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UTGIVARE TEXTPALATSET AB

NYTT LÄRARFORUM FÖR
STUDIEVÄG 1
På Facebook finns olika grupper för studieväg
1-lärare. I januari i år (2019) skapades en
ny grupp: ”Lärare på SFI Studieväg 1” av
Haningeläraren Olov Hamilton. Hos Haninge
Centrum Vux studerar 1 000 sfi-elever. Där
arbetar Olov Hamilton. Han undervisar i den
ena av de två A-kurserna med 22 elever.
Du har skapat en ny grupp för studieväg 1-lärare.
Varför? Jag ser ett tydligt behov av att prata
av sig; att fråga varandra och kommunicera om
olika frågor som rör vår yrkesvardag. Ambitionen
är att skriva något varje måndagmorgon för att
hålla konversationen igång i gruppen, berättar
Olov Hamilton.
Vad tänker du själv om studieväg 1? För mig
är det centralt att öva helfraser och rollspel.
Användbara fraser som ”Krya på dig” och ”Välkommen tillbaka” sätter sig snabbt eftersom
vi använder dem ofta. Vi bygger vidare med
användbara fraser allteftersom tiden går och

olika situationer uppstår, berättar Olov Hamilton.
Läromedlen är förvånansvärt ofta fokuserade
på form – saker, frukter, kläder. Att fylla i luckor
är en teknisk språkträning som inte är särskilt
användbar i kommunikation.
När Olov Hamilton gick lärarprogrammet
vid Stockholms Universitet 2010 gjorde han
VFU samma termin. Den handledare han gick
med hade studieväg 1-elever. Under VFU-tiden
blev Olov tillfrågad att vara lärarvikarie. Inom
kort blev han timanställd.
För Olov Hamilton är navet i studieväg
1-undervisningen att kommunicera kring konkreta vardagsnära situationer. En av de bästa
lektionerna som verkligen engagerade eleverna
och gjorde dem till aktiva medskapare var en
lektion kring det att ha tvättstugan.
”Jag spelade grannen som har tagit sfi-elevens tvättid. Jag fick eleverna att förstå att de
skulle komma och säga …

STUDIEVÄG 1
Sedan 2017 har sfi sammanhållna
studievägar. En elev på studieväg
1 behåller därför samma studieväg
genom samtliga kurser: A, B, C och D.
Med sammanhållna studievägar ges
alla elever möjlighet att studera till
och med kurs D inom sin studieväg.
Att undervisa på studieväg 1 kräver en
särskild kompetens, eftersom eleverna
är skolovana. Dessa elever kan ha upp
till sex års skolgång. Vissa kan varken
läsa eller skriva. Här behövs de skickligaste lärarna.
Sfi-utbildningen kan kombineras
med läs- och skrivundervisning. Utbildningen kan även kombineras med till
exempel samhällsorienterande kurser
eller kurser på grundläggande nivå
inom kommunal vuxenutbildning.
Eleverna kan vara i behov av studiehandledning på …

text: Annsofie Engborg, foto: privat

text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

HUR ANVÄNDS BILDER?
Pia Eriksson, Karlstad universitet, har undersökt hur 105 sfi-lärare använder sig
av bildmaterial i sin undervisning. Att använda bilder är vanligt på sfi. Särskilt
i nybörjargrupper och i de grupper där elever med kort skolbakgrund studerar.
Syftet med Pia Erikssons uppsats är undersöka hur sfi-lärare använder bilder för att
få igång muntlig kommunikation i studieväg 1. Hon har även undersökt hur sfi-lärare
gör sina urval av bilder.
Mer än hälften av lärarna uppger att de använder bilder dagligen i undervisningen.
Det allra vanligaste användningsområdet för bilder är att eleverna får beskriva bilden
– och det är bilder som läraren visar.
Däremot används inte elevernas egna foton vare sig av …
➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

text: Annsofie Engborg

SKOLVERKET:

SFI-ELEVER BERÄTTAR

Hur upplever elever i studieväg 1 att få
modersmålsstöd? I Skolverkets stödmaterial
”Grundläggande litteracitet för vuxna andraspråksinlärare” uttalar sig sfi-elever om det.
I den ena av filmerna, ”Elevperspektiv på moders
målsstöd”, möter vi två elever, Ali och Anab, som
berättar om sin egen upplevelse och resa med
modersmålsstöd från A-kurs och fram till och
med D-kursen.
Ali berättar att han inte kunde läsa och skriva
när han kom till Sverige. Inte heller förstod han
engelska. För Ali blev stödet på modersmål
avgörande. Med hjälp av modersmålsstödjaren
fick Ali den svenska grammatiken förklarad på

persiska. Många gånger med ett kontrastivt
perspektiv. I A-kursen hade Ali mest behov
av att få hjälp med att förstå ordkunskap,
i B-kursen var det tempusfrågor, och i
C-kursen var det grammatiska frågor av
exempelvis användandet av ’att’ eller ’om’.
Både Ali och Anab fick mest stöd i A-kurs
och B-kurs. Det avtog succesivt i C-kursen.
Nu i D-kursen behöver de inte lika mycket
stöd som tidigare.
Se fler filmer: Om just modersmålets
roll i sfi-utbildningen för elever med kort
skolbakgrund finns totalt …

Under mina år som expert hos Skolverket och
Vuxenutbildningsenheten var jag projekt- och
produktionsledare för ett stödmaterial till
lärare som undervisar vuxna med kort eller
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Det är viktigt att veta att barn och vuxna
språkinlärare lär på olika sätt. Det som går
lätt för ett barn är svårt eller omöjligt för
en vuxen.
Vad är språklig kompetens? Talspråklig kompetens har ett antal komponenter: uttal (språkljud
samt prosodi), grammatisk kompetens, ordförråd,
automatiserat (flytande) språk (tal och förståelse). Därtill kommer pragmatisk kompetens:
att välja rätt uttryck, använda ett kulturellt
adekvat kroppsspråk etc.
Den språkliga basen – barnets specialitet
Uttal, grammatik och automatiserat tal är huvud
ingredienser i vad som brukar kallas den språkliga basen. Basen tillägnar man sig lättast som
litet barn, före skolåldern, och huvudsakligen
helt omedvetet. En vuxen kan inte …

text: Annsofie Engborg

text: Gunilla Ladberg, dr i pedagogik, foto: Pexels
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”ANALFABET, ILLITTERAT – ELLER VAD?”
Att inte ha gått i skola – vad innebär det?
Är man analfabet då? Är man illitterat? Och
den som har gått i skola i säg fyra–fem år,
kan man skriva då?

VAD BEHÖVER VUXNA
SPRÅKINLÄRARE?

ingen skolbakgrund. I
mötet med forskare vid
Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och
Umeå Universitet förde vi många och långa
samtal kring målgruppen för A-kursen och
studieväg 1. ”Analfabet” är ett …
text: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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Unis blir
Liber Sfi Digital
KUNSKAP, TID
OCH METODIK

IVANA EKLUND TIPSAR

Jag gillar ordet sammanhållna i
frasen sammanhållna studievägar.
Det är trevligt och positivt.

Med den nya lärplattformen går allt mycket snabbare.
Det har tillkommit fyra nya kurser: A, B, C, D. Designen är
snyggare och renare så att inget stör. Och den funkar även
på mobilen. Liber Sfi Digital är Unis och mycket mer.

Testa 4 veckor gratis på
liber.se/sfidigital

NÄSTA NUMMER
15 MARS 2019

I Sfi-lärartidningen i mars skriver
vi om läslust och lässtrategier på
sfi. Hur jobbar din skola med texter
och läsning? Dela med er både av
era utmaningar och goda exempel.
Skriv och berätta:
annsofie@textpalatset.se

Idag är hela sfi-utbildningen till för
alla, oavsett hur starten ser ut. Men en
formell jämlikhet är tyvärr långt ifrån
en reell dito. Hur stor är chansen att en
elev utan tidigare skolbakgrund klarar
C- och D-nivå om hen är i samma grupp
som mer studievana elever? Svaret är
lätt att gissa. Däremot är det svårt att
veta vilka verktyg som finns att tillgå för
att målgruppsanpassa undervisningen.
Mitt viktigaste tips är att inte ta
några läs- och skrivfärdigheter och
strategier för från början givna. På
studieväg 1 är inget självklart. Det
mesta måste introduceras, presenteras
och läras in om det så bara är en ny
uppgiftstyp.
Det är vad målgruppsanpassning
är: ändamålsenlig metodik. Plus tid.

Jämna ut oddsen Lösningen stavas
kunskap. Med en vässad kompetens
kring litteracitetsutveckling följer
förståelse för hur det är att lära sig
läsa och skriva som vuxen. Sedan kan
man överbrygga gapet.

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

BIRGITTASKOLAN
I LINKÖPING

Maria Holmberg,
Karen Sjölinder Daag,
Helena Englund,
Anna Falkström Olsson,
Rickard Karlsson.

I universitetsstaden Linköping är all studieväg 1 samlad på
en enda skola, Birgittaskolan. Här studerar ungefär 1 100
elever, varav 450 på studieväg 1.
Det är vårens första solvarma dag, om än på tillfällig visit,
när Sfi-lärartidningen besöker Birgittaskolan i Linköping. I
samma byggnad finns även komvux med såväl teoretiska ämnen som vårdämnen. Hela området
heter Kunskapsgallerian. I denna sfi-verksamhet finns två rektorer. Maria Holmberg, rektor för
studieväg 2 och 3, och Anna Falkström Olsson, rektor för studieväg 1.
”Vi har både C- och D-kurs på studieväg 1. Dessutom har vi elever som studerar D-kurs i
kombination med orienteringskurs i vård, vård-sfi”, berättar Maria Holmberg.
”Utöver ’sedvanlig sfi’ har vi även annan undervisning som sfi-elever efterfrågar. Vi erbjuder
olika ämnen såsom matematik, konversation och uttal. Två grupper sfi-elever här läser matematik.
Grupperna leds av sfi-lärare som har matematikkompens. Dessutom har vi två grupper som
omfattas av utbildningsplikten som även studerar omvärldskunskap och digtal kompetens.”
Stödfunktionerna läs- och skrivträning är kommunala och fyller en viktig funktion på skolan.
Bland dessa finns bland annat uttalsträning.
Vi får en lång pratstund med tre lärare på studieväg 1. Förstelärare Helena Englund undervisar 1C, förstelärare Karen Sjölinder Daag 1B och lektor Rickard Karlsson 1D.

”Det är viktigt att skilja på studieväg 1
och studieväg 1”, fastslår Rickard Karlsson,
först och främst. ”Här särskiljer vi de som
inte har gått i skola alls från de som har
gått i skola enstaka år. Det är en milsvid
skillnad mellan dem. Det är först i C- eller
D-kursen som vi kan sammanföra dem.”
Vad innebär studieväg 1-undervisning?
Det är viktigt att ha ett hemklassrum,
svarar Karen Sjölinder Daag …
text och foto: Annsofie Engborg
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BILDBASERAT LÄRANDE
Michelle Jensen i Ystad arbetar envetet med
en egen metod i A-kursen. Varje ord har fått
en egen symbol eller bild. Eleverna tittar,
ljudar och lär sig relativt snabbt.
Eleverna i A-kursen sitter i små grupper och
skriver. Det aktuella temat är traditioner.
”Vi arbetar tematiskt i femveckorsperioder”,
berättar Michelle Jensen som undervisar i Akursen. ”Teman som familj, bostad och ekonomi
ligger nära varje elev.”
På tavlan är texter uppsatta, fast i bildform.
I elevernas språk- och skrivinlärningsprocess
har Michelle Jensen nämligen utarbetat ett
gediget bildsystem. Varje ord som används i
alla texter i de olika temaperioderna har en
egen återkommande bild eller symbol.
Dessa sätts upp på tavlan och används repetitivt och frekvent. Sakta men säkert fastnar de
olika orden.
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De korta texterna på tavlan handlar om svenska
traditioner och högtider; om midsommar och jul.
Eleverna sitter fullt koncentrerade i små grupper
med varsin iPad och skriver och småpratar. Varje
elev har fått i uppgift att presentera en egen
högtid från sin egen kultur.
”Centralt i undervisningen är att på riktigt
utgå från eleverna och elevens behov och
omvärld”, förklarar Michelle Jensen.
”Nu när vi har tema traditioner är det viktigt
att eleverna får berätta och dela med sig av sina
traditioner och högtider – och sätta ord på det
på svenska, och därefter få ner det i text.”
Arbetsgången sker stegvis. När varje elev
har valt ut en tradition eller högtid skriver och
samtalar de först på sitt modersmål. De fotograferar hemma det som ska ingå i deras underlag
för det de ska …
text och foto: Annsofie Engborg
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Vi visar vägen till språket!

Samspråk – Start fungerar
som ett första möte med det
svenska språket.

SamSpråk – HÖR är ett hörförståelsematerial för sfi kurs B, C och D som innehåller
inlästa texter på tre språkliga nivåer.

bg
textbygget
Texttyper för sfi – B

Ti
ia

rt
ala
Oj

I Textbygget Texttyper för sfi B
får eleverna lära sig att skriva, läsa,
lyssna och diskutera vanliga texter
som de möter i sin vardag.

Nyheter
i sfi

Språkvägen samtalsövningar
är ett kopieringsunderlag som
innehåller muntliga övningsuppgifter
med bilder som väcker inspiration
och igenkänning från vardagslivet.

Läs mer på www.sanomautbildning.se
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GÄSTSKRIBENT:

JAG SKAPAR FILMER TILL ELEVERNA
Jag gör ofta filmer till mina elever. Eleverna uppskattar när jag har läst in texter
och powerpointpresentationer med hjälp
av skärminspelning. Men med film finns fler
möjligheter.
Elever uppskattar att höra och se sin lärare.
Det ger ett direkt och personligt tilltal. Är du
också intresserad av att kunna använda film
i undervisningen? Du kanske redan gör det?
Här följer några förslag på vad du kan filma.
(Webbkameran eller mobilen duger gott.)

❏ Filma dig själv och presentera ert nuvarande
tema.
❏ Filma dig själv och ge några studetips.
❏ Filma tavlan efter en lektion och läs eller
förklara igen. Eleverna repeterar och tränar
samtidigt uttal.
❏ Filma en uttalslektion.
❏ Filma några saker eller något du/ni gör med
mobilkameran och ladda upp direkt till
youtube. (På youtube kan du texta …
text: Kalle Cederblad, foto: Privat

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

GÄSTSKRIBENT:

VÄRLDENS SVÅRASTE JOBB?
Alla som har gett sig in i sfi-svängen bör
någon gång testa studieväg 1. Din lärarroll är
oerhört mycket viktigare än på andra kurser.
Är det ens samma yrke som att undervisa
studievana engelsktalande akademiker?
Du kommer inte att se röken av någon intressant
novell. Du kommer inte att hålla i genomgångar
av satsadverbets placering i bisats för intresserade, studievana elever. Däremot får du hålla i
många körrepetitioner, nöta helfrasinlärning och
bekanta dig med föråldrat, torftigt läromaterial.

Du kommer att möta elever som fyller i dina
luckövningar med lite vad som helst. De kan
inte slå upp ord, ibland inte ens använda Google
Translate. Försöker du förklara förstår de ännu
mindre. De gör på sitt eget sätt.
Visst blir du frustrerad, men å andra sidan:
vad skulle du själv ha gjort i ett klassrum där
läraren förklarar allt på kinesiska?
Ändå är det inte du som har det svårast.
Någon har utvisningsbeslut …
text: Olov Hamilton, foto: Privat

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

JAG BLEV SFI-LÄRARE
AV EN SLUMP
Det är nog inte många som missat Ivana Eklund.
Hon är sfi-läraren som blev lärarfortbildare
och reser idag land och rike runt för att bland
annat prata digital kompetens med sfi-lärare.
Ivana Eklund kom till Sverige 1992 och arbetade
som högstadielärare. Efter en längre sjukskrivning fick hon en administrativ tjänst på Komvux.
Men det dröjde inte länge innan hon var tillbaka
till läraryrket igen. Men då blev det sfi.
Där föll hon pladask för studieväg 1 och
A-kursen. Och där har hon förblivit.

6

Copyright © Textpalatset

2019:02

Varför sfi? Jag har faktiskt aldrig sökt jobb på sfi.
Jag har fått det ändå. Innan jag började jobba på
sfi var jag högstadielärare i svenska och tyska.
Efter en längre tids sjukskrivning blev omplacerad och blev antagningsassistent på komvux.
En dag ringde rektorn för sfi och erbjöd mig en
lärartjänst. Det kändes som att komma hem!
Varför studieväg 1? De första åren var jag
både på studieväg 1 och 2. Men 2011 gick en
kollega på föräldraledighet. Jag hade …
text: Annsofie Engborg, foto: Privat
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MOBILEN BÄR DE
ALLTID MED SIG
Saja Al-Ghawaleb arbetar som sfi-lärare på Komvux Södervärn/
Rönnen-skolan i Malmö. För henne är det en självklar metod
att arbeta med mobiltelefonen som språkutvecklande verktyg i
sfi-undervisningen.
”Fördelen med att arbeta med mobiltelefonen är att eleverna alltid
bär dem med sig”, berättar Saja Al-Ghawaleb, som undervisar sfi kurs A.
”Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner är ett
vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokratisk rättighet
för vuxna” står det på Skolverkets hemsida. Vi lever i ett digitaliserat samhälle där mycket
sker digitalt utan kommunikation. Att betala räkningar och logga in på BankID, boka tider
på skönhetssalonger, boka bok på restauranger, utföra olika personliga ärenden och framför
allt att lära sig och öva språk sker digitalt.
Varför ta in mobilen i undervisningen? ”I dagens samhälle behöver man känna till att
mobilen används inte bara för att skicka ett skriftligt sms eller ta emot samtal. Man kan
göra mycket med just en mobil”, säger Saja Al-Ghawaleb.
”Jag såg att eleverna har med sig sina mobiler och tar emot samtal under lektionstid
och tänkte att nu måste jag ta tillfället och förklara hur de kan använda mobilerna även vid
andra tillfällen – som när de är på väg hem i bussen – för att lära sig det svenska språket. ”

KURSER VT19

Nyhet!

Individanpassad sfi-undervisning
– vuxenpedagogisk metodik och heterogena grupper

Göteborg 11 april • Malmö 12 april • Stockholm 29 april

Digitala resurser i sfi

– läsförståelse med hjälp av digitala verktyg
Stockholm 29 mars

Saja berättar om alla de många språkappar
som finns att ladda ner och använda utifrån
elevernas respektive nivå på sfi.
Mobiler kan dock upplevas som något ”negativt”, som en distraktion, då man som lärare inte
alltid kan se vad eleverna gör. Eleven frestas lätt
att börjar surfa på olika andra sidor som inte hör
till undervisningen för stunden – eller ”utnyttjar”
tillfället att använda mobilen i andra syften.
De olika övningar som Saja Al-Ghawaleb gör
med eleverna är Kahoot och …
text: Annsofie Engborg, foto: Pexels
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Ett första steg till en framgångsrik individanpassad undervisning i heterogena sfi-grupper
är att inse att det inte handlar om att skapa
och ge olika uppgifter till olika elever att jobba
med, utan att i stället anpassa villkoren och
arbetssätt så att alla kan jobba med samma
uppgift och mot samma lärandemål, men på
sina egna villkor och utifrån sina egna språkliga
förutsättningar.
Ivana Eklund, kursledare sfi, lärare sfi,
föreläsare och författare med
egen youtube-kanal

Genrepedagogik i sfi-undervisningen

– verktyg som stärker din undervisning och elevernas skrivutveckling
Stockholm 2 april

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi
– praktiska exempel på språkutvecklande arbetssätt för A-D
Stockholm 22 mars

Läs mer och anmäl dig på webben!

Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor
www.lararfortbildning.se • 08-737 68 00
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare
som undervisar på
motsvarande kurser

Upptäck våra
SFI–läromedel
Vi har sfi-läromedel för alla kurser och studievägar. Med våra
smarta elevpaket får du både digitala läromedel och tryckta
böcker – allt för att ge en varierad och flexibel undervisning.

Upptäck hela vårt sortiment på studentlitteratur.se/sfi

Form i fokus A digital

Välj mellan
7 ordklasser
+ ordföljd

Det är lättare att lära sig ett språk om man kan
använda flera olika inlärningsmetoder! Med det
nya, webbaserade läromedlet Form i fokus A digital
kan man öva och förbättra sina kunskaper i svensk
grammatik på ett varierat och utmanande sätt.
www.formifokus.nu
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