
MENINGSFULLT MATERIAL 
FÖR ARBETSLIV 
Hur lär man sig ett språk på arbetsplatsen 
och vilka generella arbetslivskompeten-
ser behöver man? Det redogör läromedlet  
Svenska på jobbet (2019) för. Boken, tillsam-
mans med de tillhörande samtalskorten och 
en podd, är utgiven av Forum Skill. 

I Göteborg driver den icke vinstdrivande organi-
sationen Forum Skill flera olika parallella projekt 
och verksamheter. Organisationen består av 
ett 30-tal anställda och verkar för att ta vara 
på människors resurser, skapa ’empowerment’ 
och ge fler personer möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden.

 – Arbetsplatser kan vara suveräna platser 
att träna svenska på, berättar Randi Myhre, en 
av författarna till Svenska på jobbet. Vi har 
skrivit boken för att rusta handledare som vill 
ha stöd i hur man kan arbeta språkutvecklande 
på jobbet.
 

Boken Svenska på jobbet framhåller vikten av 
kommunikation och samspel på arbetsplatsen. 
Handledaren har en nyckelroll som utvecklas 
med tiden – från att inledningsvis vara en 
instruktör, via att ha ett coachande förhåll-
ningssätt, till att mer vara en mentor till en 
självständig arbetstagare. Parallellt med att 
arbetstagaren eller praktikanten lär sig sina 
arbetsuppgifter behöver handledaren arbeta 
med att koppla på språket. 

 –I boken ger vi konkreta exempel på hur 
handledare kan tänka och göra för att arbeta 
språkutvecklande, konstaterar Randi Myhre. 
Boken ger stöd och verktyg för handledare och 
kollegor, och passar även för sfi-lärare som har 
elever som ska ut på praktik, och för andra som 
träffar personer som lär sig svenska.

I boken Svenska på jobbet visar författarna även 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Är det möjligt att använda en läro-
bok som passar alla elever i en och 
samma sfi-kurs? Många sfi-lärare är 
kreativa och måna om att varje elev 
ska få ett unikt undervisningsmate-
rial för dagen. Eller veckan. Det som 
kallas för individualisering.

Läromedel är i det stora hela skrivna 
av erfarna sfi-lärare, som har sett och 
insett vad som är god undervisning, 
vad eleverna behöver och hur pro-
gressionen i svenska språket rimligen 
byggs. Läromedlet har i de allra flesta 
fall kvalitetssäkrats genom att utprö-
vas och testläsas.

Sfi-utbildningen har som bekant inget 
centralt innehåll. Men med tanke på 
att undervisningen ska ge eleven ett 
språk för...

➞ Läs mer! textpalatset.se

LÄROBOK ELLER  
INTE LÄROBOK?

text och foto: Annsofie Engborg text: Annsofie Engborg
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Det råder delade meningar bland lärare om man ska ha lärobok eller inte på sfi. 
Läraren som verkligen vill individualisera, fånga elevernas specifika behov, knyta an 
till dagens aktuella samtal och händelser frestas därmed att ägna många timmar åt att 
planera, komponera, anpassa undervisningsmaterial. Och hamna vid kopiatorn. Vecka 
efter vecka. 

Det verkar som det inte går att komma ifrån...

”LÄRARE ÄR LÄRARE OCH INTE 
FÖRFATTARE”

Får de mjuka kompetenserna tillräckligt ut-
rymme i sfi-elevernas utbildning – i renodlad 
sfi och yrkesinriktad sfi? Via en EU-satsning 
har sex olika länder gått ihop och tagit fram 
ett gemensamt läromedel. Sfi-lärartidningen 
var på spridningsseminariet för att ta del av 
materialet.

På ett spridningsseminarium i Järfälla utanför 
Stockholm i november i år (2019) presenterade 
Therese Söderling och Shantih Ohvanainen, 
sfi-lärare, EU:s kompetensagenda som har lett 
fram till ett modulsystem om kompetenser. 

Resultatet, modulsystemet, består av ett rela-
tivt omfattande material som ska motsvara en 
utbildning om 50 timmar. Efter dessa timmar 
erhåller sfi-eleven här i Sverige ett EU-certifi-
kat i så kallade soft skills, mjuka kompetenser.  
Certifikatet visar att eleven tilldelats 2 European 
Credits, och gäller i samtliga EU-länder.

 – Med soft skills avses så kallade mjuka kom-
petenser som kommunikation och samarbete, 
alltså kompetenser som inte är den specifika 
yrkeskompetensen. Och yrkeskompetensen, ja, 
det är hard skills, förklarar Therese Söderling.

EU-materialet 
som övar mjuka 
kompetenser

Deltagarna som arbetade fram materialet är 
utbildare i länderna – Portugal, Nederländerna, 
Belgien, Sverige, Cypern (mest kursverksamhet), 
Nordmakedonien, varav Portugal och Belgien 
var de länder vars målgrupp motsvarade  
Sveriges sfi-elever. 

 – Målgruppen för materialet omnämns  
Vulnerable groups, vilket på svenska kan sägas 
vara gruppen som står långt ifrån arbetsmark-
naden. I projektet talades det därför om ”Valida-
tion of soft skills for employability of vulnerably 
groups”, berättar Shantih Ohvanainen.
Samtliga länders deltagare utvecklade ett 

valideringsverktyg. Samtalskort och övningar 
kring sex mjuka färdigheter (kundservice, inter-
kulturell kommunikation, learning to learn, 
motivation, teamwork, konflikthantering) har 
utvecklats med hjälp av tre olika verktyg – till-
gängliga på sex olika språk. 

 – Verktygen som utvecklats är anpassnings-
bara, så de ska passa alla som skulle använda 
dessa. Nu hoppas vi att  det får en stor spridning 
inom sfi – och vi är nyfikna på att få veta hur 
det tas emot och används, avslutar Therese 
Söderling.

Therese Söderling och Shantih Ohvanainen

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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Forskningen har hittills inte intresserat 
sig för att studera läromedel och lärome-
delsanvändning inom sfi. Den granskning 
som regeringen har ålagt Skolverket 
att utföra är att studera läromedelsan-
vändning i svensk skola. Den rör dock 
grundskolan och inte sfi. 

Eftersom läromedelsförlagen är privat-
ägda saknar svenska staten inflytande 
över vilka läromedel som produceras och 
vilka läromedel som används. Gustav Fri-
dolin har utsetts till särskild utredare för 
granskningen av läromedel. Uppdraget 
ska redovisas senast 30 november 2020.

Utbildningsdepartementet skriver i ett 
pressmeddelande (28 november 2019):

”Tillgång till läromedel av jämn och hög 
kvalitet är viktig både för lärare och elever, 
inte minst mot bakgrund av den utmaning 
som i dag råder när det gäller lärarförsörj-
ningen och det faktum att många elever 
får sin undervisning av obehöriga lärare.”

Utbildningsdepartementet konstaterar i 
samma pressmeddelande att det är svårt 
för landets lärare att överblicka och därmed 
också kunna välja ut läromedel, då utbudet 
är stort bland både läroböcker och digitala 
läromedel.

”Utredaren ska därför bland annat föreslå 
hur statens roll bör se ut när det gäller 
läromedel samt hur val av ändamålsenliga 
och tillgängliga läromedel av hög kvalitet 
kan underlättas.”

Ett liknande uppdrag för sfi och sfi-läro-
medel skulle också behövas. 

Sfi, då?
Vid en sökning i diva-portalen om forsk-
ning om sfi-läromedel, ger det enbart en 
enda träff. Det är en tidigare studie om hur 
Sveriges historia gestaltas i läromedel, en 
artikel skriven av fil. dr Jörgen Gustafsson, 
Uppsala universitet. Hans utgångspunkt är 

”att undersöka vilken ideologi som avses att 
överföras till en grupp människor som är 
på väg in i ett samhälle”. 

Anmärkningsvärt, menar Jörgen Gustafs-
son, är att myter får stort utrymme. Det 
förvånar honom också att Sveriges historia 
inleds med inlandsisen smälter, alltså ett 
naturgeografiskt perspektiv. Den tid, när 
människor ännu inte var bofasta här, anses 
vara begynnelsen för Sverige, snarare än 
någon tidpunkt långt senare då det finns 
någon specifik kulturyttring i landet.

 Hur återberättandet...

VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som 
har lyckats med distansundervisning, 
kartläggning och skrivövningar samt 
arbetar aktivt med kollegial utveckling.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se
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NYTT HOS SKOLVERKET: 
Läromedel i svensk skola utreds

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Det här med grammatik. Visst älskar 
vi att hata grammatikundervisning? 
Eller var det tvärtom?

För mig har det alltid varit viktigt att 
göra grammatikundervisning på sfi så 
funktionell, vardagsrelevant och konkret 
som möjligt. Efter att jag började under-
visa på studieväg 1 insåg jag snabbt 
att det effektivaste sättet att förklara 
språkliga mönster var att använda sig 
av visualiseringar och massor av exem-
pel som eleverna sedan kunde laborera 
med och modellera om. Därför var jag 
glad när jag upptäckte Se meningen, 
ett undervisningsmaterial för att träna 
meningsbyggnad genom att plocka med 
färgkodade satsdelar och gradvis bygga 
upp meningar i tal och genom att skriva 
dem. Materialet är fullt med meningar 
och progression är tydlig. Det ges ut av 
Meningsfullt förlag. Rätt roligt namn, 
tycker jag.

SPRÅK OM SPRÅKET
Jag gillar Se meningen för att materialet 
ger grammatikundervisningen en stöd-
jande visuell struktur men också för att 
eleverna kan diskutera språket på ett 
naturligt sätt och därmed utveckla sitt 
metaspråk.

IVANA EKLUND TIPSAR

text: Annsofie Engborg

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

FULLT MED MENINGAR
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BÄST PÅ SFI?
Enligt Stockholms stads kundnöjdshets-
undersökning är NTI-skolan den skola som 
fått bäst omdöme av sina sfi-elever. De ger 
5,0 av 5,0 möjliga. Varför är eleverna så 
nöjda? Vi besöker NTI-skolans sfi-lärare 
på Söder i Stockholm. 

NTI-skolan ingår i AcadeMediakoncernen 
och har bedrivit distansundervisning i över 
50 år. Även sfi-undervisningen bedrivs på 
distans. Hur går då ekvationen ihop? Det 
är sällan man hör att sfi-elever rekommen-
deras distansundervisning. Även professor 
Andreas Fejes (LiU) förhåller sig kritisk till 
distansundervisning. Hur är det möjligt 
att bedriva distansundervisning och sam-
tidigt ha så nöjda elever som NTI-skolan 
verkar ha?

Peter Haglund, enhetschef, tar emot vårt 
besök vid entrén och svaret på varför elev-
erna är nöjda låter inte vänta. 

  – Våra sfi-elever får tillgång till hela 
kursen när de börjar hos oss. Vi har tagit 
fram en lättnavigerad plattform utifrån 
elevernas önskemål och de ser alla övningar 
och inlämningsuppgifter direkt. De kan 
dessutom välja att studera i en högre 
studietakt än den inlagda om de skulle 
önska det. Detta innebär att de kan läsa 
klart sina kurser snabbare än beräknat och 
på så sätt kunna komma ut i arbetslivet 
eller studera vidare tidigare än beräknat. 
Att kunna få överblick, kunna påverka och 
känna kontroll ger trygga – och nöjda – 
elever, konstaterar Peter Haglund nöjt. 

Det märks att det är juletid, för här doftar 
glögg och personalen har samlats inför 
årets julbord. Vi tar plats i ett konferens-
rum med kaffe och pepparkakor på bordet. 
Peter Haglund är noga med att påpeka att 
lärplattformen som NTI-skolan använder 

inte är något beställningsjobb som några 
externa teknikkonsulter har tagit fram. 
Den är i högsta grad egenutvecklad och 
har tagit sin form ur det pedagogiska och 
inte omvänt. 

Lärarna Silvia Saba Lager och Sabrina 
Cimirotic Cop ansluter till rummet och 
är inte förvånade att de har nöjda elever.
 
 – Något som eleverna verkligen upp-
skattar är att ha tillgängliga lärare. Efter-
som våra elever är distanselever är det 
extra viktigt att eleven inte känner sig 
lämnad ensam till sina studier. Via flera 
ställen i vår lärplattform (visar) ser elev-
erna var de kan klicka för att enkelt kunna 
mejla eller ringa till sin lärare, berättar 
Silvia Saba Lager.

 – Lärarna jobbar i arbetslag och i varje 
kurs finns också extra lärare inlagda så att 
eleven kan nå en annan lärare ifall den 
ordinarie läraren är upptagen i telefon, 
sjuk eller ledig, fyller Peter Haglund i.

Sabrina Saba Lager och Silvia Cimirotic Cop 
framhåller också värdet av att eleverna får 
en överblick redan från dag 1. Det ger elev-

erna en total bild över vad som förväntas av 
dem under kursen och när de olika uppgifterna 
ska genomföras. Tack vare den omfattande 
banken med övningar i de olika färdighe-
terna kan lärarna anpassa ’uppgiftslistan’ och 
addera eller ta bort övningar för eleven.

 – Vi kan invidivanassa i all oändlighet, 
men vi utgår från en mall som ser likadan ut 
för alla elever i gruppen, förklarar Sabrina 
Saba Lager. Den mallen har arbetslaget till-
sammans jobbat fram så alla lärare får säga 
sitt i kursutvecklingen.

Lärplattformen och kursen är enkel och avska-
lad, men innehåller precis de finesser som 
lärare och elever behöver för att fullfölja och 
individanpassa sfi-kursen på distans. Eleven 
har en egen inkorg med meddelanden, kan se 
sin egen studieplan och systemet skickar ut 
en påminnelse vid förseningar. Vidare finns 
en symbol för nyheter, där exempelvis änd-
rade öppettider kan anges. NTI-skolan har 
även en egen bokhandel för sina 285 kurser. 
Denna bokhandel är dock filtrerad efter de 
kurser som eleven  går när denne är inloggad 
i lärplattformen...

MÅNADENS SKOLA:  
NTI I STOCKHOLM

Silvia Saba Lager, Sabrina Cimirotic Cop och Peter Haglund
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”LÄROBOKEN ÄR SOM EN EXTRA KOLLEGA”
Sanna Lundgren, lärare vid Valla Folkhögskola i Linköping 
upptäckte att det saknades ett verktyg för att att rätta 
svenska. Förarbetesböcker fanns, men inte böcker för 
efterarbete. Därför bestämde hon sig för att skriva en bok 
som skulle hjälpa både lärare och elever.

Sanna Lundgren började skriva och läromedlet som växte 
fram blev Skrivnyckeln (2016), ett uppskattat läromedel 
bland sfi-lärare.
 – Eleverna gjorde samma fel och jag rättade samma fel. 
Gång efter gång förklarade jag. Jag ändrade mer istället för 
att handleda. Jag funderade mycket på hur jag skulle komma 
runt det. Hur kommunicerar jag det som eleverna behöver 
lära sig? 

Sanna Lundgren har bara positiva erfarenheter av att använda 
läromedel i undervisningen.
 – Böcker är väldigt användbart. Annars...

text: Annsofie Engborg foto: Anton le Clercq 
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MÅNADENS SKOLA: VALLA FOLKHÖGSKOLA I LINKÖPING

FINT OCH FUNKTIONELLT HOS NA FÖRLAG
En doldis bland läromedelsförlagen är NA Förlag i Malmö. 
Här finns läromedel för studieväg 1, kurs A och B. Gemen-
samt för läromedlen, utöver kvalitetssäkringen, är att de 
ska vara estetiskt tilltalande, förklarar Johan Paulsson, 
förlagschef. 

Läroboken för A-kursen gavs ut 2017 och heter Studieväg 
1. Omslaget är tydligt utmärkt med ’Svenska för invandrare 

– kurs A’. Efterföljaren heter Kurs B (2019) och omslaget är 
utmärkt med ’Svenska för invandrare – studieväg 1 & 2’. Ja, 
varför låta ett läromedel heta något annat än sin målgrupp?

Böckerna är skrivna av erfarna sfi-lärare. Varje kapitel i 
B-boken är indelade i en start- och fortsättningsdel, med 
hänsyn till de elever som är i början av sin B-kurs och de 
elever som börjar närma sig C-kursen.

Vad är ett riktigt bra läromedel?  

 – Ett bra läromedel ska vara genomarbetat, kvalitets-
säkrat, testat samt pedagogiskt uppställt. Det ska vara ett 

balanserat samspel mellan text och grafik som förstärker 
budskap och förtydligar samband. Det är viktigt att komma 
ihåg att ett läromedel är endast ett verktyg som ska...

text och foto: Annsofie Engborg  

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Ylva Olausson, lärare, läromedelsförfattare,  
fil.mag. svenska som andraspråk

Eva  Bernhardtson
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Eva Bernhardtson har skrivit läromedel för 
sfi-undervisningen i många år. Hon började 
skriva för Folkuniversitetets förlag och fort-
satte sedan hos Sanoma Utbildning. 

Vilken av dina böcker är du nöjd med? 

 – Jag är mycket nöjd med boken SamSpråk 
LÄS och mixen av författare från så olika tider och 
genrer. ”Mötet med texten” är en uppgift i boken 
som jag är särskilt förtjust i. Där får eleverna tänka, 
tycka och associera istället för att söka svar på 
raderna. Exempel på frågor är: ”Hur känner du dig 
när du läser texten?” ”Vad minns du med glädje 
från din barndom?” ”Vem var den första person 
i Sverige som visade dig omtanke?” 

 – ”Samhället i texten” är en annan favorit. 
Där får läsarna ett citat ur texten att diskutera 
ur ett samhälleligt perspektiv. Exempel på citat 
är: ”Han hade inget hem, hans kläder var trasiga 
och han var nästan alltid hungrig” med frågan 

”Är det rätt eller fel att förbjuda människor att 
tigga? ”Örnen bestämmer själv sin väg. Ingen 
bestämmer över örnen” med frågan ”Kan ett 
samhälle fungera om ingen bestämmer?”

 – Att läsa svenska författare på svenska ger 
ju sfi-eleverna möjlighet att lära känna både 
sitt nya språk och nya land. En del elever säger 
att de också förstår sig själva bättre genom att 
läsa – och det gäller...

EVA BERNHARDTSON:  ”LÅT ELEVERNA TÄNKA OCH 
ASSOCIERA, INTE BARA SÖKA SVAR I TEXTEN”

text: Ylva Olausson, foto: Privat

Arbetet med att skriva min första lättlästa 
bok för sfi inleddes när jag var svensklektor 
i Sydkorea och studenterna på en skrivkurs 
var uttråkade. För att liva upp dem delade 
jag ut inledningen till en kärlekshistoria 
på lätt svenska och uppgiften att skriva en 
fortsättning i par eller grupp. Ett arbetssätt 
jag rekommenderar!

Textsamarbetet på skrivkursen i Seoul blev 
embryot till Gammal kärlek rostar aldrig (Stu-
dentlitteratur, 2010). I materialet, som finns i 
såväl analog som digital form, ligger mycket 
fokus på språkutvecklande övningar. 

Sfi-elever behöver jobba med att befästa det 
högfrekventa ordförrådet. De behöver träna 
både intensiv och extensiv läsning där de mest 

frekventa orden återkommer. De behöver träna 
på en mängd olika texter. 

När jag skriver lättlästa texter för sfi är huvud-
syftet att innehållet ska vara underhållande, 
språkutvecklande samt leda till effektivt 
lärande.

Att locka till läslust strax efter introduktionen 
på sfi-kursen kan vara ett sätt att tidigt leda in 
eleverna på fritidsläsning. Ingen blir gladare än 
jag när sfi-elever säger att de har lånat någon 
av mina böcker på biblioteket. 
 
Det finns mycket lättläst att välja på såväl ana-
logt som digitalt. På https://svenskamedylva.
com/ kan man gratis ladda ner tre lättlästa 
historier, text, ljud, övningar och facit.

GÄSTSKRIBENT:

”UTTRÅKADE STUDENTER BIDROG TILL MIN 
LUST ATT SKRIVA”

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
text: Annsofie Engborg, foto: Mats Widén
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FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN 
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar 
på dina frågor

Hur upptäcker vi elever med skrivsvårigheter 
och vilket stöd är mest lämpligt att sätta in vid 
sådana skrivsvårigheter?
     
Svar: 
Elever som har svårt att skriva upplever ofta att 
det är mycket svårt att skriva av tavlan. Sådant 
kan man också lägga märke till, att det tar mycket 
lång tid och blir stavfel t.ex.  Det är bra att göra 
flera tester med en elev som verkar ha skriv- 
svårigheter för att se vilken typ av svårigheter det 
är. Det kan också bero på synen så det behöver 
man också utesluta. 
 Stödet man kan erbjuda är att få skriva längre 

texter på dator om det underlättar kan man 
använda sig av talsyntes då texten blir uppläst. 
Sedan kan läraren ge extra anpassningar i klass-
rummet så som att ge eleven en utskrift på en 
text som står t.ex. på tavlan om de ska skriva 
av den. Det blir då mycket lättare för eleven att 
skriva av pappret den har bredvid sig istället för 
att titta upp på tavlan hela tiden och sedan titta 
ner på pappret, ett ansträngande moment för den 
som har svårt att skriva.

 Man kan även ge bildstöd till texter som 
eleven kan ta stöd av om det är så att eleven lätt 
tappar fokus för att den anstränger sig så mycket, 

vilket både hjälper förståelsen och minnet. Det är 
bra att ha ”läsförståelsegrupper” och stavnings-
grupper med olika elever som behöver träna på 
de olika...

text: Annsofie Engborg, foto: Specialpedagogkonsult

Maria Engstam, Specialpedagog
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

NÄSTA NUMMER 15 JAN 2020
I Sfi-lärartidningen i januari (2020:01) skriver vi om kompetens-
utveckling. Hur är det i ditt kollegium? Vilken fortbildning har ni 
haft 2019 och vad ser ni fram emot 2020? Vilken fortbildning 
skulle ni verkligen behöva just nu?

Dela med er både av era utmaningar och goda exempel.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 

https://www.gothiafortbildning.se/sfi-i-fokus
https://www.nok.se/bocker-laromedel/laromedelsserier/gilla-svenska/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

