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DIGITALA STUDIEBESÖK PÅ
STOCKHOLMS MUSÉER
Efter månader av en annorlunda värld och
Sverige i spåren av covid-19 har vi fått lära
oss att anpassa oss på så många olika sätt.
Digitala mötesplattformar är numera vardag
för oss när vi har möten och när vi undervisar, men att gå på museum digitalt, är det
möjligt?
I en värld i förändring är allt möjligt. Många
muséer har digitala visningar och några har
även speciella bokningsbara besök speciellt
utformade för sfi-klasser.
På Vasamuséet i Stockholm går det att boka
tid för ett digitalt besök, med det tema du
önskar, allt från skeppet och människorna till
kemi och Vasa, med fokus på konserveringen
av skeppet. Det går också att få hjälp med
olika uppgifter att förbereda, samt olika sätt
att arbeta med redovisning av besöket.
Emelie Börefelt, pedagog på Vasamuseet,
berättar att de lanserat ett erbjudande, ”Digital
träff med museipedagog”, där de träffar elever
via Zoom, Skype eller Teams.
– Som alltid när vi möter elever vill vi skapa

Emelie Börefelt

förutsättningar för dialog och jag hoppas att det
här kan kännas intressant och funktionellt för
sfi-lärare och sfi-klasser, säger Emelie Börefelt.
Vad är bra med digitala studiebesök?
– Nu i coronatider är det ju naturligtvis
smittorisken. Även annars kan det ha fördelar,
då det geografiska läget inte spelar ...

ATT GÖRA

STUDIEBESÖK
I undervisningen ska sfi-eleverna
tillgodogöra sig och utveckla ett
språk som är användbart i vardags-,
samhälls- och arbetslivet. Det livet
finns utanför klassrummet. Där ute
finns många platser där eleven behöver kunna läsa och skriva texter,
förstå vad andra säger och kommunicera med dem.
Genom att flytta undervisningen
utanför klassrummet binds lärandet
naturligt ihop med det samhälle där
eleven bor och ska verka. Studiebesök
och andra typer av undervisning utanför klassrummet kan öppna för en mer
naturlig dialog om vad eleverna ser
och upplever. Aktiviteten ger dessutom
möjlighet till ett fördjupat relationsskapande både mellan lärare–elev och
elev–elev.
Precis som med ...

text: Cecilia Nordstrand. Foto: Anneli Karlsson (SMTM)

text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

SLUTRAPPORT OM VERKSAMHET FÖR

NYANLÄNDA

Finns det någon forskning kring sfi och
studiebesök? Vid en sökning i Diva-portalen, ett digitalt vetenskapligt arkiv,
kommer en enda träff upp vid sökning
på ’studiebesök + sfi’: En slutrapport
kring folkhögskolornas verksamhet för
nyanlända.
I slutrapporten Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända (2018) avgränsar Peter
Håkansson och Robert Nilsson Mohammadi
undersökningen till Skåne. I rapporten
visas folkbildningens roll i sin satsning för
nyanlända sedan det stora flyktingmottagandet 2015: Etableringskurs, Svenska från
dag 1 och Vardagssvenska. Flera folkhögskolor har dessutom fått betygsrätt i sfi.
I resultatet konstateras:
Folkbildningens holistiska inställning
till människan, samt det explorativa
förhållningssättet till lärande beskrivs i
intervjuerna som välanpassat för arbetet
med nyanlända. Även folkhögskolornas
institutionella miljö, präglad av möten
mellan människor med olika bakgrunder
och ambitioner, beskrivs som verksam.
Folkbildningen utjämnar och ger egenmakt, bland annat genom att skapa tillträde
till nätverk och släppa in i offentliga rum

SKOLVERKETS STÖDMATERIAL

”VI LÄR OSS I MÖTEN. VI
LÄR OSS I AUTENTISKA
SITUATIONER”

såsom folkbibliotek.
Håkansson & Nilsson Mohammadi konstaterar att traditionella undervisningsformer
dominerar och den vanligaste aktiviteten
är alltjämt undervisning i klassrummet. I
synnerhet inom Svenska från dag 1.
Det framkommer att studiebesök sällan
genomförs och de platser som besöks är
biblioteket, arbetsplatser och konsthallar.
Aktiviteter utanför klassrummet kan vara
att gå på teater och se på konst. I analysen
noteras att eleven formas till en kulturkonsument, snarare än en kulturproducent.
Etableringskursen innehöll såväl studiebesök som idrottspass. Även aktiviteter
utanför klassrummet såsom att åka tåg,
besöka naturen och delta i kulturarrangemang flera gånger per termin. Däremot
var Svenska från dag 1 mer bunden till
klassrumsundervisning.
I rapporten nämns inte studiebesökens
roll eller effekt i undervisningen.
Rapporten är sammanställd på Centrum för
tillämpad arbetslivsforskning ...

– om att planera, genomföra, efterarbeta
studiebesök
I Skolverkets stödmaterial för sfi finns filmer
om att planera, genomföra och efterarbeta
studiebesök.
Förarbete av ett arbetsområde och ett studiebesök är ett sätt att arbeta med stöttning. Genom
att förbereda eleverna på vad som kommer att
hända, vad som väntar dem, är de språkligt och
mentalt förberedda.
I filmen ”Att undervisa utanför klassrummet”
berättar sfi-läraren Elisabeth Söderström Persson om att hon genomför utomhuslektioner en
gång i veckan.
– Vi lär oss i vardagen, så då går vi ut till den.
Där blir det naturliga möten, säger Elisabeth
Söderström Persson.
Mötet som uppstår är inte bara mellan eleverna
och de personer som de möter, utan mötet
mellan läraren och eleverna utanför klassrummet är också utvecklande. Liksom mötet mellan
eleverna, utanför klassrummet. De naturliga
frågorna som uppstår i den autentiska ...

text: Annsofie Engborg

text: Annsofie Engborg
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CHEFREDAKTÖREN

”VAD ÄR VÄL ETT STUDIEBESÖK
PÅ SLOTTET …?”
Det går inte att komma ifrån att ordet ’studiebesök’ har något dammigt och tråkigt över
sig. En plats man egentligen inte är intresserad av, en guide som är långrandig eller
flåshurtig. Och så den malande stressen: ”Jag har inte tid med det här”.
Nej, det är inte mitt tonårs-jag som jag målar ...

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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NY BOK

ENERGISVENSKA
För att stötta sfi-elever som kommer från
eller är på väg till något yrke finns förlag
med utgivning av fackböcker, läromedel
och skönlitteratur tydligt knutet till en
specifik bransch eller något yrke. LYS
Förlag är ett av dessa förlag.
Emil Molander är vd och författare på LYS
Förlag. Hans bakgrund är leg lärare i sva
och är adjunkt vid Umeå universitet. Förlagsutgivningen är framtagen bland annat
för yrkessvenska och vänder sig till vuxna
med utländsk yrkeskompetens, och ger ut
skräddarsydda läromedel för företag och
branschorganisationer.
Nya boken Energisvenska (2020) tar
avstamp på B1-nivå enligt den europeiska skalan, och vänder sig till blivande
anställda inom energisektorn. Berätta.
– Det här är min femte bok. Den sjätte
är Journalsvenska. Med boken Energisvenska vill jag nå nyanlända som jobbat inom
energisektorn tidigare. Åsbro kursgård är
energibranschens utbildningscenter. Där
kommer boken att användas, bland annat.
Boken passar utmärkt för de som studerar
yrkessvenska.
Hur omfattande är boken? Vad utmärker
den?
– Vi har riktat in oss på vanliga kommunikationssituationer på arbetsplatsen.
Jag gjorde en grundlig research på besök
på ett fjärrvärmeverk där jag lyssnade och

SPR ÅKVANDRING
IVANA EKLUND TIPSAR
Studiebesök kan genomföras på en
rad olika platser och på en rad olika
sätt. Men det som förenar dem är
att man studerar miljön och språket.

Emil Molander

frågade bland de anställda om hur de
faktiskt använder språket på arbetsplatsen.
Utifrån det skapade jag övningar. Övningarna är alltså så autentiska de kan bli.
– Här finns både övningar i att fylla i
blanketter och överlämna driftbevis ...
text: Annsofie Engborg foto: Nathalie Salomons
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I NÄSTA NUMMER
I Sfi-lärartidningen i september skriver vi om Skolverket, Skolinspektionen och Nationellt
centrum för svenska som andraspråk. Hur ser myndighetens arbete ut? Vad jobbar NC
med? Har du arbetat i något projekt eller uppdrag som är knutet till Skolverket eller NC?
Dela med er av era erfarenheter om att arbeta nära Skolverket eller NC.
Skriv och berätta: annsofie@textpalatset.se

Besök kan ske på en arbetsplats, ett
museum, i naturen eller på stan. Jag
minns språkvandringar med mina
A-elever. Vi valde en sträcka, såg ut
den på stadskartan. Sedan promenerade vi och benämnde gator, torg, hus
och parker. Vi läste skyltar, anslag och
informationstavlor längs vägen. Vi pratade om vad vi såg, hörde och gjorde och
använde passande substantiv, verb och
adjektiv. Vi dokumenterade allt genom
att fotografera, spela in och anteckna,
för att ha som stöd senare.
Tillbaka i klassrummet blev presens till
preteritum när vi återberättade. Uppleva,
prata, skriva, läsa, berätta. I den ordningen. Det medförde så mycket lärande!
Språkvandringar var bland de roligaste
och effektivaste arbetssätt jag visste.
Språket in och ut
Ett studiebesök kräver språkbearbetning
före, under och efter. Utan att stretcha ut
elevernas språk blir det bara en utflykt,
om än säkert trevlig.

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

MIN DAG PÅ KOLONIN
ELLER KARINS MAMMA
Varje sommar har jag fått som vana att ta med
mina klasser till vår kolonistuga.
Förra sommaren, i värmeböljan, tog min
mamma emot i trädgården. Hon visade stugan
och guidade klassen runt i trädgårdens små
rum. Med sig hade de varsitt växtquiz där de
kryssade över namnen på växterna i takt med
att de hittade dem i trädgården.
Därefter tog vi en runda förbi de andra
stugorna. Vi blev inbjudna till flera trädgårdar
under promenaden, av entusiastiska kolonister
som ville visa. ”De här människorna är inte
rasister”, konstaterade en elev, och jag kände
hur det sög till i magen. Men då undrade de
äldre medföljande barnen om det kanske fanns
pooler på baksidan av husen i området. Det

gjorde det inte. Deras besvikelse dämpades
eventuellt när Pia grävde upp plantor som de
skulle kunna ha i sina fönster.
Tillbaka i trädgården hade mamma dukat
upp med hembakt, kaffe, te och saft, i skuggan
av det stora äppelträdet. Eleverna hade en
mängd frågor till mamma och hon svarade så
gott hon kunde. De äldre barnen gick över till
Pontus lott och hoppade på den gigantiska
studsmattan, och jag tog med de yngre, och vi
plockade bär – vindruvor, vinbär och jordgubbar.
Av grannarna fick vi smultron och i min kompis
Ragnis pallkragar, som hon har hos oss, luktade
vi på myntan.
Det står en hammock vid syrenhäcken, och
när vi passerade den, hittade vi Marwa som lagt

sig tillrätta och såg ut att fridfullt gunga fram
och tillbaka. Hon fick syn på mig och hon började
prata om trädgården – en strid ström av ord
kom ur hennes mun. Jag blev förvånad, det var
som att träffa en ny person. Jag hörde henne
sällan och motvilligt prata i klassrummet. Hon
sa också att hon gärna ville ligga så en stund,
hon var inte så mycket för att fika.
Jag tog barnen tillbaka till föräldrarna. Där
hade de börjat plocka fram medhavda sötsaker.
En mobil spelade persisk musik. Vi satt länge
så, medan samtalet kom och gick. Och jag vet
inte hur det kändes för eleverna, en ...
text : Karin Ulveson

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

VÄGEN TILL JOBBET
Vilka regler gäller på svensk arbetsmarknad?
Hur söker jag jobb? De vanligaste frågorna som
sfi-elever har om att arbeta i Sverige finns samlade i den digitala läromedelsserien Vägen till
jobbet (2020). Faktatexter och filmer varvas
med diskussions- och reflektionsuppgifter.

Parallellt med serien Vägen till jobbet A/B och
C/D) finns serien Vill du bli …? Där finns presentationer av hur det är att arbeta som exempelvis
frisör, kock, lokförare och undersköterska.
Inom kort publiceras även ett par andra
serier. Den ena om studieteknik och den andra
om olika saker som vuxna kan ha nytta av i det
nya samhället. Serien Hur gör man? kommer
att innehålla böcker om t.ex. hur man hyr en
bostad, hur man sopsorterar korrekt eller hur
man tecknar ett elabonnemang.

4
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Författare till läromedlet är Tiia Ojala, behörig
sva-lärare, som sedan 2015 arbetar som föreläsare och läromedelsförfattare. Hon har skapat
sajten Tjangs som är en samlinggssida för det
digitala läromedlet.
Hur föddes idén om Tjangs?
– Idén föddes när jag hjälpte nyanlända
att söka jobb i Sverige. Jag fick en inblick i hur
svårt det var att förstå alla kulturella koder
men också alla lagar och regler. Har man inte
de kunskaperna blir man lätt utnyttjad på den
svenska arbetsmarknaden. Jag ville skapa något
som stöttar nya individer att komma in i samhället och arbetsmarknaden, som en del i det
stora integrationsarbetet vi har i samhället.

landet. Det har arbets- och samhällsfokus och
har många språkutvecklande övningar. Tjangs
är ett digitalt läromedel, vilket gör att det blir
enkelt att använda i en verksamhet ...

Vad är styrkan med detta läromedel?
– Tjangs är relevant för vuxna som är nya i

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Tiia Ojala

text: Annsofie Engborg
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KRÖNIKA

DE SVAGA BANDENS STYRKA
Jag gillar allt som oftast att träffa nya
människor. Jag skriver allt som oftast, för
det är inte säkert att jag alltid känner mig
social, har lust att lyssna på någon jag inte
känner eller berätta saker om mig själv.
I mitt yrke som författare har jag lärt mig
att kliva in i en roll och bli den där sociala
trevliga killen som vill lyssna på allas
historia och dela med mig av mina egna
erfarenheter. Privat trivs jag däremot rätt
bra med det umgänget jag redan har.
Därför har jag full förståelse för
människor som upplever det jobbigt att
hälsa på nya människor, mingla och ’nätverka’ – alltså att bygga nätverk. Somliga

är utåtriktade och sociala av naturen, vi
andra …. ja vi får träna, för som Tom Waits
sjunger:

”Fishing for a good time starts with
throwing in a line.”
Den fyndiga tvetydigheten i Tom Waits
låttext låter sig inte riktigt översättas till
svenska, men budskapet är enkelt. Man
måste bjuda på sig själv och vara en del
av evenemanget, för att det ska bli roligt,
och för att det egna nätverket ska växa.
Är det så säkert att det nappar? Många
har säkert varit på konferenser, mingel och
nätverksträffar utan att kunna sätta fingret

Andreas Kjörling

på en enskild lyckad ny kontakt som gav det
där nya jobbet, insikten eller eller vad det
nu kan vara. Det är här de svaga bandens
styrka kommer in.
Den amerikanske sociologen Mark ...
text: Andreas Kjörling foto: Tobias Wahlqvist
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I vår nya sfi-serie Svenska så klart! lämnas inget åt slumpen: Upplägget bygger på
genrepedagogik. Uttalet tränas i enlighet med senaste forskning. Alla övningar,
inklusive grammatiken, hänger ihop med texten så eleverna känner igen sig. I det
digitala övningsmaterialet finns massor med träning och hundratals ljudfiler.

Beställ provex på liber.se/provasfi
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INKLUDERANDE KOMMUNIKATION

ÄR NYCKELN TILL INTEGRATION
Lycka är att ha ett jobb att gå till, kollegor
att prata med och en känsla av tillhörighet,
både till arbetsplats och bransch. Det är också
så människor integreras och blir en del av
samhället. För att det ska fungera måste vi
kommunicera och med det kommer även kravet
på att behärska språket och göra sig förstådd.
Självklart kan sfi vara ett första och mycket
värdefullt steg, men det är ju bara början på
den långa resan till att bli en självgående medborgare. En stor del av språkutvecklingen sker i
vardagen. Det är här arbetsgivarens roll kommer
in i bilden. Så hur ska arbetsgivare göra och
vad ska man tänka på? Karin Mattsson som
tillsammans med sin kollega Katarina Stolpe
driver One & All har svaren. Sfi-lärartidningen
fick en intervju med Karin Mattsson.
Vad ska man som sfi-lärare tänka på?
– Att samverka med handledare och chefer
göra vad man kan för att bygga ihop lärandet
på kursen med lärandet på arbetsplatsen och
inte minst att klargöra vad praktiken går ut på.
Många vet inte riktigt om det är en yrkespraktik
eller en språkpraktik de är på, eller både och.
Det är inte alltid lätt att kommunicera, för den
som praktiserar hoppas ju på att få jobb. Men
det är inte alltid den möjligheten finns.

Karin Mattsson

Vad ska arbetsgivaren tänka på kring kommunikationen?
– Att försöka hitta arbetsuppgifter som
kräver kommunikation, sätta gemensamma mål
för språkutvecklingen och lägga upp en plan för
hur det ska gå till. För att skapa inkluderande
kommunikation krävs kunskap om vad som
är enklare och vad som är mer krävande att
förstå i det egna språket, samt ett arbete med
att praktiskt utveckla sin förmåga att prata på
olika språknivåer i vardagen och anpassa sig
efter den man pratar med.

ledning, omgivning och individen. Vi arbetar
nära HR, ledare och kollegor samt med praktikanter och medarbetare som utvecklar sitt
språk. Vi ger utbildningar, coaching och handledning för alla.
– Sen är det ju naturligtvis stor skillnad
om det är en individ på arbetsplatsen som ska
utveckla språket eller om det det är flera. På ett
äldreboende i Stockholm kan det till exempel
så mycket som 25–30 % som vill utveckla sitt
språk, så det ser väldigt olika ut.

Vad består ert arbete av?
– Man kkan säga att det finns tre delar:

Sist men inte minst, berätta om er vision
– Vår vision är inkluderande och utveck-
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lande kommunikation på alla arbetsplatser. Med
inkludering menar vi både det man traditionellt
menar med inkludering, t.ex. att engagera alla
i samtal, men när vi pratar om inkluderande
språk och kommunikation menar vi också att alla
medarbetare på en mångkulturell och flerspråkig
arbetsplats behöver använda sitt språk flexibelt
när man kommunicerar med personer som har
olika språknivåer – annars dör kommunikationen
och därmed också språkutvecklingen!
Läs mer om Karin och Katarinas verksamhet
på oneandall.se.
text : Andreas Kjörling, foto: privat

2020:06

FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar
på dina frågor
Tack alla läsare för de frågor som jag har fått
från er under året. Det gläder mig att se att det
finns ett intresse av specialpedagogik. Snart går
flera av oss på semester, och jag vill passa på
att skicka med några rader om kursstart och
kartläggning. Och ett boktips. Sfi är ju speciellt
eftersom det är kontinuerlig intagning – så av
just den anledningen är starten kanske extra
viktig? Glad sommar önskar jag er!
Det är viktigt att skapa en trevlig start när elever
börjar sina studier och kommer in i en kurs. I
gruppen kan de nya välkomnas med gemenskapande aktiviteter. Elevernas identitet kan visas
på olika sätt och är långt mycket mer än att ta

Ute nu!

Utkommer ht 2020

med en maträtt från det egna landet. Fundera på
olika aktiviteter som är språkutvecklande att få
igång diskussioner och berättelser om kan vara
en god början. Mingelbingo eller dilemman att
ta ställning till kan vara en bra isbrytare. Det är
viktigt att eleverna lär känna varandra.
Läraren behöver kartlägga varje elev och
utreda om eventuella särskilda behov finns. Ta
gärna hjälp av en specialpedagog. Det är viktigt
att placera dem i klassrummet utifrån deras behov.
Det är bra att placera elever som kan stötta varandra bredvid varandra. Det är också bra ifall de
har olika kompetenser och kan stötta varandra,
på det sättet får de använda sina olika styrkor.
En viktig anpassning är att använda bildstöd i

Maria Engstam, Specialpedagog

undervisningen. Kom ihåg att låta eleverna bidra
med bilder som de själva har fotat. Det är bra att
använda sig av bilder ofta, men det kan finnas
kulturella filter som gör att vissa ...
text: Maria Engstam foto: Specialpedagogkonsult
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Digilär är en del av Natur & Kultur och tillsammans
utvecklar vi läromedel för alla stadier – tryckt, blended
och heldigitalt! Läs mer på digilar.se | nok.se
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare
som undervisar på
motsvarande kurser

Glad
sommar!

VI HJÄLPER
DIG MED
DIGITAL
KOMMUNIKATION
Ring 073-976 78 88

together

ONLINE
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