett /p/ uttalas [ph] 
med utandning, för att inte tala om skillnader i 
det skrivna språket mellan våra latinska ..
bokstäver, kyrilliska, arabiska, persiska, ...

➞ Forts. sid  4

Dyslexi innebär svårigheter att lära 
sig läsa och stava. Forskningen visar 
att dyslexi kan vara ärftligt. Läs- och 
skrivsvårigheter beror däremot på 
andra faktorer, såsom miljö och lågt 
självförtroende.

Det finns olika grad och olika typer av 
läs- och skrivsvårigheter. Utmaningen 
för sfi-utbildningen att se om det är 
dyslexi eller inte är uppenbar – att 
eleven har svårt att skilja på ljud som 
u och y eller g och k, kan naturligtvis 
ha andra förklaringar. 
 Kartläggning och utredning kan 
göras av den som har kunskap om 
dyslexi, exempelvis speciallärare, 
specialpedagog, logoped. 
 Du som är lärare kan lära dig mer 
om att identifiera läs och skrivsvårig-
heter via specialpedagogen. Det är 
specialpedagogen som kan ...

➞ Läs mer! textpalatset.se
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Ja, nu har vi lämnat 2020 bakom oss. Men inte helt. Vi har haft ett på många sätt 
omtumlande men också mycket lärorikt år bakom oss. Vad har du lärt dig av 2020? Vad 
tar du och dina lärarkollegor med er in i 2021?

Distans- och flexundervisningen fortsätter även 2021. Runtom i landet genomförs lektioner 
och handledningssamtal via Zoom, Teams och andra  
videokonferenslösningar. Sfi-utbildningen har präglats ... 

CHEFREDAKTÖREN

HEJ 2021 OCH HEJDÅ 2020?

Forskning om vuxnas läs- och skrivsvårigheter 
är begränsad. Då vi lever i ett skriftspråksba-
serat samhälle är läs- och skrivkompetensen 
viktig. När flerspråkiga elever uppvisar svårig-
heter med att läsa och skriva kan det vara svårt 
att veta om de är typiska för språkinlärning 
eller om svårigheterna beror på andra faktorer 
som faktiskt grundar sig i läs- och skrivsvårig-
heter – eller dyslexi.

Metalingvistisk medvetenhet en svårighet hos 
flerspråkiga dyslektiker

I en systematisk litteraturstudie från 2019 av 
Christel Danielsson och Thara Hallbert beskrivs 
hur språkliga svårigheter tar sig uttryck hos 
flerspråkiga elever med dyslexi när de ska 
lära sig att läsa och skriva på det nya språket.  
Språkets ortografi påverkar även läsförståelsen 
och skrivförmågan. Underlaget för Danielsson 
& Hallberts studie är tio artiklar publicerade 
2000–2012. En konsekvens för eleven, ifall 

eleven inte får det stöd som behövs leder det 
till ”en negativ spiral där bristande självförtro-
ende och en försämrad självbild kan leda till ett 
socialt utanförskap” konstaterar Danielsson & 
Hallbert. 
 Medan dyslexi är ärftligt och kopplat till ...

Text: Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

I jakten på framgångsrika arbetssätt har den 
svenska forskargruppen, med ledning av pro-
fessor Mats Myrberg, ringat in framgångsrika 
specialpedagogiska arbetssätt för elever med 
läs- och skrivsvårigheter.

Hög lärarkompetens
Den enskilt mest betydelsefulla faktorn är 
läraren som har gedigen utbildning, uppvisar 

stor yrkesskicklighet och är väl förtrogen med 
flera olika metoder. Läraren måste anpassa 
undervisningen efter varje enskild individ och 
kan välja bland en uppsättning metoder och 
material. Nyckeln är att ge eleven strategier.

Tidiga insatser
För att eleven ska få rätt stöd och de anpass-
ningar som behövs, måste läs- och skrivsvå-

righeterna fastslås tidigt. Det är förödande för 
både studierna och elevens självförtroende om 
ingen åtgärd vidtas. 

Strukturerad undervisning
Eleverna behöver – och har rätt till – en ...

Text: Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Samlade framgångsfaktorer för elever med dyslexi 
i Konsensusprojektet

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Mats Högberg
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Sfi-elever som förväxlar p, b, d och 
stavar och läser illa behöver inte 
automatiskt vara dyslektiker.

Nej, det tror jag verkligen inte. Om vi 
kunde testa elever på ett tillförlitligt 
sätt, skulle vi finna elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Rent statistiskt finns 
det förstås dyslektiker på sfi. Vad jag 
menar är att en elevs svårigheter med 
skrivning och läsning i de flesta fall är 
en fas i dennes läs- och skrivutveckling 
på svenska och med rätt stöd kan eleven 
komma över svårigheterna.
 Som lärare på studieväg 1 möttes 
jag också ibland av önskemål att ta emot 
elever med ”läs- och skrivsvårigheter” 
som gick på studieväg 2. Som om stu-
dieväg 1 vore en slasktratt för alla som 
behöver någon form av individanpass-
ning! Då brukade jag bli både ledsen 
och upprörd.

Individanpassa rakt av
För att förebygga eller åtgärda ett 
stavningskaos är min erfarenhet att det 
funkar bra att träna fonologisk med-
vetenhet, öva stavelse- och vokaligen-
känning och ge alla tillgång till digitalt 
läs- och skrivstöd. Som standard.

Ivana Eklund reflekterar

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

FÖREBYGGA 
FÖR ALLA

Litteracitet – ett 
mångfacetterat begrepp

Litteracitet är ett begrepp som i takt med att 
forskningen växer i omfattning får allt fler 
indelningar, innebörder och med dem även 
användningsområden. Bara genom att skrapa 
på ytan blir det snabbt uppenbart att en utvär-
dering av individens litteracitet är förknippat 
med stor komplexitet.

Ordet litteracitet beskrivs bäst som ett för-
svenskat engelskt låneord vilket kommit att 
betyda ungefär detsamma som det engelska 
ordet literacy. Inom den svenska akademin är 
de båda orden närmast utbytbara, då de båda 
används oavsett vilket språk den övriga texten 
är författad på. Begreppet litteracitet är dock 
mångfacetterat och har kommit att definieras 
på en rad olika sätt genom år av forskning. I 
en föreläsning från 2015 med professor Åsa 
Wedin beskrivs litteracitet som dels en mental 
förmåga, dels en representationsform och dels 
en social och kulturell praxis.
 I den första bemärkelsen kretsar det huvud-
sakligen om ren läs- och skrivförmåga, stavning 
och läsförståelser etc. Här görs ibland också 
den olyckliga distinktionen mellan illitterat 
och litterat, alltså de som inte kan och de som 
kan läsa och skriva. Olycklig är distinktionen 
eftersom det i praktiken inte finns varken en 
väl fungerande definition för vad det innebär 
att inte kunna, respektive att kunna läsa och 
skriva. Snarare handlar det om ett kontinuum 
där, så att säga, olika grader av kunskap florerar.
 Det blir tydligt i den vidare definition repre-
sentation där olika typer av kommunikation 
innefattas. Det kan till exempel vara digital res-

pektive vetenskaplig litteracitet. Det kan också 
omfatta förståelse av, vad som inom retoriken 
kallas hermeneutik och semiotik, där bilder och 
symboler är en del av kommunikationen.
 Med mental förmåga och representation 
sammantaget når vi social och kulturell praxis. 
Här innebär litteracitet en förståelse för språ-
kets, texternas och kommunikationens kontext, 
historiska betydelse, mening och makt. (Mina 
tankar går här osökt till postmodernister som 
Foucault och Derrida, men även till den svenska 
professorn Kristina Boréaus som skrivit mycket 
i ämnet). Litteracitet som social och kulturell 
praxis har i sin tur givit upphov till en pletora 
av ytterligare begrepp som relaterar till olika 
typer av kontexter, allt ifrån händelser, till gräs-
rotsrörelser och olika typer av gemenskaper 
där det t.ex. förkommer en viss jargong med 
specifika termer. Det skiljer mellan idrott och 
politik, men även mellan olika klassrum för att 
inte tala om olika virtuella miljöer på nätet.
 Bara genom att skrapa lite på ytan blir det 
snabbt uppenbart att begreppet litteracitet och 
de många olika aspekter som ryms inom det är 
både mångfacetterat och komplext. Än mer 
invecklat blir det när vi stoppar in variablerna 
modersmål, två- och flerspråkighet i ekvationen. 
Visserligen har Skolverket har tagit fram en mall 
för bedömning av litteracitet, men en kartlägg-
ning gjord av Vuorenpää, Duek och Zetterholm 
visar ett omfattande utvärderingsmaterial med 
mer än hundra frågor att ställa en ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Andreas Kjörling
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Forts. Sfi, dyslexi och specialpedagogik

bokstäver, kyrilliska, arabiska, persiska, thai-
ländska och georgiska bokstäver (för att bara 
nämna några!) tillsammans med kinesiska och 
japanska tecken (som i sig är flera alfabet) och 
ibland motsvarar hela ord i ett tecken. Blotta 
tanken är svindlande.
 Nytt land, ny kultur och nytt språk innebär 
stora utmaningar i sig. Än större blir de med 
läs- och skrivsvårigheter, en problematik som 
minst sagt tillför ytterligare dimensioner av 
komplexitet. Inte minst då det krävs att eleven 
har tillräckligt goda kunskaper i det nya språket 
(något som i sig alltså kan utgöra ett moment 
22), för att en logoped ska kunna ställa diag-
nosen dyslexi. Att söka hjälp hos en logoped är 
också något som kräver både kraft och mod hos 
individen. Det blir snabbt tydligt, bara genom 
att skrapa lite på ytan, att frågor kring dyslexi 
och inlärning av ett nytt språk är minst sagt 
komplicerat. Sfi-lärartidningen tog kontakt 
med Jenny Olsson som är specialpedagog med 
specialisering dyslexi.
 –  Ja, jag jobbar som specialpedagog på olika 
enheter inom vuxenutbildningen i Stockholm, 
på utbildningsföretaget Eductus. Vissa dagar är 
jag på enheter som erbjuder sfi, och då är det 
ofta ganska många elever inbokade. Arbetet är 
väldigt varierande för att behoven kan se väldigt 
olika ut beroende på hur svårigheterna ser ut, 
hur långt eleven har kommit i sin språkutveck-
ling och vilken nivå eleven är på i sina studier. 
Det är exempelvis stor skillnad mellan en elev 
som är i början på A-kursen och en elev som är 
i slutet av D-kursen.
 –  Generellt behöver elever mer konkret stöd 
i början av sina sfi-studier medan det i slutet 
av sfi-studier mer handlar om kompenserande 
åtgärder för att klara studierna. Främst jobbar 
jag med en elev i taget men jag samarbetar och 
återkopplar alltid till berörda lärare i form av 
handledning och vid behov även syv och rektor. 
Vidare håller jag i kompetensutveckling för 
personal och leder elevvårdsteamet tillsammans 
med syv och rektor, vilket är en förutsättning 
för att skolan tillsammans ska kunna kartlägga 
och hitta elever i behov av stöd så att de får den 
hjälp som de behöver för att klara sina studier. 

Jenny arbetar även som konsult på Specialpe-
dagogkonsult Maria Engstam AB.
 –  Som konsult arbetar jag med vuxenutbild-

ning i olika kommuner där det handlar om att 
kompetensutveckla och handleda skolpersonal 
inom specialpedagogik och ofta finns det öns-
kemål och frågor kring dyslexi och andraspråks-
inlärning.

En stor del i Jennys arbete inom sfi är att lära 
eleven att uppfatta alla fonem, bokstavsljud, 
korrekt. Där i ligger själva grunden. Detta är ett 
ganska vanligt förkommande behov eftersom 
det är vanligt att elever förväxlar bokstavsljud 
med bokstavsnamn. 
 –  Det viktiga är inte att kunna ”rabbla 
alfabetet”, utan det handlar om att förstå hur 
bokstäverna faktiskt låter och de tillsammans 
med andra bokstavsljud formar ord. Felinlär-
ning skapar stora lässvårigheter för eleven och 
åtgärden blir då ominlärning av alfabetet och 
bokstavsljuden för att läsningen ska kunna 
utvecklas.   

Även om det är logopeden (verkande inom 
vården) som ställer diagnosen dyslexi, kan en 
specialpedagog göra en förberedande utredning. 
En sådan utredning testar avkodning av kända 
och okända ord (ljudning), läshastighet och 
läsförståelse. Det innebär också en diktamen 
och skriva en egen text för att se förmågan att 
stava och skriva. 
 En stor del av arbetet som specialpedagog 
handlar dock inte (som man skulle kunna tro) 
direkt om bokstäverna, orden och läsningen. 
Dels är det, i och med att sfi är en del av vux-
enutbildningen, hela tiden på den studerandes 
initiativ. Dels är det eleven själv som har den 
bästa informationen om vad som upplevs som 
kräver extra träning. Därför är det också viktigt 
att både som lärare och specialpedagog att 
bygga upp en relation och vara extra lyhörd 
för eleven. Ibland kan specialpedagogen mötas 
av en hos eleven upplevd anklagelse, kanali-
serat i ilska och aggression. Inte minst då den 
funktionsvariation dyslexi innebär kan vara 
skambelagt i andra kulturer. En väldigt viktig 
del för att komma vidare handlar därför om att 
bygga en relation med eleven. Att bygga relation 
tar lång tid, men det är först när den relationen 
uppstår som både lärare och specialpedagog kan 
få insikt i vilka delar det faktiskt brister. Jenny 
vittnar om att det tyvärr många gånger också 
brister i det svenska skolsystemet och att det 

saknas en förståelse för vilken problematik som 
är förknippad med dyslexi.
 –  Det saknas fortfarande mycket kunskap 
om dyslexi inom skolan på alla nivåer och det 
behövs kompetensutveckling för lärare men 
även specialpedagoger för att alla elever ska få 
det stöd som de behöver och har rätt till. Själv 
fick jag gå en specialisering på två terminer 
mot dyslexi utöver specialpedagogutbildningen 
under två terminer, där jag själv fick uppleva hur 
det är att göra testerna för att förstå vad det 
är som förväntas av eleverna. Det är som sagt 
inga lätta test och det är viktigt att man som 
specialpedagog förstår hur det känns som elev 
att göra de här testerna som dessutom är på tid 
och mycket energikrävande.

Hon menar att det krävs mer förståelse både för 
funktionshindret i sig och för dess implikationer 
för människan.
 –  Vi skulle ju aldrig säga till en person 
med synnedsättning att det inte är tillåtet att 
använda hjälpmedel såsom glasögon eller för-
storingsapparat vid prov och NP men dyslektiker 
får inte använda sina hjälpmedel vid vissa prov. 
Alla funktionsvariationer borde räknas lika. 
Dyslexi är en funktionsvariation som absolut 
inte går att träna bort men fortfarande, även nu 
på 2020-talet, får elever höra av lärare att de 
är dumma, lata eller att om de slutar att prata 
sitt modersmål hemma eller om de tränar mera 
så kommer läsningen att gå mycket bättre. Det 
är fruktansvärt och det skapar trauma med ..

Jenny Olsson

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text och foto: Andreas Kjörling, sociolog och författare
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”FLERA KOMBINERANDE FAKTORER SPELAR ROLL”
LÄTTLÄSTA TEXTER HOS BOKFÖRLAGET HEDVIG

Anders Hansens Hjärnstark är en av flera popu-
lära titlar utgiven 2020 med bearbetad text. 
En helt ny titel på marknaden är boken om 
höjdhopparen Armand Duplantis. Lättläst-
marknaden har tagit fart ännu en gång för 
att nå en bred läsarskara vuxna läsare som 
behöver bearbetade texter.

Hanna Larsson, förlagschef på nystartade bok-
förlaget Hedvig (2020), berättar för Sfi-lärartid-
ningen om sitt engagemang för att alla vuxna 
ska ha tillgång till litteratur som intresserar 
och engagerar. På förlaget finns en samlad 
kompetens från bland annat LL-förlaget Nypon 
och tidningen 8 sidor.

Hur ser bokförlaget på sitt uppdrag i bok-
branschen?
 –  Vi startar ett nytt lättlästförlag för att 
vi vill komplettera de andra förlagen, som är 
lite mer nischade. Vi vill att vår utgivning ska 
bestå av en sådan bredd och aktualitet att de 

allra flesta i behov av lättläst ska kunna hitta 
böcker hos oss, även nya målgrupper. Vår ambi-
tion är också att kunna underlätta arbetet för 
förmedlaren av lättlästa böcker. Det ska vara 
enkelt att hitta rätt bok för den tänkta läsaren.

Vet vi hur stor andel av Sveriges befolkning 
som behöver lättläst litteratur?
 –  Det är svårt att ge ett enda svar på den 
frågan. Det beror dels på vilka läsare man räknar 
till målgrupperna, dels på att inte alla i behov 
av lättläst är läsare av lättläst idag – de kanske 
inte känner till vilket utbud som finns. Även 
andra faktorer spelar in, som att samhällets 
syn på läsförmåga hela tiden förändras. Men 
de senaste årens undersökningar har till exem-
pel landat i att ungefär 12 procent av landets 
vuxna befolkning har behov av lättare texter 
än genomsnittsläsaren.

Hur ser bokförlaget på lättläst? Vad är lättläst 
för er? 

 –  Lättläst i allmänhet och lättläst litteratur 
i synnerhet är svårfångat som begrepp. Idag 
råder vad jag vet ingen konsensus bland vare 
sig forskare, pedagoger eller politiker om vad 
som gör en text lättare att läsa. Det man är 
överens om är att flera kombinerande faktorer 
spelar in utöver själva textens komplexitet, 
som berättarteknik och läsarens intresse och 
förutsättningar. På Hedvig tar vi hänsyn till 
varje text utifrån vem vi tror att läsaren är för 
just den boken.

Finns litteratur hos bokförlaget som skulle 
passa sfi-elever?
 –  Det gör det! Vi har valt att dela in vår 
utgivning i två områden. Vi ger ut fack- och 
skönlitteratur som är lättare än traditionell 
litteratur men som inte är indelad i ...

Text: Annsofie Engborg Foto: Caroline Andersson

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam 

HUR SER DYSLEXI UT?

Maria Engstam, Specialpedagog

Text: Sara Bisander 

Ungefär 5 procent har specifika läs- och skrivs-
vårigheter/dyslexi vilket innebär svårigheter 
att avkoda, det vill säga att omforma bokstäver 
till ljud, och därför blir det fel vid läsning, 
skrivning och tal.  

Som lärare kan man uppmärksamma dyslexi 
via läsförståelse, läshastighet, diktamen eller 
när eleven skriver en text. En dyslektiker läser 
långsamt och skriver och läser icke korrekt utan 
att reflektera kring detta.  All energi går åt att 
avkoda orden och därför finns ingen energi kvar 
att reflektera kring innehållet. Även svårigheter 
med att strukturera en text kan förekomma. 

Följande saker kan man vara uppmärksam på 
som lärare: 
• Omkastning, tillägg och borttagning av 

bokstäver, stavelser och ord
• Svårigheter med lång, kort vokal och dub-
belteckning
• Svårigheter med långa, sammansatta och 
okända ord 
• Svårt med betoning och upprepa långa ord 
eller text
• Eleven läser långsamt och gör fel utan att 
reflektera kring detta

En elev behöver inte en diagnos för att få det 
stöd denne behöver i skolan men det är ändå 
viktigt att man som lärare kontaktar specialpe-
dagog för vidare utredning och för att skolan 
ska kunna erbjuda rätt stöd till eleven.  Det 
finns många olika former av dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter kan innebära andra diagnoser 
och därför är det viktigt med utredning.

Anpassningar
Det finns olika anpassningar för eleven med 
dyslexi och eleven vet ofta bäst själv vad som 
fungerar och inte ...

ANDRASPRÅKSELEVER OCH DYSLEXI
Att lära sig ett nytt språk kan vara utmanande. 
För elever med dyslexi adderas ytterligare 
en dimension, nämligen inte bara att lära sig 
språket, utan att lära sig det trots att orden 
flyter ihop och ter sig obegripliga.

Dyslexi utmärks av svårigheter med att läsa 
isolerade ord och att stava rätt. Personer med 
dyslexi hakar ofta upp sig på orden, läser fel 
och kan ibland utelämna delar av eller hela 
ord; en del kan ha stora svårigheter med att 
stava medan det för andra är svårare att läsa. 
 Att personer med dyslexi skulle vara mindre 
begåvade än andra, är en gammal fördom. Det 
finns ingenting som tyder på att så är fallet. 
Faktum är att det finns flera stora tänkare och 
kulturella profiler med dyslexi – eller vad sägs 
till exempel om Albert Einsten och Selma Lager-
löf?
 Man brukar skilja på utvecklingsdyslexi och 

dyslexi förvärvad genom hjärnskada. 

Dyslexi och flerspråkighet
Även om dyslexi förekommer på alla språk, 
verkar det vara vanligare i språk med en svår-
genomtränglig ortografi, dvs språk där det är 
relativt svårt att förutsäga ords stavning och 
uttal. Engelska är ett exempel på ett sådant 
språk, medan exempelvis italienska är tämli-
gen regelbundet när det kommer till stavning 
och uttal.
 Oftast visar en flerspråkig elev med läs- och 
skrivsvårigheter en fonologisk osäkerhet på 
sitt modersmål såväl som på sitt andraspråk. 
Eftersom olika språk har olika grammatik och 
uppbyggnad, kan det finnas en naturlig för-
klaring till eventuella svårigheter att lära sig 
andraspråket. Det är därför viktigt att ta reda 
på om eventuella svårigheter enbart beror på 
skillnader mellan språken, eller om det finns en 

dyslektisk problematik i grunden.
 Det är vanligt att en elev med dyslexi har 
förhållandevis lätt att lära sig ett nytt språk 
muntligt, men att det blir svårt när det kommer 
till att läsa och skriva. Generellt kan man säga 
att en person med dyslexi har svårigheter med 
att läsa och skriva på alla språk, men att svå-
righeterna med att lära sig ett andraspråk kan 
variera beroende på hur nära det nya språket 
ligger modersmålet. 

Så kan du hjälpa en elev med dyslexi
Att lära sig ett andraspråk kan vara utmanande. 
För en elev med dyslexi ökar utmaningarna 
ytterligare. Men med rätt hjälp finns goda chan-
ser att lära sig även det nya språket. Ju mer 
förståelse för och kunskap läraren ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Maria Engstam
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NÄSTA NUMMER 15 FEBRUARI 2021

I februari (2021:02), skriver vi om texter. Vilka texter möter sfi-eleven i sin vardag? Vilka olika 

typer av texter är det? Vilka texter behöver sfi-eleven läsa och förstå? När och om vad behöver 

sfi-eleven skriva i samband med att eleven tar del av dessa texter? Detta temanummer vill 

uppmärksamma om att texter i sfi-undervisningen bör motsvara de texter som eleven möter 

till vardags.

 Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter om att arbeta 

med texter ur vardagslivet. Hur fyller vi undervisningen med intressanta och relevanta texter?

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se 
 

AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Kungsgatan 29, 4 tr
111 56 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

Läromedel 
som gör 
skillnad för 
sfi-elever!

Beställ
utvärderings-

exemplar

Hitta något som  
passar just för dig  
och dina elever.

Språkvägen B Ny upplaga 
– nu med lyssningskoder!

Textbygget – Texttyper för sfi B, C och D SamSpråk Uppdaterade utgåvor 
– med nya övningar på Övningsmästaren. 

Alfa sfi A Helt ny serie för studieväg 1.

www.sanomautbildning.se/sfi

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
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