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UTGIVARE TEXTPALATSET AB

”VI ÖNSKAR UTBYTE
MED FORSKARE”
I Umeå arbetar de tre legitimerade lärarna
Maud, Olivia och Elisabet som undervisar
studieväg 1-elever. Dessa elever har inte
gått i skolan och inte heller lärt sig det latinska alfabetet. Först är det Maud som möter
eleverna, och efter en tid slussas de vidare
till Olivia eller Elisabet.
Hur ser ni på sfi-läraryrket?
Vi tycker att sfi-läraryrket är allt från väldigt
roligt, stimulerande, utmanande, tålamods
prövande, krävande och givande på många sätt.
Det är dock inte så många som känner till
vad det innebär att undervisa analfabeter och
kortutbildade. Därför känner vi att vi ofta blir
förbisedda både vad det gäller resurser och behov.
Hur samarbetar ni med andra skolor?
Samarbetet med andra skolor är mer eller
mindre obefintligt. Vi skulle gärna se ett större
kunskapsutbyte mellan vår verksamhet och
den forskning som bedrivs på universitetet,

om det nu bedrivs någon, som rör analfabeter och kortutbildade. Det skulle kunna bli en
win-win-situation där båda instanser ger och
tar. Vi skulle kunna komma dit och berätta om
hur vi jobbar och de skulle ge oss tips och råd
utifrån senaste forskning. Just nu saknar vi input
och uppfattar det som att det tyvärr bedrivs för
lite forskning inom just vårt område.
Hur ser ni på kompetensutveckling?
Vi har i viss mån möjlighet till kompetens
utveckling, men praktiska skäl gör tyvärr att
vi ofta avstår. Vi måste själva leta rätt på
passande kurser, ansöka, motivera, fixa vikarie,
planera lektioner för vikarien, dokumentera
studiebesöket, ibland redovisa besöket och allt
detta merarbete gör att vi backar ur.
Vilken kompetensutveckling har ni nyligen
fått och vad behöver ni …

ATT VARA
SFI-LÄRARE
Sfi-läraryrket är onekligen ett komplext yrke. Även om utbildningen
”bara” uttrycks som en kvalificerad
språkutbildning, rymmer det många
olika lager av utmaningar.
För den som har en lärarexamen räcker
30 högskolepoäng (en termin) i svenska
som andraspråk för att få en utökad
lärarlegitimation. Då blir du behörig
att undervisa sfi.
Att utföra sitt yrke rymmer åtskilliga dimensioner av kompetenser. Hur
kan man nå och engagera alla de vuxna
i klassrummet? Vuxna i olika åldrar,
med olika bakgrund, erfarenhet och
mål – vuxna som lär sig på olika sätt.
Alla bär sin egen historia och mår av
förklarliga skäl olika bra.
I styrdokumenten och förfrågnings
underlag inför upphandlingar …

text: Annsofie Engborg, foto: Sfi Umeå

text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

SFI-LÄRARENS SYN PÅ

AVHANDLING:

LÄRARRESPONSEN

SPECIALPEDAGOGIK

VIKTIG

”Det är en svår och utmanande roll att arbeta
som sfi-lärare med kortutbildade elever”,
konstaterar Johanna Lindgren Chin i sin
studie (2018). Gemensamt är också att de
uppvisar en hög grad av engagemang.

I sfi-undervisningen håller läraren genomgångar och eleverna övar. Som en naturlig del
av undervisningen ingår även att ge respons.
En ny avhandling (2019) tittar närmare på
och analyserar detta.
Många lärare fokuserar på den skrivna textens
korrekthet i sin respons. Men för en nybörjare
i svenska som andraspråk behöver man så
mycket mer än så. Liivi Jakobson undersöker i
sin avhandling olika former av respons och hur
de värderas av såväl eleven som läraren. Hon
ser två huvuddimensioner i det att ge respons –
responsfokus och responssätt.
Vilka vanliga ’missar’ förekommer i samband
med respons?
Respons är väldig viktig del av undervisningen.
Vissa forskare säger att det är den viktigaste
delen och samtidigt ett komplext område. Det
viktigaste misstaget från de som ger respons
är att de inte tar det på allvar, men eleverna
ser allvarligt på den respons de får. Dessutom
ger en del lärare oftare bara kritik istället för
förslag och uppmuntran. Det finns forskare inom
det här fältet som har kallat sådana misstag för
’horror stories’.
Vilken respons ger lärare?
I min studie använde jag ett helhetsperspektiv,

hermeneutiskt perspektiv. Vad ger lärare
respons på och hur. Vad-frågan handlar
om fokuseringar: Vad tar de upp i sina
kommentarer. Fokus i responsen kan vara
exempelvis innehåll eller språk. Frågan
hur handlar om olika sätt att kommentera.
Lärare använder olika sätt i en speciell
kontext. Respons ges i form av information,
kritik, förslag och beröm.
En intressant reflektion som Liivi gör
är jämförelsen mellan förstaspråksskrivare och andraspråksinlärare. Det finns en
allmän uppfattning om att först se innehåll och organisation i texten och att ge
respons på språket i ett senare skede. Men
vid andraspråksinlärare bör lärare kunna
hantera både språkliga och innehållsliga
aspekter samtidigt.
Vilken respons vill elever ha?
För elever är responen mycket …

Ingen av lärarna har läst någon kurs i special
pedagogik, utöver vad som ingår i lärarutbildningen, men några av dem har läst kurser i
grundläggande litteracitet eller läs- och skrivutveckling, men inte läs- och skrivsvårigheter.
Flera av dem har inte någon specialpedagog
på skolan. Och när de väl har specialpedagog
har de inte erfarenhet av eller kunskaper om
studieväg 1-elever (som dock är en heterogen
grupp). Samtidigt är de överens om att elever
med kort eller ingen utbildning har behov av
en extra anpassad undervisning.
Det är slående hur lärare på …
text: Annsofie Engborg
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Jag skulle gärna vilja skriva ”Sfi-läraryrket är inte bara en lek. Det är en dans på
rosor också.” Men så är det naturligtvis inte. Precis som många yrken finns det inom sfi
utmaningar och dagliga slitningar i sfi-lärares yrkesvardag inne i och utanför klassrummet.
Ändå så älskar vi det vi gör. Eller hur? Att utbilda vuxna som är på väg att integreras i
Sverige; att introducera dem för svenska språket,
Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
svenska samhället och svensk historia och …
➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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◆ Hur förhåller sig sfi-lärarna till specialpedagogisk
kompetens?
◆ Hur ser sfi-lärarna till och på elevernas behov?
◆ Hur är lärarnas syn på den egna yrkesrollen?

text: Annsofie Engborg, foto: privat

Vad innebär det egentligen att vara sfi-lärare? Jag har läst två böcker
där två lärare ger varsin bild av sin verklighet och vardag på jobbet.
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Tre frågor är centrala i studien:
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SFI-LÄRARYRKET
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I en studie från Stockholms universitet (2018)
undersöks hur sfi-lärare som undervisar kort
utbildade elever ser på specialpedagogik. I denna
kvalitativa studie har sex sfi-lärare intervjuats.
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KOMPLEXT UPPDRAG

SFI-LÄRARE
Helena Colliander, postdoktor vid Linköpings universitet, har i sin avhandling
(2018) intresserat sig för att studera
sfi-lärares yrkesidentitet. Hur utformas
professionell identitet vid undervisning
av kortutbildade vuxna?
I avhandlingen studerar Helena Colliander
vad det innebär att vara och bli sfi-lärare för
kortutbildade och hur dessa lärare utvecklar sin yrkesidentitet i olika yrkesmässiga
praktikgemenskaper.
Den första bygger framför allt på lektionsobservationer och handlar om vad
lärarna gör när de undervisar och hur detta
hör ihop med deras bild av eleverna. De
andra tre studierna baseras på intervjuer
med lärarna och tar upp olika aspekter av
att vara och utvecklas som lärare.

med många ansvarsområden utöver skolan.
Lärarna tog hänsyn till dessa saker, men
upplevde ibland att det kunde vara svårt
att balansera dem.
Lärarnas yrkesidentitet var något som
utvecklades hela tiden, men framför allt
när de var nya som lärare inom studieväg
1 och när yttre förändringar, till exempel i
elevantal och elevgrupper, eller i form av
krav på effektivisering och digitalisering
ställde nya villkor för deras arbete. I dessa
situationer ’förhandlade lärarna sin identitet’.
Lärarnas tillhörde många olika yrkesmässiga gemenskaper på samma gång, både
sådana som de rent fysiskt ingick i, så som
ens lärarlaget på skolan, och föreställda
praktiker, till exempel att vara en lärare
på studieväg 1 i allmänhet.
Just undervisingspraktiken …
text: Annsofie Engborg

Resultatet
Resultatet visar att läraren formade sin
yrkesidentitet i relation till vilka deras
elever var. Det lärarna gjorde när de undervisade, vad de gjorde för att utveckla sin
yrkeskompetens och hur de hanterade förändringar hade sin grund i de utmaningar
som eleverna stod inför.
Eleverna var nybörjare både i svenska
och vad det gäller att läsa och skriva. Många
hade tunga erfarenheter med sig efter att
ha tvingats i fly, och det gick åt mycket tid
och energi för dem att etablera sig i det
nya samhället. De var vuxna människor
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NÄSTA NUMMER 15 MAJ 2019
I Sfi-lärartidningen i maj skriver vi om musik (och uttal) i sfi-undervisningen.
Hur jobbar ni på din skola med uttal och uttalsövningar? Har ni hittat ett
sätt som ger resultat? Vilken roll spelar svensk musik
och musiktexter i undervisningen? Dela med er både av
utmaningar och goda exempel. Skriv och berätta:
annsofie@textpalatset.se

HUR VILL DU

UTVECKLAS?

IVANA EKLUND TIPSAR
Har du blivit sfi-lärare efter att först
ha undervisat i andra sammanhang?

Vi är säkert många som delar erfarenheten av att behöva växa in i sfi-lärarrollen och successivt upptäcka yrkets
specifika utmaningar, trix och glädje
ämnen. Min väg till professionell
skicklighet är kantad av nyfikenhet,
förmåga att undra och törst efter svar.
Kompetensutveckling kallas det visst.
Jag insåg tidigt att jag behövde lära
mig en massa för att kunna bli bra
och känna mig trygg i klassrummet.
Jag ville bli sfi-lärare, inte bara jobba
som en: Ämnesbehörighet i svenska
som andraspråk, check. Lyssna och
lära av andra, check. När det kommer
ut intressanta fackböcker eller artiklar
på nätet, avsätter jag då och då tid
för läsning.
Tid och vilja
Kompetensutveckling via webben är
bra och gratis. Läs gärna Skolverkets
pedagogiska artiklar och kunskaps
översikter och bli medlem i det utvidgade kollegiet på Facebook. Vill du
inte blanda jobb och fritid? Skaffa ett
extra fb-konto. Schemalägg tid för din
kompetensutveckling.

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

”VI HAR UTBYTEN OCH
SAMARBETEN”
Hur ser ni på sfi-läraryrket?
Det känns som ett obeskrivligt viktigt uppdrag att få undervisa vuxna elever och att
få vara en förebild för några av dem (ger
oss energi varje dag). Att kunna få möjlighet
att påverka deras framtid och integration
är en viktig roll för oss på sfi.
Hur samarbetar ni med andra skolor?
En av mina uppgifter är att leda pedagogisk utveckling i arbetslaget så jag fick
en idé att vi skulle behöva samarbeta
med andra sfi-skolor. Vi samlade många
frågor och skickade till tre olika sfi-skolor
(Köping, Sala, Sundbyberg). De svarade på
de frågorna och vi fick mycket nya idéer
och tankar kring organisationen. Efter jäm
förelsen har vi till exempel utökat distansundervisningen.

Nyligen har vi träffat ett arbetslag från Sundbybergs vuxenutbildning. De besökte oss i
Enköping förra månaden. Eftersom ett av syftena med studiebesöket var att utveckla och
diskutera bedömningen av muntlig interaktion
och produktion fokuserade vi på detta.
Vi jobbade i mindre grupper och tittade
på filmer, muntor som vi spelade in. Det var
underlaget för våra diskussioner i grupperna. Vi
fick många nya idéer och kunde utbyta erfarenheter under besöket. Det här studiebesöket var
så givande så vi vill fortsätta samarbeta och
besöka dem i framtiden.
Hur ser ni på kompetensutveckling?
Genom utbyten och samarbeten får vi lärare
möjlighet till kompetensutveckling. Man kan
aktivt utveckla sin undervisning genom att ta
del av kollegornas erfarenhet och sen testa

LILLEMOR MALMBO, NC

”FÖRUTSÄTTNINGARNA
MÅSTE BLI BÄTTRE”
Nationellt centrum för svenska som andra
språk, NC, är aktiva i dialogen i sociala
medier med sfi- och sva-lärare och andra
pedagogiskt verksamma. Ny webbredaktör är
Lillemor Malmbo, som också kommer arbeta
med vuxenutbildningsfrågor.
Vilka är dina huvudsakliga uppgifter hos NC?
Jag ska bland annat administrera några av NC:s
konton på sociala medier – Facebook, Twitter
och Instagram. Vi vill nå ut till så många som
möjligt för att, mer än vad som redan görs idag,
fundera som bollplank och resurs för alla som
jobbar med svenska som andraspråk och sfi.
Politiker och tjänstemän önskar vi kontakt med
i större grad än i dag, eftersom de påverkar
villkoren och förutsättningarna för utbildningen.

4
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Vilka kompetensutvecklingsinsatser genomförs just nu inom komvux?
Vi ser tydligt hur det signaleras att sfi- och sva
studier i kombination med praktik och yrkesintegrerad vuxenutbildning ska prioriteras.Till projektet YFI har vi tagit fram podden Språk och yrke.
Tillsammans med Stockholms universitet
kommer vi att ta fram bedömningsexempel som
integrerar yrkeskunnande med kommunikativ
kompetens. NC kommer även ta fram handledningsmaterial för lärare.
Vad mer ser du att NC kan bidra med för sfilärare?
Jag tror att NC kan bidra med …

Anita Varga

detta i sin egen grupp. Att förbättra elevernas måluppfyllelse är viktigt för oss. De
har olika förutsättningar, möjligheter och
behov.
På sfi samarbetar vi med kollegor på
olika sätt för att utveckla undervisningen.
Vi behöver diskutera och träna mer på
bedömning av elever i framför allt tala och
skriva på olika nivåer, träning ger färdighet.
Vi behöver skapa tillfällen för …
text och foto: Annsofie Engborg
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PROJEKT
INVÄST
Västsveriges sfi-verksamheter får under
2016–2019 draghjälp av ett ESF-projekt
(Europeiska Socialfonden) i att utveckla
och stärka kvaliteten inom sfi genom
kompetensutveckling och processledning.
Projektgruppen har byggt en öppen hemsida med namnet SfiVäst.
– 30 grupper av lärare har fått processtöd
i kollegialt lärande, berättar Jenny Hostetter,
processledare, InVäst. Vi har åkt ut till sfiverksamheter i några månader upp till två år
och stöttat arbetslag. De har fått hjälp med
att ringa in elevbehov, stärka dialogen med
eleverna kring undervisninen och utveckla
undervisningen. I många …

text: Annsofie Engborg

text: Annsofie Engborg
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Träna och testa sfi

Nyhet!

Träna och testa sfi är ett alldeles nytt digitalt material
som kompletterar din undervisning, oavsett vilket
läromedel du använder.
✓ Optimerat för smartphones
✓ Nivåindelade övningar för alla sfi-kurser
✓ Lärarmaterial med nivåtester
✓ Självrättande övningar som tränar olika färdigheter
✓ Tydliggör varje enskild elevs framsteg och resultat
✓ Fungerar utmärkt för heterogena grupper med
löpande intag

Prova gratis!
På gleerups.se kan du läsa mer och prova gratis i 30 dagar.
Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till: info@gleerups.se

annons_237x114.indd 1

2019-03-29 14:13
Copyright © Textpalatset 2019:04

5

2019:04

IFOUS SATSNING

FÖR SFI-LÄRARE
I ett forskarnära program deltar sfi-lärare,
som tillsammans med forskare kommer att
genomgå ett forskningsnära program inom
sfi under tre år, 2018–2020. Sofia Sundberg är
en av deltagarna. Programmet heter ’Språk
utvecklande arbetssätt inom sfi’.
Ifous har ett utvecklingsprogram där du ingår.
Vad fick dig att gå med i projektet?
Jag tyckte det lät intressant. Jag tycker det
är viktigt att man inte stagnerar i det arbete
man gör, det är viktigt med ny input. Det här
Ifous-programmet gav mig en bra möjlighet,
och att det dessutom pågår under längre tid
och inte är en lösryckt punktinsats är extra bra.
Hur är arbetet upplagt och vad innehåller det?
Programmet pågår under tre år och två–tre
gånger per år samlas alla deltagare för utvecklingsseminarier som innehåller föreläsningar
och workshops. Utifrån föreläsningarna och
läst litteratur får vi uppgifter. Ibland handlar uppgifterna om att vi ska designa olika
undervisningsmoment som vi också ska genomföra i elevgrupper. Undervisningsmomenten

kan dokumenteras genom att vi auskulterar
hos varandra. Auskultationerna följs då upp
i samtal tillsammans med de två forskare
från Högskolan Dalarna som är kopplade till
programmet, Jenny Rosén och Berit Lundgren.
Forskarna använder det vi gjort i grupperna
till sin forskning.
Innehållet består av olika infallsvinklar på
hur sfi-undervisningen kan utvecklas och bli
bättre; till exempel transspråkande, vuxen
didaktik och kollegialt lärande bland annat
genom att läsa texter.

BOKEN SOM SKILDRAR SFI

Hur tar du med dig arbetet in på din arbetsplats?
Vi är tre lärare och en skolledare från Hermods
Uppsala som är med i programmet, tillsammans med tre kollegor från Västerås bildar vi en
utvecklingsgrupp. Vi har vid ett tillfälle berättat
om programmet vid ett gemensamt möte här på
Hermods i Uppsala. De undervisningsmoment
som vi designar försöker vi göra allmänt hållna
så att det går att använda dem inom olika teman
så att även våra kollegor lätt …
text: Annsofie Engborg
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INIFRÅN

Karin Ulveson är sfi-läraren bakom boken
Svenska för främlingar (Celanders 2018),
en bok i bloggformat om sfi-läraren Ebbas
smått kaotiska yrkesvardag.

De har även bett mig skriva om vad jag ser att
sfi-lärare och sfi i stort behöver.
Även utbildningsminister Anna Ekström sägs
ha läst den.

lättöverskådlig. Det finns scener som är tydliga
och kan därmed vara lätta att diskutera.
Även facket skulle behöva läsa den, funderar
Karin Ulveson.

Boken har fått stor genomslagskraft och lästs
av lärare, forskare och politiker.
– Boken har lett till många kontakter, och
även några framträdanden, berättar Karin Ulveson för Sfi-lärartidningen. Det finns inte många
böcker som skildrar sfi inifrån. Ska man utveckla
sfi behövs röster från olika håll.
Tillsammans med Jonas Hallberg skapades
scener ur boken. Dessa filmades.
– Jag har haft kontakt med NC som också
har läst den. De har tyckt att det varit lärorikt.

Vad vill du med boken?
Den kan väcka frågeställningar bland lärare:
Vad är mitt ansvar i min yrkesvardag? Lärare
kan ju göra något. Man kan ju säga ifrån. Med
boken vill jag bland annat peka på ekonomiska
förutsättningar inom sfi, men även att tillvaron
bygger på politiska beslut.

Kommer det diskussionsmaterial?
Nej det är inte planerat, men jag vet att skolor
har tänkt att starta en studiecirkel.

6
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Vad vill du ska hända med boken?
Jag vill att man ska använda den som diskussionsunderlag inom sfi. Den är kort, lättläst och

Finns det någon idé om en uppföljare?
Det finns mycket positivt att säga om sfi. Det
skulle kunna vara viktigt med sfi. Jag menar,
det finns en potential inom sfi att skriva något
positivt och visa någon …
text: Annsofie Engborg
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BOK:

Tro, hopp & sfi av
Eva Thors Rudvall.

TRO, HOPP & SFI

Under fyra månader – maj–augusti, följer
vi sfi-lärarens dagboksanteckningar – om
att vara lärare, om alfabetisering, om språk
café, om krav, mål och visioner. Och mycket
mycket mer.

gifter av administrativ eller fortbildnings
karaktär. Att vara lärare är att fem dagar i veckan
köra ett rejält träningspass men aldrig stretcha
förrän sent på kvällen.
[---]

Folkuniversitetets förlag har gett ut Eva Thors
Rudvalls Tro hopp & sfi (2018) med förhoppning
om att hos läsaren ingjuta ”mod och tillförsikt”
i en verksamhet som allt som oftast omskrivs i
nedvärderande och kritiserade ordalag.

13 maj Lärarens uppgift är att hitta kärnan
[---]
”Då kan du många språk?”, är en vanlig fråga
jag ställs inför när jag för någon ny bekantskap
berättar vad jag arbetar med. Nej, jag undervisar
i svenska på svenska, är svaret. Nämen, hur går
det till ?! Det gäller att hitta något som fångar
de studerandes intresse, är svaret.
[---]
Bland dagboksanteckningarna varvas även vardags- och fritidsfrågor – och tankar om den
egna familjen.
– För mig är sfi-läraryrket en ständig källa
till glädje. Här måste man …

Ur Tro hopp och sfi
11 maj Att vara lärare är att stå på scen
[---]
jag brukar göra jämförelsen mellan […] lärar
insatsen och professionellt skådespeleri, för jag
inbillar mig att intensiteten är lika hög. Men en
avgörande skillnad är att efter avslutad föreställning kan skådisarna gå på krogen och ta en
öl och varva ner och ladda om. Lärarna ska som
regel direkt efteråt fortsätta med arbetsupp

text: Annsofie Engborg, foto: privat
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Beställ kostnadsfritt
provexemplar
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.
Med provexemplaret kan du prova elevpaketets digitala
läromedel fritt i upp till 6 månader.

Beställ på studentlitteratur.se/prova

Upptäck hela en
utbudet på webb
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare
som undervisar på
motsvarande kurser

FÖRELÄSNING halvdag/heldag

Digital kompetens på sfi
Vad, hur, varför?
Digitalisering
och digital transformation

25 oktober 2019

Konferens

På plats hos er och när det passar er.

SFI I FOKUS 2019

Mer info och kontakt på webben:
www.ivanaeklund.se
IVANA EKLUND

Tema: Formativ bedömning för
språkutvecklande undervisning
NYHET! FRÅGA
SPECIALPEDAGOGEN
LÄS MER & BOKA PÅ GOTHIAFORTBILDNING.SE

I Sfi-lärartidningen kommer en
specialpedagog att svara på dina frågor.
Vad vill du veta?

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

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

Textbygget
sfi C kommer
snart!

Elevbok
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