
SVENSKA PÅ UNIVERSITETET  
FÖR NYANLÄNDA AKADEMIKER 
Den fysiska lärmiljön – universitetet – är 
stimulerande för akademiker som ska lära 
sig svenska. Då känner de samhörighet med 
andra på utbildningen, vilket framgår i ett 
följeforskningsprojekt som samordnades av 
Teresa Tomašević och finns beskrivet i en rap-
port av Karin Zetterberg, Malmö universitet. 

Sedan 1997 har Malmö universitet utbildat 
akademiker i svenska. Då startade Introduk-
tionsutbildning som vänder sig till individer 
med utländsk gymnasieutbildning och som 
vill få högskolebehörighet i ämnet svenska. 
Utbildningen ges under ett år på heltid med 
syfte att ge eleverna kunskaper som motsvarar 
sfi, grundläggande och gymnasial svenska som 
andraspråk.
 Idag erbjuder Malmö universitet kurserna 
Swedish Language, Culture and Society I–IV 

och Introduktionsutbildning – behörighetsgi-
vande kurs i svenska för nyanlända akademiker. 
I kurserna finns interkulturella studenter som 
redan studerar andra kurser vid Malmö univer-
sitet, men även andra personer som studerar 
sfi samtidigt.
 Karin Zetterberg, lektor i språkvetenskap, 
konstaterar i rapporten att studier inom kom-
munal vuxenutbildning för en nyanländ medför 
ett tidsglapp, då studierna innebär sfi, grundläg-
gande SVA och gymnasial SVA innan individen 
är redo för universitetsstudier: ”Resultatet för 
högutbildade migranter blir stor frustration och 
en hackig inlärningskurva, där studenten inte 
får någon systematik i sitt lärande”, konstaterar 
hon i rapporten. 

Utländska akademiker folkbokförda i 
Sverige och som vill studera svenska 
på nybörjarnivå kan vända sig till 
kursen svenska för invandrare inom 
kommunal vuxenutbildning. Men 
det finns också andra vägar – folk-
högskola, universitet eller privata 
anordnare. 

Svenska för invandrare, sfi, studie-
väg 3, kurs C och D, inom kommunal 
vuxenutbildning riktar sig till vuxna 
vars skolbakgrund motsvarar svensk 
gymnasieskola eller deltagande i hög-
skolestudier.
 Den senast sammanställda sta-
tistiken från Skolverket är den från 
2020 baserat på siffror från 2019. Då 
studerade 153 000 elever på sfi (en 
minskning med 4 procent ...
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Nu är det dags för våren att ta plats. I skrivande stund hälsar vi en värmande majsol 
välkommen. Vi på redaktionen har även en annan värmande nyhet att presentera:  
Fredagslunchwebbinarium med erfarenhetsutbyte. Premiär fredag 21 maj, 12.00–
12.45. Du och dina kollegor är välkomna ...

CHEFREDAKTÖREN

VÄLKOMMEN TILL WEBBINARIUM  
21 MAJ

I den forskningsöversikt som Ifous sam-
manställt över den samlade sfi-forskningen 
2002–2017 konstateras att akademiker är en 
relativt sett obeforskad grupp.

Forskning inom svenska för invandrare är 
begränsad, konstaterar Jenny Rosén och Berit 
Lundgren i forskningsrapporten ”15 års forsk-
ning om sfi – en överblick”. Eftersom forskningen 
är så begränsad behövs både småskalig kvali-

tativ forskning, såväl som större, kvantitativ 
forskning inom hela sfi-utbildningen. Rosén 
& Lundgren efterlyser bland annat studier om 
innehållet i undervisningen och huruvida den 
är meningsfull för eleverna.
 I rapportens sammanfattning konstateras: 

”Anmärkningsvärt är […] avsaknaden av studier 
som inkluderar sfi-studerande med lång utbild-
ningsbakgrund, t.ex. akademiker”. Det är dock 
inte enbart målgruppen i sig som är intressant, 

Text: Annsofie Engborg
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Svalt intresse för forskning  
om akademiker

(Forts. från sid 1 - Svenska på universitetet för nyanlända akademiker)  

 Denna problematik bekräftas även av Teresa 
Tomašević, Malmö universitet, som var den 
drivande samordnande funktionen för pilot-
projektet. Teresa har länge uppmärksammat 
akademikers behov av att få en sömlös inten-
sivutbildning av svenska språket – från nybör-
jarnivå och upp till högskolebehörighetsgivande 
nivå i svenska. 
 –  Sömlösa övergångar, intensitet och 
innehållsrelevans är viktigt för målgruppen 
akademiker som har som mål att studera vidare 
på universitetet och behöver språknivån i sitt 

arbete. Vägen till arbete och vidare studier 
är vanligtvis annars lång, konstaterar Teresa 
Tomašević.

Samarbetsprojektet – ett pilotprojekt
I rapporten ”Svenska för akademiker” beskrivs 
samarbetsprojektet mellan Region Skåne och 
Malmö universitet och hur undervisningen 
organiserades.
 Inledningsvis inleddes och avslutades 
dagarna med lektioner, medan passen direkt 
före och efter lunch bestod av mentorstöd för 

svårare moment i kursen. Eftersom  studenterna 
blev trötta på dagens sista pass ...

Text: Annsofie Engborg Foto: Malmö universitet 
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enligt Rosén & Lundgren, utan även de stu-
derandes undervisningssituation och studier 
som ger oss ”kunskap om såväl hälsoaspekter 
som sociala och ekonomiska aspekter”, vilket 
kan vara av värde att studera. Utöver detta 
konstateras att det finns ett behov av forskning 
som undersöker den språkliga ...

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Mats Högberg
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VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som 
arbetar flexibelt, kreativt och inno-
vativt med skrivövningar.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

Cecilia Blanckert
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Sedan några år tillbaka undervisar jag 
akademiker som läser närdistanskurs. 
Närdistans då det är krav att delta i lek-
tion minst en gång per vecka för muntlig 
kommunikation och interaktion. I övrigt 
sker det mesta via lärplattform och digi-
talt läromedel. I ärlighetens namn är 
det vare sig en undervisningsform som 
tilltalar mig särskilt mycket personligen 
(jag vill ju träffa eleverna mycket oftare 
än så!) eller en studieform som är idealisk 
för språkinlärning. Men både jag och 
mina elever har fler än ett uppdrag och 
tiden räcker inte till för heltidsstudier.
 Att undervisa akademiker är många 
gånger helt annorlunda än när man har 
elever på studieväg två eller ett. Tempot 
kan vara högt och skrivuppgifter och 
läsförståelse är sällan något problem. 
Studietekniken är för det mesta på plats 
och med lång utbildningsbakgrund har 
man ofta kunskaper i flera språk. I stort 
sett alla behärskar också engelska vilket 
underlättar undervisningen då man rela-
tivt enkelt kan förklara ...

Krönikör: Lillemor Malmbo

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

NÄR ENGELSKAN 
TRASSLAR TILL DET

INTRESSE FÖR LÄS- OCH 
SKRIVUTVECKLING  
I TOPP NÄR SFI-LÄRARE SÄGER SITT
Om du får välja ett område du vill fördjupa 
dina kunskaper inom, vad skulle det vara? 
Den frågan ställde Lärarfortbildning nyligen 
i en öppen undersökning till en större grupp 
sfi-lärare. 

Undersökning av sfi-lärares önskemål om fort-
bildning tydliggör återigen utmaningarna som 
pandemin ställer oss inför.  Men undersökningen 
visar också på ett stort engagemang för både 
elevernas lärande och den egna undervisningen 
– och inte minst ett stort intresse för kompe-
tensutveckling inom flera olika områden. 
 I topp hamnade skrivutveckling och läsut-
veckling. Strax därefter uttal, studieteknik och 
samtalskompetens. Så vad säger detta oss? Kan 
det vara ett resultat av svårigheterna att designa 
lärandet när undervisningen drivs på distans? 
Hur lär vi elever att lära sig på distans när vi 
är mitt i skarpt läge? Och hur organiserar vi 
övningar i uttal och samtal i en digital lärmiljö?
 Vad väckte då minst intresse, kanske ni 
undrar? Här hamnade tillgänglig lärmiljö, en 
fråga som ofta hamnar högt i undersökningar 
mot andra skolformer. 

Vilka är då de största utmaningarna?
Vi passade också på att fråga vilka de största 
utmaningarna är just nu. Och visst är pandemin 

tongivande i svaren, men bryter vi ner det kan vi 
se att de mest dominerande temana är bedöm-
ning och motivation kopplat till distansunder-
visningen. Även om vi stegvis blir allt tryggare 
i vår distansundervisning är det alltjämt ett 
efterfrågat område för kompetensutveckling.

 

 

 Det är en utmaning att bedöma eleverna 
och ge dem återkoppling, när en stor del av 
deras arbete sker när vi inte är närvarande. Att 
ge återkoppling som eleverna verkligen förstår, 
kan ta till sig och använda sig av i kommande 
uppgifter är en svår nöt att ...

Text: Cecilia Blanckert  Foto: Lärarfortbildning 

UNDERSÖKNING BLAND SFI-LÄRARE
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Sfi-läraren Maria Medvedeva
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MÅNADENS SKOLA: HERMODS SFI I UPPSALA

Hos Hermods i Uppsala studerar 900 elever 
och kurser finns både dagtid och kvällstid. 
En majoritet av kvällseleverna kombinerar 
universitetsstudier med sfi. Vi möter Maria 
Medvedeva, sfi-lärare, och hennes chefer Tove 
Quennerstedt och och Cherin Talayhan som 
berättar om sitt arbete med målgruppen. 

Hur är det att undervisa akademiker på sfi och 
hur påverkas utbildningen av det? Akademi-
ker kan ha många högskolepoäng, men det i 
sig borgar inte för en snabb språkutveckling. 
Intresse för språk och språkinlärning behöver 
finnas där. Maria Medvedeva, sfi-lärare, förklarar 
även att akademiker kanske har extra svårt för 
att ”tappa ansiktet” inför andra, det vill säga att 

göra bort sig för att de säger fel eller uttalar 
fel. Hon betonar att det naturligtvis är svårt att 
lära sig ett språk utan att göra fel. Det hör till. 

Vi vänder oss till Hermods sfi i Uppsala och Tove 
Quennerstedt, utbildningchef, och kollegan 
Cherin Talayhan, biträdande utbildningschef, 
för att ställa några frågor om verksamheten. 

Hur skapar man en riktigt relevant utbildning 
för akademiker som vill lära sig svenska? 
 –  Det är viktigt att vi som skola kan möta 
våra elever där de befinner sig i sina ...

Maria, sfi-lärare: ” Det är omöjligt att lära sig språk 
utan att göra fel”

Efter framgångarna med Hejsvenska går 
Edurama vidare och satsar på yrkessvenska. 
Redan nu finns Att måla som prototyp för 
utlandsfödda målare. Digitala verktyg för fler 
yrkeskategorier är på gång. Parallellt fortsätter 
Edurama att utveckla Hejsvenska  – nivå 4 har 
nyligen öppnat.

Utlandsfödda som anländer till Sverige, särskilt 
de ensamkommande, har oftast inte mycket 
packning med sig. Men en sak saknar de sällan 
- en mobil. Mobilen är ett ytterst viktigt instru-
ment i det nya landet och används för att hålla 
kontakt med nära och kära. Samtidigt är den ett 
mycket användbart redskap för språkinlärning.
 –  När elever börjar på sfi kan de ha  
Hejsvenska-plattformen i mobilen. Men själva 
lektionerna har en begränsad tidsram, mer tid 
behövs för att öva. Eftersom man alltid bär 
mobilen med sig kan lediga stunder på fritiden 

Kraftigt uppsving för språkträning med  
digitala verktyg

Text: Lars Edling. Foto: Malin Hoff
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användas för träning. Vi har också sett att de 
flesta av våra användare jobbar så, säger Björn 
Bindel, vd för Edurama.

Hejsvenska består av en plattform och ett språk-
verktyg med tillhörande webb och appar. Det 
interaktiva verktyget har blivit en framgångs-

saga. Apparna har redan uppnått 1,5 miljoner 
nedladdningar och på webben finns dagligen 
cirka 3 000 användare. 2020 nominerades ...

Text: Annsofie Engborg
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Lättläst bok 
om längtan 
och saknad
Mona anländer en mörk natt 
till ett kafé, där Ali städar som 
vanligt. Hon presenterar sig 
som månbagerska och bakar 
väldigt speciella kakor.
De smakar ingenting men har 
förmågan att väcka minnen och 
längtan hos alla som äter dem.

Under fullmånen är en  
magisk och hoppfull  
berättelse om människor  
som alla bär på en sorg. 

”en helt underbar  
saga för vuxna”
Helhetsbetyg: 5 av 5
Pia Lindestrand, BTJ-häftet  
nr 9, 2021

Ny magisk  
vuxensaga!

Lektion finns till boken.
Innehåller bokintroduktion,  

gemensam läsning, bildanalys, skriva 
sammanfattning, ge respons och  

personlig reflektion

Finns att köpa i din nätbokhandel och på ll-forlaget.se
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Att lära sig ett nytt språk handlar naturligtvis 
inte bara om att lära sig nya ord, betydelser 
och meningar. Inte heller räcker det med att 
bara lära sig läsa och skriva utan också om att 
faktiskt förstå betydelsen av informationen, 
oavsett om den är talad eller skriven, förmed-
lad eller mottagen.

Det är här grammatiken kommer in i bilden. 
Genom grammatiken får orden inte bara sin 
rätta betydelse, utan också sin rätta kontext. 
Således är grammatiken lika mycket nyckel till 
språket som livsviktig funktion för språkets 
användning. 
 Inte desto mindre är det många studen-
ter som upplever grammatiken komplicerad, 
underordnad och till och med onödig. Det är 
här bokserien Form i fokus kommer in i bilden. 
Du som har undervisat en tid torde inte ha 
missat bokserien som jag nu ska skriva om. 

Men för dig som är ny på jobbet – ska jag nu 
berätta om en gammal trotjänare som håller 
än idag. I tre omfattande övningsböcker ges 
studenten träning i all svensk grammatik, från 
enkla övningar i den första boken, Form i fokus 
A. Här finner vi övningar som exempelvis en 
flicka – två flickor, en katt – två katter, bestämd 
och obestämd form av substantiv i ...

EN TROTJÄNARE SOM 
STÅR SIG: FORM I FOKUS

text: Andreas Kjörling  
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Det monumentala 
oförståndet
Jag har i tidigare nummer av Sfi-lärartidningen 
skrivit om vikten av att kunna språket, göra 
sig förstådd. Jag har skrivit om forskning kring 
litteracitet, språkstörningar och inte minst om 
vikten av klarspråk.

Vikten av att behärska det svenska språket för 
att kunna bli en fungerande del av samhäl-
let kan knappast underskattas. Är det då hela 
sanningen? Nej, dessvärre är det inte det. Att 
kunna göra sig förstådd förutsätter som sagt att 
det valda språket behärskas, men att däremot 
kunna förstå vad andra kommunicerar ställer 
även krav på att avsändaren behärskar språ-
ket. Bevisligen räcker inte det heller, ty en ... 

text: Andreas Kjörling 
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

SPECIALPEDAGOGEN 

I alla grupper på sfi finns elever i behov av 
specialpedagogiskt stöd, men stödet ser olika 
ut. På studieväg 3 är alla elever ”skolifierade” 
och eleverna är mycket självgående i sina studier.  
 
Det ska gå snabbt att bli klar med sina studier 
eftersom många ska vidare till högre studier för 
att så snabbt som möjligt få sin examen och 
komma ut i arbete. Eleverna har kommit långt i 
sin läs- och skrivutveckling och har lätt för att 
lära grammatik, men det finns ändå elever med 
funktionsvariation och som behöver specialpe-
dagogiskt stöd för att klara sina studier.
 Funktionsvariation är ingen sjukdom som 

text: Maria Engstam foto: Specialpedagogkonsult

Maria Engstam, Specialpedagog
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Specialpedagogiskt  
stöd för studieväg 3

växer bort eller som man kan träna bort eller bota 
med någon medicin. Funktionsvariation innebär 
kontinuerliga svårigheter som finns med hela 
livet. Det är viktigt att det specialpedagogiska 
stödet anpassas ...

I juni (2021:06) handlar Sfi-lärar-
tidningen om att undervisa i sam-
talsteknik och samtalsstrategier. 
Hur kan vi undervisa samtalskom-
petens? Vilka delar består samtal 
av och vilka strategier behöver 
sfi-eleven för att få ett samtal att 
fungera?
     Hör av er till oss på redaktionen 
och dela med er av era erfarenhet-
er av att arbeta med samtalsteknik 
på sfi eller motsvarande.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se

 

I NÄSTA NUMMER 

Gilla svenska Digital 
är ett heldigitalt och 
heltäckande läromedel som 
med sin specialutvecklade och 
inkluderande funktionalitet 
skapar en skräddarsydd 
upplevelse för eleven. 
Testa gratis på nok.se
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https://www.nok.se/gillasvenska
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

https://www.studentlitteratur.se/laromedel/gy--vux/sfi/kompletterande-material/grammatik---steg-for-steg-elevpaket---digitalt--tryckt

