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UTGIVARE TEXTPALATSET AB

Utbildningsminister Anna Ekström:

”Arbetsmarknadsanknuten
sfi är rätt väg att gå”
Oktoberregnet har slagit läger över Stockholm. Inne på Utbildningsdepartementet på
Drottninggatan får vi en pratstund med utbildningsminister Anna Ekström (S) innan hon
ska hasta iväg till ett möte i riksdagshuset.
Vad kan och borde vi göra för att lyfta sfi? Vad
kan vara nästa steg i förändring?
– De två stora problemen vi har är genomströmning och behörighet. Vi vill ju åstadkomma
hög genomströmning så att eleverna kommer
in i samhället. I KLIVA-utredningen har utredarna i uppgift att undersöka hur kvaliteten i
sfi kan stärkas och hur genomströmningen kan
förbättras. Nu har vi också gett utredarna i til�läggsuppdrag att undersöka hur huvudmännens
ledning och kvalitetsarbetet kan bli bättre.
– När det gäller behörighet behöver vi naturligtvis välutbildade, erfarna lärare. Vi har ökat

antalet platser till lärarutbildningen, men vi
behöver också titta på hur kompetensen hos
de lärare som inte är behöriga kan öka. Jag
önskar att det fanns enkla saker att göra som
man kunde åtgärda genom att svinga med ett
trollspö. Men frågan är mer komplex än så.
– Vi har gjort en hel del under mandatperioden
som är bra, bland annat har vi ökat möjligheten
att kombinera sfi med yrkesutbildning.
Endast 37 % av sfi-lärarna är behöriga. Vad kan
vi göra för att höja andelen behöriga lärare?
– Om vi tittar på hela den svenska skolan
är lärarbristen det mest akuta problemet. Det
försvårar möjligheten att lösa andra problem
som resultat och likvärdighet. Delvis handlar
det om ett långsiktigt...

ATT SÄTTA

BETYG

När det är dags för betygssättning
på sfi är det dags att se över det
bedömningsunderlag som finns –
redovisningar, diskussioner, texter,
minnesanteckningar och annat. Dessa
ska kopplas till kunskapskraven i
aktuell kurs.
På Skolverkets webbplats står det
tydligt framskrivet: ”Eleverna ska få
information om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.” Betyg och
bedömning ska därmed kommuniceras
med eleverna. Det är därför av vikt att
rektor och lärare säkerställer att eleverna får och förstår information kring
detta. Eleverna behöver förstå ”vad
som är väsentliga kunskaper i kursen,
om betyg och betygssättning och om
kunskapskrav”, påpekar Skolverket.

text: Annsofie Engborg, foto: Anders Vikhult

text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

BEDÖMNING AV MUNTLIG

Gästskribent

Den muntliga färdigheten är den av de färdigheter som anses vara bland de svåraste
att bedöma för lärare. Fil. dr Maria Rydell
har studerat hur lärare bedömer elevens
muntliga förmåga.

Vad är det som avgör om en uppgift är lätt
eller svår?

INTERAKTION

”Utvärdera undervisningen oftare”

Fil. dr Maria Rydell

Att samtala
är en konst som inte bara kräver en muntlig
färdighet, utan också en förmåga att lyssna och
att språkligt bygga vidare konversationen till
en fungerande sammanhållen kommunikation.
I texten ’Konsten att föra ett samtal framåt –
om bedömning av muntlig interaktion på sfi’
hämtad ur antologin Flerspråkighet som resurs

(Liber 2016), visar Maria Rydell hur du som
lärare kan studera samtal för att bli bättre
på att bedöma den muntliga färdigheten
hos eleven. Här beskrivs även vikten av att
samtala kring språkanvändning för att lyfta
fram och synliggöra strategier för eleverna.
På detta sätt kan elevernas språkliga medvetenhet kring talat språk stärkas.
text och foto: Annsofie Engborg

När vi undervisar lärarstudenter brukar begreppet ’motivation’ dyka upp i tid och otid. När jag
frågar vilken faktor de tror påverkar elevens
förmåga att lära allra mest i lärandet svarar
de varje gång just motivation. När jag i min
forskning kring muntliga uppgifter upptäckte
en tredimensionell modell om vilka faktorer som
påverkar om en uppgift fascinerade det mig att
just motivation bara är en del av 36 parametrar.
Jag tror att lärare skulle kunna utvärdera sin
undervisning på ett mera effektivt sätt om de
kunde reflektera över vilken av tre dimensioner
som egentligen orsakar problemet:
1) Är det kravet på uppgiftens innehåll och
presentationen av dess utförande som är problemet?
2) Är det snarare de förutsättningar som rör
interaktiviteten, dvs. vilket omfång och struktur
uppgiften ska ha, eller de sociala förutsättningarna, dvs. vem eleven jobbar ihop med?
3) Eller är det elevens kognitiva förutsättningar
och inställning till uppgiften?
Robinson och Gilabert (2007) har specificerat
dessa tre variabler genom sex ...
text: Johanna Salomonsson, Linnéuniversitetet
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NÄR KAN MAN ETT SPRÅK?
Det finns många åsikter om sfi och hur man lär sig ett språk. Och
språktest eller inte språktest? Det är frågan.
Språk har naturligtvis både en bredd och ett djup i flera dimensioner. Det går att klara sig
hjälpligt när man kan ställa frågor och förstå enkla svar. Den praktiska språkfärdigheten i
språket gör det möjligt att kommunicera på en grundläggande, god eller avancerad nivå. Då
sfi inte har något centralt innehåll, utan snarare fokuserar på det funktionella språket, kretsar
därför undervisningen kring olika kommunikationsChefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
situationer i vardags-, samhälls- och ...
➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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SKOLVERKET

”Nationella proven
ska stödja, inte styra”
Vad spelar egentligen Nationella provet
i sfi för roll? Kan man använda det som
återkommande test i kursen? Eller vad är
egentligen provet till för? Vi riktar våra
frågor till Annika Spiik på enheten för
Nationella prov, Skolverket.
Hur viktigt är NP egentligen för sfi? Hur
ser du på NP:s roll i sfi-undervisningen?
– De nationella provens syfte är att stödja
betygssättningen. Provet syftar alltså inte
till att styra betygssättningen. Sedan förra
året ska de nationella proven särskilt beaktas vilket kortfattat kan förklaras med att
det nationella provresultatet är det enskilt
viktigaste underlaget vid betygssättning.
Läraren ska särskilt beakta provresultatet
som ett särskilt viktigt underlag men en
lärare behöver ju också använda allt annat
underlag som hen har om elevens kunnande
vid betygssättningen.
– För att ovan ska nå ut till målgrupperna
krävs information och kommunikation från
Skolverket.
– Det verkar också som om sfi-proven
uppfattas som viktiga och att elever ligger
på sina lärare om att få skriva provet. En
möjlig negativ konsekvens av att proven
uppfattas som väldigt viktiga kan vara
att den otillåtna spridningen av provets
innehåll har ökat de tre senaste åren. Vi
får även vissa indikationer på att elever

KOMMUNICERA

KUNSKAP

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

Annika Spiik, Skolverket

felaktigt uppfattar det nationella provet
som ett examensprov.
Hur väl motsvarar NP det som sfi-eleverna
förväntas kunna i vardags-, samhälls- och
yrkeslivet?
– Provkonstruktörerna strävar efter att
använda autentiska texter i proven som
eleven kan komma att möta i domänerna
vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv
och det är utprövat på ett stort antal elever
inom sfi.
text och foto: Annsofie Engborg
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VAD ÄR
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som har
lyckats med lässtrategier, 1A-D, film
i undervisningen samt arbetar aktivt
med kollegial utveckling,
Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.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.
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 SFI: PARTILLE

”SAMBEDÖMNING
ÄR

NYCKELN”

I Partille har lärarna knäckt nöten för att
säkerställa att eleverna får rätt betyg.
Lösningen är sambedömning. Marie Stenqvist tar emot oss på Partilles perrong och
berättar hur lärarna på sfi arbetar.
I Partille har ett arbetslag verkligen hittat
ett sätt använda kollegiet. Att arbeta
kollegialt och vara kreativa tillsammans.
Transparens är verkligen a och o.
– Vi arbetar tillsammans, diskuterar tillsammans, gör material tillsammans. Det
är det som är lösningen, berättar Marie
Stenqvist, sfi-lärare.
Undervisningen är uppbyggd av teman
under femveckorsperioder. Marie Stenqvist har, tillsammans med sina kollegor
i arbetslaget, hittat en struktur i både
undervisningsinnehåll och undervisningsmaterial. Unika temahäften skapas för varje
ny temaperiod. Eleverna får häftena både
digitalt och på papper, eftersom många
elever vill fylla i med penna. I centrum för
undervisningen är cirkelmodellen.
– Enligt den klassiska cirkelmodellen
inleder vi med de användbara och frekventa
ord och begrepp som hör till temat. När
eleverna sedan ska närma sig en texttyp
använder vi oss av två texter. Detta för att
det ska bli tydligare för eleverna vad som
kännetecknar texttypen – språk, struktur
och innehåll, förklarar Marie Stenqvist.
Eleverna läser tillsammans och försöker
gemensamt hitta det som är typiskt för
texttypen.
– Vi tittar även på youtubefilmer som har
genomgångar om den aktuella texttypen.
Läsningen, samtalen och filmerna gör att
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Nomi Madolo - Rektor sfi Partille

de verkligen förstår vad de ska skriva. De
får inledningsvis hög stöttning och sedan
blir det mindre stöttning. Med den minskade
stöttningen ökar självständigheten.
ÅTERKOMMANDE TESTER
När det gäller tester och bedömning – hur
arbetar ni då?
– För att säkerställa att vi har ett objektivt
bra mätinstrument använder vi oss av gamla
Nationella prov.
Hur väcker ni elevernas insikter och kunskaper om bedömning?
– Vi har arbetat fram en egen modifieradversion av något som kallas för rättningsnyckel, som ursprungligen bygger på
korrekturläsningstecken. Den är mycket
uppskattad av eleverna. När de har skrivit
sina individuella texter ser de verkligen
vad som behöver rättas. I textsamtalen blir
eleverna lärresurser för varandra.

Hur testas eleverna på bästa sätt?
– Vi använder oss av gamla Nationella prov
varje månad och de ordinarie. Det som är
särskilt viktigt vid testning är att testa det
du undervisar om. Ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt är viktigt: ”Vad testar
vi egenligen? Vad testar Nationella provet?
T VÅ L Ä R A R S YS T EM OCH TID FÖR
SA MBEDÖMNING
Rektor på sfi i Partille är Nomi Madolo.
Sedan 2013 är hon rektor för sfi och hela
vuxenutbildningen, en skola med 450 elever
– varav 200 elever studerar sfi. Sedan 2009
har Partille tillämpat ett tvålärarsystem.
Nomi Madolo är noga med att påpeka att
det är ”ett tvålärarsystem på riktigt”, och
inget annat.
Vad ser du är er styrka här på sfi?
– För sfi, när det gäller betyg och...
text och foto: Annsofie Engborg
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Bygg
vänskap
genom
kultur!
Kulturkompis förenar människor genom
gemensamma kulturupplevelser. Allt från bio och
konserter till teater och utställningar. Helt gratis!
När du anmäler dig som Kulturkompis matchar vi
dig med andra i en kulturkompisgrupp. Några av
er kommer att ha bott länge i Sverige, kanske hela
livet, medan andra är nya i Sverige.
Tillsammans upplever ni kultur och lär känna
varandra!

www.bilda.nu/kulturkompis
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BILDAS SATSNING

”JAG HAR FÅTT SVENSKA KOMPISAR – ÄNTLIGEN!”

Fotot från vänster: Julia, Johannes och Anastacia, kulturkompisar hos Bilda.

Studieförbundet Bilda är initiativtagare till
Kulturkompis, ett sätt att få svenskar och
de som ännu inte lärt sig svenska språket
särskilt mycket att ses på lika villkor, via ett
gemensamt intresse: kulturupplevelser. Gratis.
Det var i samband med den stora flyktinginvandringen till Sverige 2016 som Kulturkompis startades. Det blev en rejäl rivstart. Maria
Nordmark, utvecklingsansvarig, Samhälle på
Bilda möter upp på Stockholms Centralstation
för att berätta mer om Kulturkompis och om
de idag 160 kulturarrangörer som är anslutna
till satsningen nationellt.
– Jag vill framför allt framhålla värdet av att
mötas på lika villkor. Kulturkompis ska inte
ses som en stödverksamhet för utsatta eller
liknande, utan är en plattform för att knyta
vänskapsband med ett gemensamt intresse
som exempelvis bio, museibesök eller annat.
– Satsningen bygger på att vi har kulturarrangörer som vill ställa upp med biljetter. Den som
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är gruppledare får ett digitalt Kulturkompiskort
vill vara gruppledare kommer att matchas med
att visa upp i entrén och får ta med sig fyra del- 3–4 personer som vill lära sig svenska och ses
tagare in. Anslutna till oss är stora aktörer som
på ett kulturevent, berättar Maria Nordmark.
exempelvis Dansens hus, Fasching, Dramaten
När ses man?
och Folkets Bio, men även mindre som Teater
Pero och Pantomimteatern. För kulturarrangörer – Varje gruppledare får boka in fyra tillfällen
är detta en möjlighet att nå ut till en ny publik. med sin grupp. I en egen inloggning som kulturkompisen har kan vi följa när gruppen ses,
vad de har gjort och hur det gick. Gruppledaren
Kulturkompis har blivit något av en succé och
fyller i när man ska ses nästa gång.
har idag över 1 500 aktiva kulturkompisar i
nitton orter över landet – från Umeå i norr till – Det händer att det blir en så naturlig och bra
matchning att deltagarna i gruppen fortsätter
Malmö i söder. På Bildas webbplats beskrivs
träffa varandra efter det att de fyra tilldelade
satsningen som ”En kulturupplevelse med
tillfällena är över. Då har vi verkligen lyckats,
eftersnack”. Ett viktigt syfte med aktiviteterna
konstaterar Maria Nordmark nöjt.
är förstås samtalet över en kopp kaffe efter
kulturupplevelsen.
text: Annsofie Engborg

Hur går det till att få en kulturkompis?
– Det är väldigt enkelt, och det går väldigt
snabbt. Du registrerar konto på kulturkompis.nu
och fyller i information om dig själv. Inom bara
ett par dagar har vi en matchning klar. Den som
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FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar
på dina frågor
Många vuxna elever saknar inlärningsstrategier.
Hur lär man vuxna att lära?
				
Svar:
Det viktigaste är att skapa förtroendeingivande
relationer och lärandemiljöer som kännetecknas
av meningsfullt lärande.
Undervisningen måste anpassas till elevernas
kunskapsnivå och det är viktigt att lärare tror på
sina elever. Utgångspunkten i all undervisning
är att engagera eleverna i arbetet och uppgifterna och ge dem relevanta instruktioner. Detta
kräver kunskaper om elevernas utvecklingsbehov,
undervisningsvariation, utmanande och inspirerande insatser och kunskaper om typiska misstag

eleverna gör i olika undervisningsområden.
För en sfi-elev är det den fördjupade kartläggning
utifrån den individuella studieplanen som utgör
en grund för hur utbildningens och undervisningens utformning och innehåll ska anpassas.
Maria Engstam, Specialpedagog

Kvalitativt god undervisning kännetecknas av
kollaborativt lärande, vilket kräver kommunikativa lärandemiljöer där eleverna drar nytta av
varandras kunskaper, erfarenheter och perspektiv.
Det är viktigt att hantera lärandeuppgifter i grupp
och stödja interaktion mellan olika individer som
ingår i den lärande miljön.
All undervisning ska präglas av variation,

utmaningar och erfarenhetsutbyte. Det ska finnas
tydliga mål och det är viktigt att läraren planerar
och strukturerar klassrumssituationen utifrån
målsättningarna. Eleverna behöver...
text: Annsofie Engborg, foto: Specialpedagogkonsult
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

Utkommer ht 2019

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare
som undervisar på
motsvarande kurser

Utkommer ht 2020

NÄSTA NUMMER 15 NOV 2019
I Sfi-lärartidningen i november (2019:11) skriver vi om film i undervisningen. Hur jobbar ni på din skola med film i undervisningen? Hur
används spelfilmer, youtubeklipp – och hur går det till att skapa
filmer med eleverna? Dela med er både av era
utmaningar och goda exempel.
Skriv och berätta:
annsofie@textpalatset.se
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