
HUR KAN VI FÖRBEREDA SFI-
ELEVER FÖR APL? 
Att komma till en arbetsplats och göra sin 
apl, arbetsplatsförlagt lärande, medför både 
utmaningar och utveckling för sfi-eleven. 
Mari Hagstein och Åsa Wiklund är språkom-
budsutbildare respektive vårdlärare med 
erfarenhet från vårdutbildning för elever med 
svenska som andraspråk. Här berättar de om 
hur man kan ge eleverna förutsättningar att 
utveckla sin muntliga kommunikation genom 
att integrera yrkesteori, svenska och praktik. 

Samarbete utbildningsanordnare och arbets-
platser
Sfi- eller sva-lärare med koppling till yrkesut-
bildningar kan stötta och utmana elever i att 
träna muntlig kommunikation före och under 
apl-perioden. Genom ett nära och strukturerat 
samarbete mellan lärare, handledare, elever 
och eventuellt språkombud, ges eleverna förut-

sättningar att utveckla sin svenska i arbetslivet. 
Tillsammans kan alla berörda diskutera vilka 
samtalssituationer som uppstår på arbetsplat-
sen, vilka typer av samtal eleven deltar i/kan 
ges möjlighet att delta i och vad man samtalar 
om – såväl under arbetet som på raster.
Alla parter måste vara medvetna om vad som 
krävs av dem för att kommunikationen ska fung-
era. Handledare och språkombud behöver få en 
uppfattning om hur långt eleven har kommit i 
språkutvecklingen, för att kunna anpassa sin 
egen kommunikation när det gäller samtals-
tempo, samtalsämnen, ordval och så vidare. 
De kan också behöva verktyg för att ta reda 
på om kommunikationen når fram på rätt sätt. 
Eleverna i sin tur måste veta hur de ...

Samtal är något vi gör tillsammans. 
Vi behöver vara två eller flera för att 
kunna samtala. I förmågan muntlig 
kommunikation ingår att både kunna 
lyssna och bygga vidare samtalet 
utifrån den respons som den andra 
samtalsparten ger. 

I samtalsundervisningen är fokus både 
på form och innehåll. Vad samtalar vi 
om och hur bygger vi ett fungerande 
samtal? För att undervisningen ska 
vara intressant och relevant behöver 
innehållet ha ett vuxenperspektiv och 
innehålla den bredd av olika samtal 
som en vuxen behöver kunna föra såväl 
till vardags som på arbetsplatsen och 
i andra sammanhang.
 En utmaning inom samtalsunder-
visningen är att undervisa ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

ÖVA SAMTAL
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Att samtala på arbetsplatsen
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Nu är det sommaravslutning i många sammanhang i Sverige. Här på 
redaktionen har vi nyligen haft vår sommaravslutning och summerat vårt första halvår 
under 2021 tillsammans på tidningen! Nya ämnen för hösten är satta – och vi längtar 
redan tillbaka.
Tack också för ert deltagande och engagemang i vårt nystartade Fredagsforum för sfi-lärare. 
21 maj var det premiär med Liber som värd och 4 juni ...

CHEFREDAKTÖREN

KONSTEN ATT SAMTALA

Samtalsforskning om vuxnas andraspråksut-
veckling, kopplade till vuxenutbildning, är inte 
särskilt omfattande. Den är snarare ganska 
mager, åtminstone ur ett svenskt perspektiv. 
Samtidigt är samtalen en viktig faktor i just 
andraspråksutveckling.

Det finns mycket att säga om samtal. Det blir i 
intervjun med professor emerita Inger Lindberg 
mycket snabbt uppenbart. Vi kommer ganska 
omgående in på det faktum att det finns en 
rådande samhällssyn om språk och språkut-
veckling för den som ska lära sig svenska. Det 
tycks som om bördan enbart läggs på individen 
som ska lära sig språket medan man sällan berör 
omgivningens viktiga roll. 

 –  Vi behöver se vilken viktig roll man som 
samtalspartner kan spela för andraspråksutveck-
lingen för den som ännu inte behärskar svenska. 
För att utveckla sitt språk via samtal måste man 
ju ha någon att samtala med och som hjälper 
en på traven. Samtal fyller ju dessutom en 
viktig social funktion för alla parter och berikar 
förståelsen mellan människor, konstaterar Inger 
Lindberg. 

Inom muntlig färdighet och muntlig 
kommunikation ingår samtal. Låt oss 
stanna vid det ordet. Vad är ett samtal? 

 –  Som ny i ett land kommer man tidigt i 
kontakt med olika typer av samtal. Bland de 
första samtal som den vuxna möter är av det 
slag som mer liknar intervjuer eller förhör. Här 
handlar det inte om samtal mellan likvärdiga 
parter. Här finns i stället ett maktperspektiv som 
kan upplevas mycket stressande i synnerhet när 
man känner att språkkunskaperna inte räcker 
till. Här handlar det ju inte om språkutvecklande 
samtal.  Då dessa samtal ofta berör livsviktiga 
frågor för individen bör de också föras genom 
tolk för att garantera högsta möjliga förståelse. 
 –  Mer vardagliga samtal mellan jämbördiga 
parter för att etablera, bygga och upprätthålla 
sociala relationer kan däremot spela en mycket 
viktig roll både för språkutvecklingen och för 
möjlighet till delaktighet i samhället i ett vidare 
perspektiv. 

Inger Lindberg förklarar också varför sådana 
samtal kan gynna språkutvecklingen. När det 
finns ett genuint och uppriktigt ömsesidigt 

”MAN MÅSTE VÅGA HOPPA I VATTNET.  
INTE BARA TORRSIMMA!”

Text: Annsofie Engborg Foto: Privat
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intresse för den man talar med och för vad 
hen har att säga uppstår ett naturligt behov 
av att fråga om, förtydliga, återkoppla och på 
olika sätt uppmuntra och stötta den som inte 
behärskar språket för att man ska kunna mötas i 
och genom samtalet. Detta bidrar till en typ av 
social stimulans och bekräftelse som har visat 
sig gynnsam för språkutvecklingen och inte 
minst för viljan och motivationen att använda 
språket.

Det är alltså viktigt för språkutvecklingen att 
man känner sig trygg och respekterad i det 
språkliga mötet och blir bemött som den vuxna 
kompetenta människa man är trots att man 
inte behärskar samtalsspråket fullt ut. Men i 
många samtal finns ett maktperspektiv – språk 
och makt hör ihop – och det kan avspeglas ...

Professor emerita Inger Lindberg om språkutveckling och att våga prata

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Mats Högberg
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Språkundervisning på distans 
– digital didaktik som stärker lärandet
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”Om jag behöver hjälpa så hon hoppar 
ögonblickligen. När är prata träning i 
kursen (och när berättar elever litet på 
privat livet) så hon är intresserande.” En 
av de mest träffande, och underhållande, 
beskrivningar som jag fått av mig själv 
kom från en elev för några år sedan. Elev-
erna skulle svara på en kursutvärdering 
och just den här eleven passade då också 
på att ge sin betraktelse över lärarna.
 Och det stämmer, något av det mest 
lärorika och intressanta är när eleverna 
pratar och delar med sig av sina egna 
erfarenheter och åsikter. För när eleverna 
får chans att uttrycka sig och diskutera 
om det som är vardagsnära, deras upp-
levelser och tankar och när motivationen 
finns till uppgiften blir undervisningen 
som mest levande. 
 Men samtidigt som kursplanen tydligt 
lyfter fram de kommunikativa aspekterna 
i sfi och muntlig kommunikation och 
interaktion såklart är av största vikt när 
man lär sig svenska är det tyvärr ...

Krönikör: Lillemor Malmbo

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

OM SAMTAL OCH 
MUNTLIG KOMMU-
NIKATION

DRAMA –  
EN NYCKEL TILL ATT VÅGA TALA 

Det kan finnas en talängslan hos vuxna, vilket 
gör att de har svårt att göra sin röst hörd och 
ta till orda. Som vuxen kan man många gånger 
hämmas av att man inte vill riskera att säga fel 
eller uttala fel – med hjälp av dramaövningar 
kan det släppa. 

Tone Grönlund är både sfi-lärare och drama-
pedagog, utbildad vid Västerbergs Folkhög-
skola i Storvik. I hennes arbete med sfi-elever 
använder hon drama som metod för att öka 
elevernas talutrymme, få dem att inte bara 
våga tala varierat – utan att också stärka deras 
självförtroende i samband med att de behöver 
samtala med andra. 
 –  En nyckel verkar vara att de i dramaöv-
ningar försätter sig i olika situationer, funderar 
Tone Grönlund. Via fantasin kan man faktiskt 
komma riktigt nära verkligheten.
Hon beskriver eleverna i övningarna. Att de 
har lättare för att tala och leva sig in i en situ-
ation, till skillnad från om de ”bara hade suttit 
i skolbänken”.
 –  En lärobok är liksom inte lika verklig, 
konstaterar Tone Grönlund. 

Att jobba med drama som metod kanske kan 
verka skrämmande både för en ovan sfi-lärare 
och för den vuxna eleven. Det kan kännas motigt 
och ovant till en början. Det viktiga är att ringa 
in situationer som kan upplevas autentiska så att 
eleverna känner att övningarna är meningsfulla 

och användbara utanför klassrummet. 
 –  Min erfarenhet inom dramapedagogik 
är att ställa frågor till eleverna så att deras 
egen erfarenhet fångas upp. ”Berätta något kul”, 
räcker liksom inte. I övningen man gör är det bra 
om man stötta i att hitta på ett händelseförlopp 
och ge deltagarna förutsättningar i det som ska 
dramatiseras. 

Genom att ha inledande och förberedande 
samtal lär Tone Grönlund känna sina elever, 
vilka de är, vad de brukar göra och vad de har 
för mål. På så sätt ökar förutsättningarna för 
att få till givande dramaövningar. Eleverna ges 
också hela tiden möjligheter att vara med och 
påverka innehållet. 

Dessutom ökar dramaövningarna medvetenhe-
ten kring pragmatik – hur man kan säga, och till 
vem, och när det passar. Tone berättar hur de 
stannar upp, samtalar om hur man kan uttrycka 
sig i olika situationer och vad som passar. 
 –  Jag frågar ofta om de har hört någon 
uttrycka sig på något sätt i olika situationer, 
och hur de uppfattar att det är passande eller 
inte. Jag har blivit glatt överraskad hur många 
som faktiskt har blommat ut under våra ...

Text: Annsofie Engborg
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GÄSTSKRIBENT

Några enkla tips när det gäller att träna elever 
i att samtala är inte vårt utgångsläge. Hur man 
samtalar med andra bottnar i den värdegrund 
man har som enskild människa. Värdegrunden, 
den grund vilka man vilar sina värderingar på, 
har man förvärvat på olika sätt i den kulturella 
kontext man är uppväxt i. Det kan vara från 
politiska ideologier, livsåskådningar/tro och 
vetenskapsfilosofier. 

När det handlar om värdegrunden för arbete 
i vård och omsorg är den humanistiska värde-
grunden gällande, vilken också regleras i lag. 
För att uppnå förståelse för och integrering av 
den humanistiska värdegrunden hos våra andra-
språkselever krävs ett aktivt arbete av läraren. 

”I samtal och handlingar visas 
vår värdegrund”

I färdigheten muntlig kommunikation ingår inte 
bara att tala och att lyssna, utan även att bygga 
vidare på vad den andra personen säger – så 
att det blir ett samtal. Samtal är en konst som 
behöver övas ofta och på många olika sätt. 

I övningshäftena Samtalsövningar B och Sam-
talsövningar C (Sanoma utbildning) finns fristå-
ende samtalsövningar. Det var de två kurserna 
som läromedelsförfattarna bedömde har störst 
behov av övningar för samtal. 
 Sandra Fetouni, förlagsredaktör på Sanoma 
utbildning, berättar för Sfi-lärartidningen att 
Språkvägen C Elevbok och Lärarhandledning 
revideras just nu och att det finns många möj-
ligheter till samtalsövningar i alla delar av serien 
i kurserna A-D. Läromedelsförfattarna Ulrika 
Ekblad och Caroline Söderqvist berättar om de 
övningar som de har skapat för B- och C-kursen.
 
I övningshäftena för samtal avseende B och 
C-kursen finns olika typer av samtalsövningar. 

”Samtalen är en brygga till språket”

Text: Annsofie Engborg Foto: Privat

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Hur skiljer sig B från C och hur skiljer sig 
övningarna åt inom B respektive C?
 –  Vi gjorde samtalsövningarna för att kunna 
använda dem fristående från läromedelsserien 
Språkvägen, men de är oftast ett komplement. 
Det som skiljer sig inne i häftena är att övning-
arna finns på två nivåer, förklarar Ulrika Ekblad.

 –  Samtalsövningarna på B-kurserna är frå-
ga-svar om vardagslivet, exempelvis ”Vad äter 
du till frukost?”. Det är också foton, exempelvis 
verbkort, där eleverna ska säga vilket verb ...

Text: Åsa Wiklund, vårdlärare & Mari Hagstein, språkombudsutbildare
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Fenomenologiska 
perspektiv på samtalet

Fenomenologin är läran om fenomenet. Här 
studeras upplevelsen och dess betydelse. För 
att till fullo förstå vad samtalet och dess roll 
i det sociala systemet gör behöver vi först 
förstå den enskilde individens upplevelse – och 
därefter utbytet med en annan individ. Här ger 
jag en fenomenologisk förklaring till vad som 
faktiskt händer i samtalet genom att beskriva 
varseblivningar, perceptioner och intentioner.

Varje varseblivning är konstruerad av percep-
tioner. Dessa perceptioner beskrev filosofen 
Edmund Husserl som en dynamisk process och 
delar in dem kronologiskt i retention ...

text: Andreas Kjörling 
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Flertalet av eleverna har en annan värdegrund 
än den humanistiska, ofta den rakt motsatta, det 
vill säga den naturvetenskapliga värdegrunden. 
Inom naturvetenskapen ser man människan som 
ett objekt och kroppen i sig får en central roll.
 En tanke inom humanismen är att vi som 
människor kan lära av varandra. Men för att 
kunna lära av varandra måste vi ha ett öppet 
sinne, vi måste kunna tolka och framför allt 
måste vi försöka förstå. Det handlar alltså om 
att se människan som ett subjekt, med andra 
ord se hela människan med sina fysiska ...
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Ett läromedel  
som väcker läslust 
För elever på studieväg 2

Gilla svenska Digital är ett heldigitalt och 
heltäckande läromedel som med sin special- 
utvecklade och inkluderande funktionalitet 
skapar en skräddarsydd upplevelse för eleven. 
Testa gratis på nok.se

Läs mer på nok.se/gillasvenska

Gilla svenska för sfi kurs B-D utgår ifrån kursplanen och bygger på 
genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier. Serien 
innehåller teman som är relevanta för vuxna elever som ska etablera 
sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, 
aktuella händelser och ett funktionellt språk. Texterna väcker känslor, 
tankar och lusten att diskutera. Serien är uppbyggd med progression 
inom respektive kapitel. Och varje kapitel är fristående för att det ska 
vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag. Äntligen är 
D-boken här och serien komplett!

”För första gången, 
sedan jag blev lärare 1996, 

kan jag tänka mig att verkligen följa  
och använda ett läromedel. (…) 

När jag använder Gilla Svenska vet 
jag att mina elever får med sig 

allt som de behöver.”
Malin Fahlborg, sfi-lärare 
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Att aktivera sfi-elever genom samtal förut-
sätter också att eleverna lyssnar till varandra. 
För att ett samtal inte ska haverera gäller det 
att lärare därför inte bara övar samtal, utan 
också samtalar om det att samtala.

Eva Bernhardtson är läromedelsförfattare och 
föreläsare med lång erfarenhet som sfi-lärare. 
Vi bokar ett möte för att samtala om samtalsun-
dervisningen inom sfi. Vad innebär det att öva 
samtal och samtalsteknik – och vilket stöd 
ger läromedlen i samtalsövningar? Det här är 
ett område som engagerar Eva Bernhardtson 
starkt. Hennes svar är direkta och uttömmande.

Hur ser du på/vad tänker du om att undervisa 
samtal på sfi? 
 –  Samtal är det viktigaste inom hela sfi-un-
dervisningen. Att ge eleverna många tillfällen 
att få samtala med varandra och diskutera stort 
och smått. Ordet samtal har jag enkelt förklarat 
för eleverna med att det är när människor talar 
med varandra. 

Eva Bernhardtson uppmanar till att försöka att 
uppmuntra sfi-elever till samtal på svenska så 
mycket och så ofta som möjligt och att släppa 
kravet på att det ska vara perfekt språk.

 –  Om människor inte förstår dig eller om du 
inte förstår dem – fråga. Det påpekar jag flitigt 
och att det är bättre att fråga en extra gång än 
att tro att man förstår. Konflikter beror ju ofta 
på att människor missförstår varandra. Viktigt 
därför att träna just på det - vad man säger när 
man inte förstår: ”Ursäkta jag förstår inte” eller 
”Ursäkta, kan du säga det igen?”.  

Det är därför viktigt att betona att verkligen 
lyssna på varandra i en diskussion. Annars kan 
det bli så att vissa elever alltid dominerar sam-

talet, förklarar Eva Bernhardtson. I samband 
med samtalsövningar kan läraren bidra med en 
kulturell aspekt om att det i Sverige kan uppfat-
tas som oartigt att avbryta den som talar och ge 
exempel på vad som kan vara passande att säga 
i samband med att man kanske måste avbryta: 
”Ursäkta att jag avbryter”, eller liknande.

Ser du några utmaningar eller svårigheter i 
det att samtala?
 –  Problemet kan ibland vara att få eleverna 
att våga tycka. En del kvinnliga elever kanske 
kommer från kulturer där de inte är så vana att 
höras och ha åsikter och vi har väl alla träffat 
elever som berättat om hur de blivit straffade i 
skolan om de svarat fel. Att då studera svenska 
på sfi och ibland få svara på frågor där det inte 
finns något rätt eller fel utan att det är de själva 
som har svaren är förstås ovant, resonerar Eva 
Bernhardtson.

Att stärka eleverna och få dem att tala och 
uttrycka åsikter är inte alltid enkelt. Det är en 
process som kan ta tid. Samtalsövningarna 
behöver motiveras, exempelvis med att det är 
ett sätt att lära sig svenska. För att utveckla 
språket behöver frågorna vara öppna, så att 
de inte bara kan besvaras med ja eller nej. I så 
fall ska frågan följas av ”Varför?” ”Varför inte?”

Vilka samtal är mest relevanta att undervisa 
om och låta eleverna öva?
 –  Samtalen ska vara om ämnen som verkli-
gen engagerar och som ger eleverna tillfälle att 
uttrycka egna känslor, tankar, värderingar och 
erfarenheter genom att ta ställning, diskutera 
och göra jämförelser. Både informellt småprat 
och övningar i mer formell svenska behövs. 

Inom vuxenutbildning är det högst relevant att 
samtalsövningarna ska vara användbara för elev-

”SAMTAL 
ÄR DET 
VIKTIGASTE”

erna – och gärna handla om sådant som vuxna 
i hela världen är intresserade av och har behov 
av att samtala om. Vare sig de kommer från 
Sverige, Syrien eller Somalia. Genom samtalens 
vuxenrelevans utvecklas ordförrådet så det blir 
användbart för just ett vuxet liv i Sverige. Samtal 
om intressanta ämnen bidrar till det. 

 –  Samtalen ska till en del ha fokus på det 
språk som de möter i samhället och vara kopplat 
till vuxnas rättigheter och skyldigheter som 
medborgare och konsumenter, resonerar Eva 
Bernhardtson. 
 –  Att träna på det ger både säkerhet i språket 
och självständighet i samhället. Men samtalen 
ska förstås också handla om att vara människa 
och vad som är viktigt i livet. 
– För att kunna förstå Sverige är det också vik-
tigt att göra kulturella jämförelser och berätta 
om hur det var i födelselandet, resonerar Eva 
Bernhardtson. 
Vad tänker du om hur samtalsundervisning 
kan gå till?

– Jag brukar börja samtalen enkelt med ...

Text: Annsofie Engborg Foto: Privat

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Eva Bernhardtson 

http://www.textpalatset.se/vi-har-utbyten-och-samarbeten-2/
http://www.textpalatset.se/samtal-ar-det-viktigaste/
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

SPECIALPEDAGOGEN I NÄSTA NUMMER 

När vi arbetar med elever i behov av stöd är 
det viktigt att kommunicera eller samtala och 
det är ofta med hjälp av samtal som vi bygger 
upp en relation.

Ett möte med en annan människa innebär att vi 
signalerar att vi vill skapa en kontakt. I mötet 
visar vi den andra respekt, förståelse och ett 
visst mått av vänskaplighet. Mötet och samtalet 
ska präglas av en vilja att komma nära den andre 
och ska syfta till att någon form av förändring 
ska äga rum. 
 Det professionella samtalet skiljer sig från 
ett privat samtal med vänner eller familj. I ett 
professionellt samtal är det viktigt att fokus är 

på exempelvis eleven och vi lyssnar aktivt. Detta 
innebär att vi stänger av våra egna tankar och 
behov och verkligen lyssnar på vad eleven för-
söker säga och att vi försöker förstå vad eleven 
vill förmedla till oss. Samtalet ska också vara 
målinriktat, så att vi ska kunna redogöra för vad 
resultatet av samtalet ska bli.
 För att ett samtal ska kunna kallas profes-
sionellt ska det också äga rum med hjälp av 
samtalsmetodik. Det innebär bland annat att det 
finns ett syfte med samtalet. Syftet kan vara att 
ge upplysningar, lösa problem, vägleda, orientera 
eller lägga något till rätta. Det är alltid lättare 
om eleven i förväg vet vilket syfte samtalet ska 
ha eftersom det ger individen möjlighet att för-

bereda sig inför samtalet och undvika oro i förväg.

 När vi ska genomföra samtalet är det att 
föredra att boka en plats där vi kan sitta ...

text: Maria Engstam foto: Specialpedagogkonsult

Maria Engstam, Specialpedagog

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Samtalsmetodik

Det är i samtalet vi möts och i tystnaden vi 
skiljs åt. Det är också genom samtalet vi hälsar 
på varandra, bygger en relation och ett socialt 
liv. Det sociala livet lägger grunden för vad vi 
uppfattar som riktigt och rätt, vad som anses 
vara passande och vad som inte passar sig. Med 
andra ord är det samtalet som lägger grunden 
för våra olika kulturer.

Det börjar med hälsning. Några sträcker fram 
handen, andra sätter samman handflatorna 
och bugar och ytterligare andra lägger höger-
handen mjukt över den egna bröstkorgen och 
bugar. Gemensamt har de att de alla bjuder 
in till ett utbyte av tankar, åsikter och lyhörd-
het. Ett intresse för den andra människan och 
hennes värld. Vid första mötet är samtalet ibland 
trevande, nyfiket och frågande. Alla som har 
träffat någon från ett annat land, med ett annat 
språk som modersmål vet vad jag menar. Kanske 

finns det ett gemensamt tredje språk att mötas i, 
kanske finns det inte ens det utan bara nickningar 
leenden och gester att tillgå att förmedla sig med.
 Barn klarar det utmärkt, hittar gemensamma 
lekar, skrattar och delar stunden utan språkliga 
barriärer medan vi vuxna är fast i våra egna cirklar 

och är lite mer trögtänkta. Men skam den som ger 
sig. Ju fler gånger vi ses, ju mer vi på något vis 
kommunicerar med varandra desto mer lär vi oss, 
både om oss själva och om den andre. Vi skapar 
gemensamma referenspunkter och samförstånd, 
ord för ord, mening för mening, möte för möte 
och lager för lager. 
 I olika kulturer finns olika referenspunkter 
och olika referenser. Ju mer vi delar kultur, desto 
mer delar vi också de olika referenserna. Därför 
är det onödigt att i detalj varje gång beskriva vad 
det är vi menar och vad vi vill ha sagt. Det skulle 
helt enkelt dels ta för lång tid och dels gömma 
det viktiga i budskapet bland allt för många ord 
och omskrivningar. Istället är det både lättare 
och bättre att mer eller mindre bildligt beskriva 
vad vi menar. Vi gör det genom att använda ...

Text: Andreas Kjörling. Foto: Tobias Walqvist 

Det goda samtalet
KÅSERI

Andreas Kjörling

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

http://www.textpalatset.se/specialpedagogen-samtalsmetodik/
http://www.textpalatset.se/vi-har-utbyten-och-samarbeten-2/
http://www.textpalatset.se/kaseri-det-goda-samtalet/
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Läromedel 
som gör 
skillnad för 
sfi-elever!

Beställ
utvärderings-

exemplar

Hitta något som  
passar just för dig  
och dina elever. Språkvägen B Med lyssningskoder. 

Finns nu även heldigitalt!

Textbygget – Texttyper för sfi B, C och D SamSpråk Uppdaterade utgåvor! 

Alfa sfi A Nu med lyssningskoder
i läseboken!

www.ovningsmastaren.se 
www.sanomautbildning.se/sfi

Nu tar vi sommaruppehåll!

I september (2021:09) handlar Sfi-lärartidningen om skriftlig färdighet. Hur 
kan vi undervisa om skriftlig färdighet och utveckla elevernas skriftliga för-
måga? Vilka olika typer av texter övar vi inom sfi och vad behöver sfi-eleven 
för att utveckla sitt skrivande?

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av att 
arbeta med skrivande på sfi eller motsvarande.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se
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