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KULTURELL FÖRSTÅELSE
EN VIKTIG KOMPETENS
En viktig kompetens i vår tids mångkulturella
samhälle är kulturkompetens. För att förstå
varandra behöver vi mötas. Det är i mötet
som vi kan få nya insikter och kunskaper om
andra – och oss själva.
Aldrig tidigare har Talarförmedlingarna varit
så många och så välfyllda med talare som idag.
På Talarforums talarlista trängs inspiratörer
och kunniga inom olika områden. Här finns
namn som populära Jesper Ek, Olof Röhlander
och Frida Boisen. En av talarna, känd bland de
flesta sfi-lärarna är antropologen Gillis Herlitz.
Gillis Herlitz är antropolog och etnolog. Han
föreläser, utbildar och handleder i kulturmöten
och arbetsplatsrelationer, bland annat. Med
boken Kulturgrammatik (Liber) lyfter han olika
kulturellt betingade frågor, frågor som vi behöver syna och verbalisera för att förstå varandra.
Genom att se människan bortom kulturen blir
vi samtidigt kulturkompetenta.

Kulturgrammatik är ett spännande ord. Berätta
– vad lägger du in i det ordet?
– Människor som talar ett gemensamt språk
har en överenskommelse om hur ord ska böjas
och meningar konstrueras. För den infödde sker
allt detta automatiserat. Man behöver inte fundera över grammatiken. Den är mer eller mindre
automatiserad. Grammatiken är dock inte ett
system någon har lagt på människor utan den
bygger på överenskommelser. På motsvarande
sätt menar jag att det finns en automatiserad
kunskap om den kultur jag befinner mig i. För
den invigde finns det inte några hemligheter
eller konstigheter.
Mönstret kan, om
man så vill, liknas vid
en grammatik och på
samma sätt som du
måste lära dig grammatiken när du lär...

ATT ÖVA

KOMMUNIKATION
Inom ramen för sfi ska eleven bli
rustad att kommunicera muntligt
och skriftligt i vardags-, samhälls-,
arbetsliv och vidare studier. Metoderna varierar från digitala övningar
till fysiska rollspel och improvisationsteater.
Kommunikationsövningar stärker olika
färdigheter samtidigt – att lyssna, att
göra sig förstådd muntligt, eller att
läsa och göra sig förstådd skriftligt. I kommunikationen ska eleven
kunna lyssna eller läsa och förstå ett
meddelande eller något som någon
berättar, beskriver, förklarar, instruerar
– och eleven ska, i kommunikationen,
bekräfta att han eller hon har förstått
genom kropps- och verbalspråk.
Ett sätt att hålla kommunikationen
igång är att ställa öppna frågor...

text: Annsofie Engborg, foto: Pressbild, Talarforum

text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi

NY AVHANDLING:

SPRÅKLIGA REDSKAP och

SPRÅKLIG BEREDSKAP

Språkundervisningen har traditionellt sett
fokuserat på språkets form, men har på
senare tid alltmer fokuserat på språkets
användning, kommunikation. Den funktionella aspekten betonar möjligheten att göra sig
förstådd i olika situationer.
I och med läroplanens skrivning att läraren ska
stödja elevens kommunikativa utveckling följer

ett naturligt behov av en epistemisk hållning,
ett reflekterande och undersökande arbetssätt.
I Maria Rubins avhandling Språkliga redskap – språklig beredskap (2019) är syftet att
visa möjligheter och hinder avseende elevers
ämnesspråkliga deltagande i undervisningen.
I studien undersöks möjligheter och hinder
för ämnesspråkligt deltagande. Här ges även
utrymme för att diskutera förutsättningar för

CHEFREDAKTÖREN:

en inkluderande undervisning – det som Maria
Rubin kallar inkluderingsdidaktiska byggstenar.
Maria Rubin konstaterar bristen på forskning
inom vuxenutbildningen. Ett av de områden som
hon ser bör beforskas är hur elevers språkliga
resurser kan tas tillvara i undervisningen. Studiens resultat visar också på behov...
text: Annsofie Engborg foto: Bildbank
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IMPROVISATIONSDIALOGER I MITT KLASSRUM

Utgivare: Textpalatset Sverige AB
Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg
Grafisk form: Togetheronline Group AB

Sedan årets början har jag undervisat små grupper, tre personer, och pass med en
person i taget. Det som är gemensamt för dessa kursdeltagare är att de vill ha ”en
egen lärare att kommunicera med”.
När dessa kursdeltagare väljer innehåll är det bara ett enda önskemål som återkommer:
kommunikation. Så vi kommunicerar. Vi pratar när vi ses och vi skriver till varandra...

annsofie@textpalatset.se

0762-37 47 14

@textpalatset

/in/annsofieengborg

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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KOMPIS Sverige
Stockholmsbaserade Kompis Sverige är
en ideell förening som matchar den som
vill lära sig svenska med någon som kan
språket. Syftet är själva mötet och att
öka förståelsen för varandra.
I matchningen tar föreningen hänsyn till hur
familjesituationen ser ut, vilka intressen och
vilken yrkesbakgrund personerna har. När
man har blivit matchad och fått en kompis
kan man gå på gemensamma aktiviteter.
Flera muséer erbjuder fri entré.
Johan Bäckström, verksamhetschef hos
Kompis Sverige, berättar att 5 400 personer har matchats sedan starten 2013 och
närmare 8 000 har deltagit i olika sociala
aktivitetet.

KOMMUNICERA

KUNSKAP

IVANA EKLUND TIPSAR
Kommunikation och kunskapssyn
är oskiljaktiga begrepp. Symbiosen
präglar bl.a. kunskapskraven.

Johan Bäckström

sociala aktiviteter.
Hur många kommuner är involverade idag?
– Kompis Sverige har i dagsläget samarbete med åtta kommuner, huvudsakligen i
Stockholmsregionen. Sedan starten 2013 har
organisationen samarbetat med ett tjugotal kommuner, berättar Johan Bäckström.
Hur kommer Kompis Sverige att fortsätta
spridas, geografiskt sett?
– Kompis Sverige har nyligen beviljats stöd
från Postkodstiftelsen för att etablera verksamhet i fem städer runt om i Sverige under
det kommande 1,5 året. Fokus kommer att
vara högskole- och universitetsstäder och
ska drivas genom lokala volontärnätverk
som kommer ordna kompismatchningar och

VAD ÄR
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som
arbetar med film och digitala verktyg
i undervisningen samt arbetar aktivt
med kollegial utveckling.
Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

Utöver detta skapar organisationen just nu
möten mellan nya och etablerade svenskar
med maten som förenande kraft i projektet
”Matiga möten” som genomförs tillsammans
med ICA-handlare över hela Sverige. Blandade grupper med 20–30 personer på runt
15 orter kommer att mötas och laga mat
i en workshopsserie med tre träffar. Nya
svenskar rekryteras huvudsakligen via samarbete med sfi-skolorna på de olika orterna.
Via kompissverige.se kan du anmäla dig
och bli volontär. Läs mer på kompissverige.
se.

Vidare gestaltas den dels i färdigheten
att kommunicera inom vuxenlivets
skiftande domäner, dels som förmågan
att tala om kunskap. Jag har på senare
tid funderat mycket på detta och tycker
att sambandet blir bara mer och mer
intressant. En aktiv kommunikation och
interaktion i klassrummet tycks kräva
framför allt två saker: dels trygghet och
dels att elever tänker egna tankar som de
känner en lust och ett behov att pröva
i samspel med andra. Låt oss titta närmare på det senare. Eget tänkande, att
se, förstå och kommunicera sammanhang
och olikheter samt respektera olika sätt
att se på världen – det kräver utvecklad
och komplex kunskapssyn.

text: Annsofie Engborg

VAD ÄR KUNSKAP?
Det räcker inte med dualistisk rätt/
fel-kunskapssyn för att uppnå sfi:s färdighetsbaserade kunskapskrav. När
kan jag ett ord? När jag reproducerar
det eller när jag använder det för att
kommunicera? Vad innebär det? Den
diskussionen ingår i vårt uppdrag,
tycker jag.

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

”DET ÄR ELEVERNA
SOM SKAPAR INNEHÅLLET”

Bilden, från vänster: Johanna Lindberg Chin, Micaela Enciso, Catrine Nilsson

I Sundbyberg har sfi-eleverna drama på schemat, en och en halv
timme i veckan. Genom att koppla ihop känslor med språkinlärning – och att dramatisera vardagsrelevanta situationer – befäster
eleverna de nya orden.
Johanna Lindberg Chin, sfi-lärare och specialpedagog, har arbetat
här i Sundbyberg sedan 2009. Hon har haft försteläraruppdrag i två
år med inriktning specialpedagogik. Skolan har gjort en satsning
på det specialpedagogiska, då de inte haft någon specialpedagog
sedan tidigare. På frågan vad som utmärker denna sfi-skola kommer
svaret snabbt:
– Det märks att det här är en attraktiv skola. Vi har en låg omsättning bland personalen. Här har alla lärare lärarlegitimation och
det finns ett oerhört engagemang för alla elever. Lärartyperna är
olika och unika, men alla jobbar för det gemensamma – vi vill att
eleverna ska klara sig.
Att ha drama på schemat har visat sig vara ett mycket lyckat koncept.
Samtliga elever – i varje studieväg och kurs – har ett pass drama
i veckan. Satsningen började på studieväg 1.

Undervisande dramapedagoger
Catrine Nilsson, dramapedagog, har gått skådespelarutbildning och
studerat 30 hp svenska som andraspråk och utbildad Socialpedagog.
I närapå tio år har hon arbetat med sfi-eleverna i Sundbyberg. Kollegan Micaela Enciso som är auktoriserad dramapedagog, maskör
och har en konsthögskoleutbildning har varit här nästan lika länge.
Berätta – varför drama på schemat?
– Eleverna kan verkligen leva ut på våra pass. Eleverna får något
annat som inte är ”läsning, skrivning och skola”, berättar Johanna
Lindberg Chin.
– Då ser vi varandra på ett annat sätt, berättar Micaela. Det
stärker eleverna och det stärker sammanhållningen.
Tydlig ram med fritt innehåll
Dramapassen har alla en tydlig ram. Eleverna samlas och har
en gemensam kropps- och röstuppvärmning. För studieväg 1 är
tillhörande rörelser ett bra stöd för att minnas. Inledningen – att
presentera ord – är lika viktigt som avrundningen och avslutningen
text: Annsofie Engborg
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LÄROMEDEL SKA UTGÅ FRÅN

ELEVERNAS BEHOV
Många sfi-lärare producerar sitt eget läromedel. Ann-Charlotte Forsell och Anna-Karin Jansson, som då arbetade på sfi i
Åkersberga (2006–2012) anade att deras dialogmaterial var så
pass bra att ett förlag skulle kunna ge ut det.
Allt bra läromedel tar sitt avstamp i vad eleven verkligen behöver
och kvalitetssäkras mot vad kursplanen efterfrågar. Ur Ann-Charlotte Forsells och Anna-Karin Janssons arbetssätt skapades ett
läromedel. Ett hörövningsmaterial med dialoger från autentiska
miljöer.
Hur växte idén om att spela in dialoger?
– I klassrummet arbetade vi båda med dialoger generellt. Vi
dramatiserade dem med våra elever. Sedan började vi fundera
kring hur eleverna skulle kunna möta ett autentiskt språk. Då
föddes idén att spela in egna filmer.
Hur gick arbetet till när ni spelade in?
– Efter mycket research där vi (tjuv)lyssnade på människor i olika

Forts. Sfi Sundbyberg

EXEMPEL:

TEMA BOSTAD

situationer och på olika platser skrev vi ihop dialoger till filmerna,
som sedan spelades in i närområdet med kollegor, nära och kära på
tåg, i affärer, men också hos läkaren. Elevernas behov var konstant
i fokus. Under en läromedelskväll på Liber kom vi att prata med
en förläggare som genast tände på vår idé. Det resulterade i att
våra dialoger spelades in på cd.
Hur ser ni idag på läromedel som stärker elevernas kommunikativa förmåga? Vad vore riktigt bra och användbart på sfi idag,
utöver ert läromedel?
– Allt är naturligtvis beroende på eleverna. I varje situation
måste man utgå från eleverna för att individanpassa. Att inte
”fördumma” är viktigt. Vi tror också på att eleverna utvecklar sitt
språk i autentiska situationer utifrån våra dialoger.
– Eleverna lär sig när de verkligen har ett behov av att lära
sig. Om man utgår från elevernas behov i mötet med exempelvis
arbetsförmedling och sjukvård blir eleverna mer motiverade och
lär sig snabbare än om man rabblar verbformer i klassrummet.
text: Annsofie Engborg

3. Vecka 3: Att vara grannar. Vi bor i samma hus. Grannen knackar
på. Hur är grannen? Skvallrig, pratglad, misstänksam? Hur kan man
felanmäla? Sätt upp lappar i trapphuset. Känner du igen dig? Vad
gör du när något finns att klaga på?

Eleverna i studieväg 1, kurs A och B, har ett för- eller efterarbete.
Skriver nya ord inför eller efter passet. För de andra studievägarna
skrivs nya ord under tiden och sedan skrivs orden ut. Tanken med
efterarbetet för studieväg 1 är att konkretisera nya ord och begrepp
som har upplevts under dramapasset – till det skriftliga. På så vis
blir orden inte lika främmande eftersom de är fyllda med innehåll
och känslomässig koppling.
Enkel planering för tema Bostad:
1. Första veckan: Vad ska vi beröra under perioden? Ordförråd.
Adjektiv. Klaga på lägenhet (knarrar, fönster som drar). Användbara
ord och fraser när man ska söka bostad.
2. Andra veckan: Vårstäda. Vem ska göra vad? Berätta för varandra.
Vem gör mest? Grannen tar en tvättid. Spela upp historien. Gå ut
och köpa en produkt. Övertala den andra att åka på utflykt istället
för att städa.

4. Vecka 4: Samhällsinformation. Att ringa på en annons eller
andrahandslägenhet. Hur skiljer sig samtalet från första till andra
gången man ringer upp? Gå igenom olika typer av samhällsinformation utifrån upplevelser.
text: Annsofie Engborg foto: Bildbank
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KOMMUNIKATION
PÅ PRAKTIKPLATSEN

Vi ser i forskningen dystra upptäckter: Talutrymmet på praktikplatsen är minimal. Hur
kan vi med gemensam kraft ändra på det, så
att det blir en givande och meningsfull tid för
sfi-eleven ute på praktik?
Sfi-lärartidningen fick en pratstund med Lena
Thornéus, universitetsadjunkt i svenska som
andraspråk vid Högskolan i Borås. Hon förklarar
att betydelsen av stöd för både praktikanten och
handledaren är stor. Stödet skulle kunna vara
riktade uppgifter som skulle kunna bryta isen.
Lena Thornéus har ett stort engagemang för
sfi-elever som är ute på språkpraktik och är
författare till boken Sfi och språkpraktik (2019).
Hur kommer det sig att praktikanten inte ges/
tar talutrymme?
– Jag tror att det handlar dels om osäkerhet
när det gäller rollerna språkpraktikant–handledare, dels om att det är arbetsuppgifterna
som är i fokus under arbets- och praktikdagen
och inte språkutvecklingen. Man måste tänka
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på att det inte är lätt att vara språkpraktikant
och att självständigt hitta utrymme och metod
för att arbeta med att utveckla språket. Skolan
måste stötta språkpraktikanterna. Handledarna
på arbetsplatserna är ofta upptagna med sina
arbetsuppgifter och är ju dessutom inte specialister på språkutveckling.
Hur kan vi skapa förutsättningar för praktikanten – men också handledaren – att praktikanten ges större talutrymme?
– Det handlar om att designa uppgifter som
underlättar för språkpraktikanten och handledaren att kommunicera så att eleven får många
chanser att öva på språket. Om läraren designar
uppgifter som eleven ska utföra på arbetsplatsen blir det lättare för språkpraktikant och handledare att arbeta språkutvecklande. Om eleven
har med sig en uppgift från skolan har eleven
en anledning att ta kontakt och be om hjälp.
(Om eleven har förberett språkhandledningen
på skolan känner hen sig säkert också säkrare.)
Handledarens stöd blir då tydligt, avgränsat och
uppskattat. Genom att skolan stöttar eleven

genomföra uppgiften och att fokusera på en
speciell språkhandling underlättar nog både för
eleven och handledaren. En annan fördel är att
språkutvecklingen hamnar i fokus.
Hur kan läraren förbereda praktikanten inför
praktiktiden?
– Förbered uppgifter som kräver att språkpraktikanten måste ta kontakt med andra.
Exempelvis kan du låta eleven fokusera på en
avgränsad arbetsuppgift under en period och
låta eleven ta reda på så mycket om arbetsuppgiften tillsammans med handledaren. Vad heter
alla verktyg? Varför gör man uppgiften? Hur gör
man den? Vilka är inblandade i uppgiften? Det
finns mycket språk i en sådan uppgift. Eleven
kan förbereda sig på skolan genom att välja en
arbetsuppgift och förbereda frågeställningar på
skolan. Eleven får fundera över språksituationen
på skolan och kan förbereda sig med hjälp av
läraren och...
text: Annsofie Engborg, foto: Bildbank
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FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar
på dina frågor
Karin som är rektor undrar hur sfi-lärarna kan
lära sig mer om specialpedagogik via specialpedagogen.
”Hur kan jag om nybliven rektor skapa bättre
förutsättningar för att sfi-lärarna ska förstå och
lära sig av specialpedagogens arbete?”
				Karin, rektor
Svar:
Introduktionen och tydliggörandet av specialpedagogens arbete är mycket viktig för att sätta
strukturen för specialpedagogens arbete och
använda den specialpedagogiska kompetensen
på ett effektivt sätt.

Introducera specialpedagogen som en stor
förmån för utvecklig av det specialpedagogiska
arbetet i hela organisationen. Låt specialpedagogen vara en del av ledningsteamet för att hela
organisationen ska kunna utvecklas till att vara
mer förebyggande. Se till att observationer och
handledning blir ett genomgripande verktyg för
verksamhetsutveckling i hela organisationen. Viktigt att lärarna ser specialpedagogens kompetens
som en tillgång för deras egen utveckling. Genom
observationer och handledning får lärare regelbunden och skräddarsydd kompetensutveckling.
Utifrån de observationer som specialpedagogen gör synliggörs också de mer övergripande
områden som behöver utvecklas. Specialpedago-

gen kan utifrån dessa områden hjälpa ledningen
att satsa på rätt fortbildningsinsatser för organisationen.
Det är viktigt att lyssna in vilka utmaningar
lärarna faktiskt upplever. På så sätt får de handledning kring just de områdena...
text: Annsofie Engborg, foto: Specialpedagogkonsult

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

KOMMUNIKATIVA ÖVNINGAR

VIA SPEL
Visst ska vuxna undervisas med vuxenrelevant
innehåll, men att varva med spel kan ge en mer
avslappnad stämning och samtidigt bidra till ett
lustfyllt lärande.
I Anette Althéns kommunikativa övningar finns 45
olika spel som är fria att kopiera. Här finns olika
spelplaner, bingobrickor och mingelövningar.
Målgruppen är alltifrån nybörjare som ska öva
alfabetisk ordning, grammatiska övningar och
ordföljdsövningar – men också att förklara och
beskriva föremål i närmiljön.
Spelbrickan Mingelbingo gör att eleverna får gå
runt i klassrummet och ställa frågor till varandra.
Man får bara ställa en fråga till en person. Sedan
måste man gå vidare – därav namnet Mingelbingo.
Så snart man fått svar från ett antal personer och
man får en bingorad kan man utbrista ”Bingo”.
Sedan fortsätter gruppen tills någon har en full
bingobricka.
text: Annsofie Engborg
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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

NÄSTA NUMMER
15 OKTOBER 2019
I Sfi-lärartidningen i oktober (2019:10) skriver vi om betyg och bedömning. Hur jobbar ni på din skola med samsyn kring betyg och bedömning?
Har ni hittat ett sätt som ger resultat? Hur synliggör ni elevens utveckling
för eleven?
Dela med er både av era utmaningar och goda exempel.
Skriv och berätta:
annsofie@textpalatset.se
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