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UTGIVARE TEXTPALATSET AB

BILDER I
UNDERVISNINGEN
I sfi-undervisningen är det vanligt att använda bilder som stöd. Men valet av bilder
är inte helt oproblematiskt – upphovsrätt,
vardagsrelevans och kulturella referensramar
är tre av flera faktorer att ta hänsyn till.
Ivana Eklund, lärarfortbildare och författare,
är nyfiken och vetgirig när det gäller digitala
verktyg, appar och hur multimodalt material
kan underlätta undervisningen. Vi ställde
några frågor till henne om att använda bilder
i undervisningen.
Många bilder på nätet är upphovsrättsskyddade. Var kan man hitta fria bilder att använda
i undervisningen?
Att hitta upphovsrättsfria bilder som passar ditt
syfte och lektionsinnehåll är enklare än du tror.
Min absoluta favorit är Pixabay (www.pixabay.
com). Det är en sida med tiotusentals licensfria bilder att ladda ner/kopiera och använda
som man vill. Det finns foton, tecknade bilder,

MULTIMODALA

TEXTER

vektorbilder och symboler uppdelade i en
mängd kategorier. Att man kan söka på svenska
är ett stort plus.
Kan du förklara, rent generellt värdet av att
använda bilder i undervisningen, men också
vilken fälla och fara som finns när vi väljer
bilder?
Bilder ska hjälpa, inte stjälpa. Innan du använder
en viss bild, ställ dig frågan: Vad är syftet med
att använda en bild? En otydlig tecknad bild
kan lätt bli mångtydig utifrån olika kulturella
referensramar. Även bilder som är mycket förenklade och till viss del symboliska kräver en
gemensam referensram.
Det finns huvudsakligen två syften med att
använda bilder i undervisningen:
1. Bildstöd är stöttning och ett verktyg för
språk- och kunskapsutvecklande ...

Digitala och multimodala inslag i
sfi-undervisningen får allt större
fäste och plats. Med multimodalitet
avses olika uttrycksformer – där text,
ljud, bild och rörlig bild samspelar.
Den tidigare undervisningen bestod av
tryckta papper och tal. Idag kommunicerar vi dock på ett flertal olika sätt
– vilket därför även behöver avspeglas
i undervisningen. Det medför en förändrad lärarroll, eftersom det krävs en
helt annan kompetens för att ta till sig
multimodala texter. Den digitala och
multimodala litteraciteten behöver
utvecklas hos många inom sfi. Att läsa,
förstå och kunna kommunicera digitalt
och multimodalt.
Det är skillnad mellan att lära sig
om demokrati genom att läsa texter
och prata om texterna – eller ...

text: Annsofie Engborg, foto: Bildbank

text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi

DESIGNAT

LÄRANDE
Didaktikprofessor Staffan Selander och
Günter Kress, professor i semiotik och utbildningsvetenskap, påvisar att synen på
lärande har förändrats genom tiderna och
att vi måste anpassa undervisningen enligt
det samhälle och den verklighet vi lever i dag.
Vi har rört oss från förmedlingspedagogik till
det konstruktivistiska synsättet och att eleven
ska designa sitt eget lärande.
En stor del av lärande sker idag i informella
miljöer. Det innebär att våra elever som kommer
till utbildningen redan besitter kunskaper som
vi tidigare inte riktigt hade räknat med. Det finns
många kommunikationskanaler där eleverna kan
inhämta kunskaper. Lärandets rum har flyttats
från det lokala till det globala. Eleven får kunskaper och information från hela världen. Lärarens roll har därmed förändrats. Klassrummet
som den självklara lärmiljön har idag utvecklats
och innefattar även det virtuella rummet.
Didaktikprofessor Staffan Selander har i sin
forskning intresserat sig för lärande och skrivit
ett antal vetenskapliga artiklar och böcker inom
didaktik. Vid institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, är fokusområdet teknikstött
lärande. Det intressanta här är hur man kan
designa miljöer och digitala verktyg för att

BBöcker för lärare, lärarutbildare och lärarstudenter

stödja lärandet. Det är detta som kallas didaktikdesign. Här är kommunikationsperspektivet
det centrala.
I boken Design för lärande: ett multimodalt
perspektiv (Selander & Kress 2017) visas tydligt att vi behöver utveckla vår syn på lärande.
Skolan och undervisningen måste anpassas till

UPPTÄCK DIGITALA FÖRDELAR
Javisst, sfi-undervisningen kunde långt in på 90-talet vara framgångsrik
utan dator och internet. Samtliga färdigheter övades ändå. Med framgång.
Men vad är då grejen med dator, iPad och mobiltelefon? Jo, att de är högst integrerade delar
i alla vuxna människors vardag. Vi får sms och mejl. Vi behöver kunna uttrycka oss, förstå
digitala texter och kunna kommunicera digitalt.
Till vardags är de digitala enheterna ett naturligt verktyg när vi behöver söka information, anteckna, boka, betala, kalenderföra och
Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
kommunicera. Det är ofrånkomligt enklare att ...
➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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den föränderliga värld som ständigt utvecklas,
menar Selander. Utbildningen måste möta de
behov som finns i samhället.
Boken Design för lärande: ett multimodalt perspektiv vänder sig till lärare, lärarutbildare och
lärarstudenter.
text: Annsofie Engborg foto: Studentlitteratur
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LÄRARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT AVGÖRANDE
Att se fördelarna med att arbeta digitalt
och multimodalt kan leda till ett positivt
klimat och en stimulerande lärmiljö. I
Lärportalen (Skolverket) finns vägledande texter som förklarar hur.
Lärarnas förkunskaper och lärarnas inställning till att använda digitala verktyg påverkar i mångt och mycket hur elevernas digitala litteracitet utvecklas. I texten ”Digitalt
arbete och multimodalitet” i Lärportalen
beskriver lärarna Karin Rehman, Alexandra
Ljungkvist Sjölin och Cecilia Rosengren hur
digitala verktyg och multimodala texter kan
användas i elevernas språkutveckling – och
hur dessa texter är uppbyggda.
De tre lärarna har sett flera positiva
effekter med att använda digitala verktyg
i undervisningen. ”Möjligheten för både
lärare och elever att spela in film och ljud,
som eleverna kan se och lyssna på både
i skolan och hemma, främjar språkinlär-

NY BOK!
Josefin Schygge är författare till nya boken

VUXENUTBILDNING

Allt du behöver veta för att undervisa vuxna
(Gothia Fortbildning 2019).

Berätta, Josefin Schygge, vilken behållning
kan sfi-lärare ha av den nya boken?
– Tillgänglighet, flexibilitet och individualisering är lika viktigt inom sfi som inom övriga
vuxenutbildningen. I boken får sfi-lärare flera
konkreta tips på hur man kan förhålla sig detta
men också, tack vare reflektionsfrågorna som
avslutar varje kapitel, goda möjligheter att
tillsammans med kollegorna diskutera hur
man på bästa sätt löser detta utifrån den egna
verksamhetens specifika förutsättningar.
text: Annsofie Engborg

ningen”, skriver lärarna Rehman, Ljungkvist
och Rosengren. Genom att lyssna och titta
på filmerna får eleverna stöd i hur ord och
fraser uttalas, och kan därmed öva uttal om
och om igen på och utanför skoltid. Man bör
även sträva efter att använda fotografier
som läraren och eleverna själva har tagit.
Det skapar en större förståelse och ett
större engagemang.
I arbetet med digitala och multimodala
texter ingår att läsa och analysera, men
också att själv kunna producera och göra
sig förstådd. Är mitt budskap tydligt? Når
jag min målgrupp? Är det tydligt vem som
är avsändare? Når jag den avsedda effekten
med min text och min bild/film?
”På bara några få år har det blivit
naturligt och självklart att nyanlända
elever kommer till sin första skoldag här
i Sverige med en mobiltelefon i fickan. De
ringer, sms:ar och använder sociala medier”,
text: Annsofie Engborg

EN HIMLA SUCCÉ
IVANA EKLUND TIPSAR
Ögonblicket då jag som lärare insåg
fördelar med multimodalitet utgör
ett före och ett efter.
Jag brukar även säga att introduktion av
qr-koder så gott som revolutionerade
elevernas lärande och min undervisning.
För mig är kombination av multimodalitet
och qr-koder en framgångsfaktor. Att
ge eleverna möjlighet att ta in språket
med hjälp av text, rörlig animation, bild
och ljud är toppen. Att sedan göra innehållet tillgängligt digitalt utan att de
behöver söka, logga in eller följa länkar
är oslagbart.
Ett av mina bästa klassrumsminnen
är från dagen då jag för första gången
visade eleverna hur de med sina mobiler
kunde skanna in en qr-kod och sedan
öva på en diktamen genom att lyssna
på texten och samtidigt följa med i den
visuellt. Mycket bra, mycket bra! ropades
det i kör. De såg fördelarna
DU KAN GÖRA SKILLNAD
Lättillgängligt multimodalt material
ger eleverna stöttning och återkoppling i lärandet. Tre digitala verktyg är
därför bra att kunna: för skärm- och ljudinspelning, qr-koder och publicering.

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

JÄRPEN
När elevantalet plötsligt ökade 2016 ställde det nya krav och en förändring behövde ske
på sfi i Järpen i Åre kommun.
Att jobba dag för dag och tvingas till ’svängdörrspedagogik’ är långt ifrån tillfredsställande.
Katarina Strandman och Åsa Hansson undervisar sfi, studieväg 3, i Järpen, och såg att eleverna
blev frustrerade av för lågt tempo när läraren varje vecka behövde börja om från början, med
hänsyn till de nytillkomna eleverna.
I samband med att Unis presenterades för Katarina och Åsa öppnades en ny möjlighet att möta
elevernas olika nivå och behov av övningar. Dessutom behövde de tillmötesgå Skolverkets krav
att skapa förutsättningar för eleven att kunna kombinera studier med arbete. De fann snart en
väg att möjliggöra kontinuerligt intag, men ändå skapa en sammanhållen grupp, där eleven
känner grupptillhörighet. Att skapa möjlighet för eleven att välja studietakt och upplägg – och
därmed flexibilitet – var också önskvärd.
Sedan 2017 har sfi i Järpen kunnat erbjuda sfi både på distans och som flexkurs.
– Vi följer och kontrollerar eleven på Lunis, där vi ser exakt vad eleven gör. Vi styr också
vad eleven skall studera genom att vi ger läxor varje vecka. Alla övriga lektioner är låsta tills

läxan är genomförd. All korrespondens sker
också via chattfunktionen på Lunis, förklarar
Katarina Strandman och Åsa Hansson.
Arbetssättet upplevs fortfarande som relativt
nytt och upplägget justeras ...
text: Annsofie Engborg foto: Mahdi Masoumi

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

FORMATIV BEDÖMNING

”ANVÄND SKÄRMINSPELNINGSFUNKTIONEN”
om hur skärminspelning kan användas vid
formativ bedömning.
Först en beskrivning av dig, för den som har
missat vem du är. Vem är du? Var jobbar du
och vad jobbar du med?
Patricia Diaz - språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH, föreläsare och författare. Har skrivit
tre böcker för Studentlitteratur om hur man kan
använda digitala verktyg i undervisningen, varav
den tredje Digitala verktyg för språkutvecklande
undervisning släpps i augusti 2019.

Med digitala verktyg kan du spela in din skärm
och det du vill visa på skärmen. Vi intervjuade
Patricia Diaz, pedagogisk utvecklare på KTH,
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Vilket stöd utgör det multimodala i sfiundervisningen vid formativ bedömning?
Digitala verktyg och multimodala inslag kan
användas för att effektivisera alla strategier
inom det formativa arbetet: att tydliggöra
lärandemål, att synliggöra lärande, att ge
återkoppling och att aktivera eleverna – dels
som resurser för varandra och dels som ägare av

sin egen inlärning. Om detta har jag skrivit en
hel bok (Arbeta formativa med digitala verktyg
som kommer i en reviderad upplaga i oktober)
men några exempel är:
- att samla upp förkunskaper och exit tickets
via kollaborativa ytor som Padlet, Flipgrid eller
ett helt vanligt delat Google-dokument
- att använda digitala responssystem
(Socrative, Mentimeter) för att bland annat
göra snabba avstämningar, variera repetitionen,
synliggöra lärande etc
- att använda spelbaserade verktyg för att på
ett genomtänkt sätt för att synliggöra lärande,
tex Quizlet, Quizalize, Quizizz och ja, såklart –
Kahoot!
- att använda kollaborativa ytor för att ge
återkoppling under processens gång. Och på
tal om återkoppling – använd ...
text: Annsofie Engborg
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Nyhet!

Flexiblare läromedel för sfi!
När du väljer Gleerups digitala läromedel för sfi får du och dina
elever tillgång till material för alla kurser och studievägar i ett och
samma läromedel. Det gör det lättare för både dig och dina elever
oavsett vilket av Gleerups digitala sfi-läromedel du väljer.
✓ Välj det digitala läromedel som passar dig och dina elever bäst.
Ingång med fokus på texter eller Sfi-boken som bygger på
autentiska intervjuer och har ett språkligt fokus
✓ Beställ en lärarlicens till dig och elevlicenser till dina elever
✓ Nu får du och dina elever tillgång till material för alla kurser och
studievägar

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
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NATIONELLT CENTRUM FÖR SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

HALLÅ DÄR, HÜLYA BASARAN!
Många av oss har sett filmer där Hülya
Basaran intervjuas om multimodalitet och
digitala resurser i Skolverkets stödmaterial
”Digital litteracitet”. Idag arbetar hon som
projektledare vid Nationellt Centrum för
svenska som andraspråk (SU).
Kan du förklara multimodalitetens roll när
det gäller kollegialt utbyte och nätverkande
mellan lärare – men också mellan elever?
Digitaliseringen har gjort det lättare att kommunicera multimodalt med text, bild, och filmer
och i kombination med kraften i sociala medier
kan man enkelt länka till egna inlägg med lektionsidéer som inkluderar text, bilder och filmer.
Det kollegiala utbytet som sker mellan lärare
i sociala medier är oberoende av tid och rum.
Sociala medier gör det också möjligt för
nätverkande mellan elever. För sfi-eleven finns
översättningsfunktioner, talsyntes och andra
inbyggda hjälpmedel i mjukvaran, som innebär
att de kan tala in text, läsa med öronen och på
så sätt blir det digitala blir ett stöd för att förstå
och delta i olika meningsskapande aktiviteter.
Appar för kommunikation gör det också
möjligt att skapa grupper och fortsätta kommunikation med hjälp av ljud, film och bilder
med deltagare man själv väljer.
Hur kan eleven använda gemensamma ytor
för kommunikation?
För att lärande ska ske mellan elever behöver
läraren organisera för detta vid planering av
undervisning. Att välja en digital resurs leder
inte per automatik för lärande mellan elever,
utan man behöver fundera på hur man kan
lägga in aktiviteter och tid för att eleverna
ska kommunicera med varandra. Förförståelse,
stöttning som börjor, ord, fraser och meningar
på det nya språket, som passar ämnet/temat
man ska jobba med är värdefullt – oavsett
vilken digital resurs som väljs.
En av fördelarna med digitaliseringen är att
man kan använda sig av gemensamma ytor som
bloggar, Padlet och delade dokument – och på
så sätt tillgängliggöra material utanför skoldagen och klassrummet. Det är väldigt enkelt att
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använda sig av den här typen av tjänster. De är
användarvänliga och det finns även en mängd
instruktionsfilmer kring hur man skapar och
använder sig av olika funktioner i tjänsterna.
När jag började använda dessa in min undervisning slogs jag av enkelheten. När vi arbetar
med ett tema tycker jag det är enklare att
samla hemsidor, bilder, länkar och dokument i
en Padlet. Då kan jag hänvisa till en adress som
jag dessutom själv väljer länkadress eller kan
få som en qr-kod. Sedan skapar jag ett upplägg
med all material, instruktioner steg för steg i
Padleten. Jag kan också välja om eleverna kan
lämna in material eller skriva och publicera på
samma sida. Detsamma gäller för bloggen där
jag dessutom ser flödet och vad vi har jobbat
med under olika tidsperioder. Tänk då vilket
stöd detta kan vara för eleverna som kan gå
tillbaka i flödet och repetera genom att ta del
av filmer, text, bilder och inbäddade övningar
från tidigare datum/inlägg.
Hur kan lärare använda gemensamma ytor både
för kollegialt utbyte inom skolan, men också
mellan skolor?
Idag är gemensamma ytor en självklarhet i de

digital system som skolor använder sig av, men
det är hur väl dessa ytor används som varierar.
I de insatser jag leder ute i olika kommuner är
ett exempel att jag har valt att använda den
gemensamma ytan för att lärare ska dela med
sig av lektionsplaneringar som de uppdaterar
och utvärderar löpande. Här samlas även inlämningar från utbildningsdagarna. På så sätt kan vi
lära av varandra. Men det man inte får glömma
är att man också behöver avsätta tid för att vara
och läsa i de gemensamma ytorna, annars blir
det som en outnyttjat bibliotek.
Intressant är att man kan samarbeta mellan
olika skolor eller olika klasser via en gemensam
blogg. Detta kan initiera flera möten mellan
både lärare och elever via Skype eller möte på
riktigt.
Många lärare är idag med i olika grupper på
Facebook, vilket kan vara starten för nätverkande mellan olika lärare och skolor. Det finns
också skolor som har egna Facebook-sidor där
de når ut med information om sin ...

text: Annsofie Engborg, foto: Marcus Gustafsson
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FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar
på dina frågor

”En av våra stora utmaningar är sfi-elever som
inte gör någon särskild progression. Vi har försökt låta elever komma ut i praktik, men det
har inte heller varit utvecklande för språket.
Hur kan en specialpedagog hjälpa oss på vår
skola med detta?”
Gun, sfi-lärare
Johanna, studie- och yrkesvägledare
Svar:
Anledningen till att en elev inte gör någon progression kan vara väldigt varierande. Det kan
handla om att det är för svårt eller ibland faktiskt
för lätt. Det är viktigt att hitta rätt nivå för varje
elev och en noggrann kartläggning är därför

nödvändig. Då kan det vara bra att få hjälp av en
specialpedagog. Specialpedagogen kan också få
syn på om eleven har några inlärningssvårigheter
och ge lärarna verktyg för att kunna hjälpa eleven
med dessa.
Ibland saknar elever motivation. Då kan de
behöva motivationssamtal, coachande samtal.
Varför ska man kunna språket? Hur är det relaterat till deras framtid och livet i Sverige? Förankra
därför uppgifter med dagliga livet. Vad ska man
kunna när man bor i Sverige? Ta in texter och
autentiska situationer i vardagslivet som de inte
förstår. Om man börjar med det som är nära
eleverna är det lättare att förankra kunskap

Lärare

med erfarenhet. Sen är det extra viktigt att
man hittar elevernas styrkor, lyfter och bygger
på dessa. Då få eleven ökat självförtroende och
tycker också att skolarbetet är roligare.
Viktigt att de får lära sig i samspel och kommunikation.
text: Annsofie Engborg, foto: Specialpedagogkonsult

Gå 2 betala för 1
för endast 3490 kr

Årets viktigaste konferens för lärare &
pedagogisk personal inom sfi och vuxenutbildning

15 oktober 2019
Stockholm

Inspirerande dag med:

• Det senaste från Skolverket
• Modeller och verktyg för uttalsundervisning
• Sveriges mest lättlästa författare
• Enkla och roliga digitala övningar
• Hur sfi och yrkesvux skapar vägar till jobb
• + mycket mer
Talare från:

Skolverket • Sundsvalls kommun
Halmstads kommun • Norrköpings kommun
Eslövs kommun • Nyköpings kommun
Högskolan Dalarna

Ange ”sfitidning”
som bokningskod:
integrationsforum.se/sfilarare
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare
som undervisar på
motsvarande kurser

Konferens • 25 oktober 2019 • Stockholm

SFI I FOKUS 2019

Utveckla undervisningen med formativ bedömning

LÄS MER & BOKA PÅ WWW.GOTHIAFORTBILDNING.SE/SFI-I-FOKUS

GLAD
SOMMAR!
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NÄSTA
NUMMER
15 SEP 2019
I Sfi-lärartidningen i september
(2019:09) skriver vi om kommunikationsövningar.
Hur jobbar ni på din skola med
muntlig och skriftlig kommunikation? Har ni hittat ett sätt som
ger resultat? Vilken roll spelar
autentiska möten (besök och
studiebesök) och elevråd i undervisningen?
Dela med er både av utmaningar
och goda exempel. Skriv och
berätta:
annsofie@textpalatset.se

