
HITTA HEM - EN SPRÅKSTÄRKANDE 
DRAMASERIE PÅ UR

UR:s nya serie Hitta hem varvar drama och 
utbildning. Här får vi följa de två vännerna 
Martina och Jamal på deras språkliga resa 
genom vardagen.  

Ett hem är betydligt mer än bara en bostad. Det 
är också en känsla av kontext, tillhörighet och 
mening långt bortom bostadens fyra väggar. För 
en del av oss är hemmet en del av vardagen, lika 
trygg som självklar. För andra är det en längtan, 
en strävan och inte minst ett sökande, många 
gånger i ett nytt land där både språk och sociala 
koder är lika främmande som obegripliga.
 I UR:s nya dramaserie Hitta hem får vi följa 
vännerna Martina (Johanna Lazcano) och Jamal 
(Gino Estéra) som tillsammans läser sfi hos 
läraren Ylva (Katarina Wahlberg) på Åsö Vuxen-
gymnasium. Martina, som kommer från Spanien, 
söker en pappa hon bara känner till förnamn 
och ett fotografi, men aldrig träffat. Jamal är 
utbildad byggnadsingenjör men tar alla möjliga 

andra jobb. Varje vecka träffar han sina föräldrar 
över Skype och trasslar sig allt djupare in i lögner 
om både jobb och relationer. Den minst sagt 
hängivna sfi-läraren Ylva är alltid tillgänglig, 
svarar i sin telefon när helst den ringer och gör 
allt för sina elever. Ett engagemang som inte 
alltid ses med blida ögon av kollegor.
 I Hitta hem berättas många historier paral-
lellt och det tar inte många minuter innan jag 
som tittare har fastnat i ett nyfiket begär av 
att se mer, följa de olika livsödena genom 
vardagliga situationer som är både dråpliga, 
gripande och … just det, vardagliga. Varför är 
det så viktigt med fika? Har Jamal, när han städar, 
verkligen ”tagit inne på kontoret”? Är lappen i 
trappuppgången som annonserar fest inte en 
inbjudan? På ett närmast genialt vis vävs det 
pedagogiska temat ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Det finns många sätt att lära sig ett 
språk. Genom att läsa texter, lyssna 
på ord, titta på tv-serier – och att 
själv använda språket i tal och skrift. 
Med ytterligare metoder, estetiska 
inslag, kan eleverna få uttrycka sig 
via olika konstformer

Inom estetiskt lärande avses meto-
der via olika konstformer. Att skriva 
dialoger och skapa rollspel, att hitta 
rytm och rim i sånger, att utveckla 
språket genom att skapa, att dansa sig 
till ett nytt språk – samtliga metoder 
kan bidra till ett lustfyllt lärande som 
samtidigt utvecklar elevens språk. 
 För den lärare som har föga intresse 
av det estetiska kan dessa metoder 
ibland upplevas som tveksamma. Men 
forskning visar att många av oss ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

ESTETISKA INSLAG
I SFI-UNDERVISNINGEN

Text: Andreas Kjörling. Foto: Olivia Nordlander Text: Annsofie Engborg
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Efter lång tids funderande inser jag att jag inte har någon egen intressant anekdot att 
dela med mig av. Ändå vill jag slå ett slag för rollspel och dramatisering i sfi-undervis-
ningen.

Vi har konstaterat det många gånger vid det här laget – att språk inte bara är en uppsätt-
ning ord. Att kunna ett språk innebär att vi är i pragmatikens 
marker och utforskar vad man kan säga ...

CHEFREDAKTÖREN

”VÅGA ROLLSPEL OCH DRAMA”

Ja, det borde det vara, i allra högsta grad vill 
jag säga, såväl om man tänker på vad som står i 
läroplanen som på vilka studerande som deltar 
i sfi-utbildning. ”Eleverna ska få möjlighet att 
reflektera över sina erfarenheter och tillämpa 
sina kunskaper”, står det i läroplanen. Vilka 
kunskaper kan man då tänka sig att de stude-
rande ska tillämpa?
 Oavsett var de studerande kommer ifrån och 
oavsett vilken skolbakgrund de har med sig i 
bagaget, så finns det en gemensam nämnare 
vad gäller kunskaper: ett automatiserat talspråk 
som är djupt förankrat i de erfarenheter man 
tidigare upplevt. Nu kommer de studerande till 
Sverige och ska lära sig svenska och vad kan då 
vara mer naturligt än att spegla de kunskaper 
som redan är införlivade mot de som nu ska 
förvärvas.
 Precis som mängder av svenska skolelever 
gjort under tidernas gång när de lärt sig exem-
pelvis latin, franska, tyska eller engelska och 
använt sitt förstaspråk som bas för att lära in 
glosor, översätta och lära sig föra samtal på det 
nya språket. 

Transspråkande, vad menas med det? 
 Den svenska termen transspråkande är en över-

GÄSTSKRIBENT

TRANSSPRÅKANDE INOM SFI –  
ÄR DET NÅGOT ATT TÄNKA PÅ?

sättning av den ursprungliga benämningen trans- 
languaging som myntades av forskare i Wales 
(Williams 1996; Baker 2001) för en växling i 
undervisningen mellan språken kymriska som 
var elevernas förstaspråk och skolspråket eng-
elska. Redan ett par årtionden tidigare (1976) 
hade forskaren Jim Cummins visat att det fanns 
ett samband mellan olika inlärda språk hos 
den enskilda individen. När ett barn förvärvat 
ett förstaspråk har det utvecklat en implicit 
förmåga och metalingvistisk kunskap som det 
kan dra nytta av för att överföra exempelvis för-
ståelse av begrepp, utveckling av litteracitet och 
inlärningsstrategier från ett språk till ett annat.
 En omfattande forskning har sedan funnit 
ett positivt samband mellan elevers språk-, kun-
skaps- och identitetsutveckling och tillämpning 
av deras språkliga resurser i undervisningen (se 
t.ex. Collier & Thomas 2017; Cummins 2005, 
2007, 2017; García 2009; Creese & Blackledge 
2010; Cummins & Early 2011; Svensson 2017; 
Thomas & Collier 1997 Williams 1996).

Transspråkande som resurs för individen och 
undervisningen 
Begreppet translanguaging har senare fått 
en vidare betydelse och handlar inte bara om 

skolan utan också om flerspråkiga individers 
strategier för att förstå sin omvärld med hjälp av 
den språkliga potential man har till förfogande 
(García 2009).
 Translanguaging ses alltså som en pro-
cess för att skapa mening, forma erfarenheter 

se forts. s. 3

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Mats Högberg
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VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som 
satsat på kollegial utveckling och lyck-
ats implementera era nya kunskaper i 
undervisningen. 

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se
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På min gamla sfi-skola hade vi en fin 
midsommartradition. Förutom sådant 
som ingår brukade vi måla.

Föreställ dig ett naturskönt friluftsom-
råde vid vattnet. Stora ekar, en liten sand-
strand med vass vid vattenbrynet och en 
liten fors i närheten. Alla som ville kunde 
slå sig ner i gräset med papper, pennor, 
penslar och akvarellfärger och skapa en 
bild. Ensam med sina tankar och känslor 
eller tillsammans med mycket skratt. 
Elever kom, småpratade och målade en 
stund och gick sedan iväg igen för att 
prova på annat. 
 Vad jag minns är lugnet men även 
skrattet och glädjen. Det var kravlöst, 
trevligt och mycket kreativt. Det var 
känslan och upplevelsen i nuet som var 
det viktiga, att vilja och våga uttrycka 
sig med färger fast man kanske inte ens 
kunde skriva ännu. Alla fick vara med 
och måla vad och hur de ville.

Talanger och konstnärer
Några elever visade sig alltid vara rik-
tiga konstnärer. Vi såg professionella 
illustratörer och talangfulla hemmafruar. 
Sedan hade vi en samlingsutställning i 
skolans trapphus.
 

Ivana Eklund reflekterar

Text: Gudrun Svensson, universitetslektor och docent i svenska 
som andraspråk, Linnéuniversitetet. Foto: Linnéuniversitetet

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

MÅLA VID MIDSOMMAR

och utveckla kunskaper genom användning 
av flerspråkiga resurser (Baker (2001/2011). 
Baker (2001/2011) betonar transspråkande som 
en dynamisk tvåspråkig resurs där elever kan 
använda båda språken på ett funktionellt sätt 
för att utveckla kommunikativa och kognitiva 
förmågor.
 Flerspråkighetsforskaren García (2009), som 
har utfört omfattande forskning inom pedago-
giskt inriktad transspråkande, lyfter fram två 
viktiga principer i undervisningen och benämner 
dem social justice, social rättvisa, och social 
practice, social praktik. Med det första menar 
hon att alla språk ska tillmätas lika värde och ses 
som en källa till kunskap samt att läraren genom 
sin egen attityd och sitt handlande ska skapa ett 
positivt klimat med tolerans och likvärdighet i 
klassrummet. Med social praktik avser García att 
transspråkande ska tillämpas genom en tydlig 
och varaktig pedagogisk strategi som har fokus 
på det språkliga samt en kognitivt hög nivå 
utifrån de studerandes förutsättningar (2009).
 Transspråkande handlar således om 
genomtänkta och meningsfulla strategier för 
att utveckla språk och kunskap. I det följande 
diskuterar jag några exempel på olika teman där 
lärare tillämpat transspråkande på ett sådant 
sätt.

Tema Konflikt och vänskap – att arbeta 
flerspråkigt med olika språkliga förmågor
I detta tema utgick läraren från skrivningar i 
Läroplanen (Läroplan för vuxenutbildningen och 
kursplan för svenska för invandrare 2012/2018) 
att vuxenutbildningen ska utnyttja elevers 
kunskaper och erfarenheter och vara öppen 
för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Det tema som beskrivs nedan kan 
vara giltigt på alla nivåer men anpassas efter 
respektive nivå. Jag fokuserar på beskrivningar 
av de transspråkande inslagen. 

Läraren börjar med att presentera temat Konflikt 
och vänskap och tala om målet för temat, det 
vill säga vad eleverna ska kunna när temat är 
genomgånget. I detta fall handlar det om att 
lära sig vissa begrepp på svenska och använda 
dem i skrift, problematisera och formulera en 
händelse samt föra diskussioner om innehållet 
men också om språkriktighet i svenska. 
 Läraren introducerar transspråkande redan 
nu i det första momentet genom att uppmana 
de studerande att i samspråkiga grupper på 
2–4 personer diskutera temats innehåll och 
upplägg så att alla är införstådda. Studerande 
som är ensamma i sitt språk bildar en grupp och 
hjälps åt. Man använder internetverktyg med 
lexikon om det behövs.
  I nästa moment instruerar läraren de stu-
derande vilka beståndsdelar som ska ingå i 
berättelsens början, mitt och slut samt skriver 
en rad med ord på tavlan på svenska och de 
studerande uppmanas att översätta orden till 
sina förstaspråk.
 Därefter är det dags för enskilt skrivande. 
Läraren instruerar de studerande att de ska 
skriva om en händelse som berör Konflikt och 
vänskap, självupplevd eller en fantasi. Berättel-
sen ska bestå av cirka 100–150 ord och skrivas 
på både första- och andraspråket. De studerande 
kan välja vilket språk de vill börja med. 
 Därefter är det dags för granskning av 
språkriktighet på svenska. De studerande arbe-
tar i par med studerande som inte har samma 
språk. De går tillsammans igenom den svenska 
versionen och hjälper varandra att förklara och 
rätta felaktigheter. Liksom under det skrivande 
momentet går läraren omkring och handleder 
eleverna. 
 Nästa moment är gemensamt ...

http://annsofie@textpalatset.se
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Inom sfi sker språkundervisningen vanli-
gen genom dialogövningar, en muntligt 
förklarande lärare, textläsning, samtal och 
skrivövningar. Genom att aktivera andra 
sinnen än bara syn och hörsel kan vi variera 
undervisningen och utvidga elevernas lärande 
ytterligare. 

Vid Institutionen för språkdidaktik arbetar Karin 
Boberg, tidigare programchef vid Skapa och 
Lära, där olika konstformer integrerades i olika 
skolors undervisning. Hon implementerade este-
tiska lärprocesser inom vissa lärarutbildningar 
vid Södertörns högskola, där hon sedan under-
visade i just estetiska lärprocesser i tio års tid. 
 Idag arbetar hon som ansvarig för lärarstu-

Text och foto: Alicja Rowinska, sfi-lärare

”OLIKA KONSTFORMER KAN UTVECKLA 
SPRÅKET” 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Text: Annsofie Engborg. Foto: Anna Hartvig

Jag heter Alicja Rowinska och är Sfi-lärare i 
Bollnäs för kortutbildade elever i kurs A och 
B. Jag har länge letat efter möjligheter att 
använda konstnärliga uttryck på det bästa 
pedagogiska sättet i min språkundervisning. 
Och jag har hittat suggestopedi! Jag gick utbild-
ning hos Anna Cramér och blev suggestopedi-
lärare 2018 och nu skulle jag vilja berätta lite 
om hur jag jobbar.

FÖRSTA MÖTE
När jag träffar mina blivande elever berättar 
jag om vår utbildning och alla regler som gäller 
i skolan. Då berättar jag också för dem att de 
kommer att arbeta med svenska på ett annat 
sätt. Jag presenterar mig som deras lärare Alicja 
och sedan tar jag en hatt och presenterar mig 
som Eva Ståhl. När eleverna kommer till mig 
nästa gång ska de också säga ”hej då” till sina 

identiteter för de kommer att få nya.
 Sedan händer det… Eleverna kommer in, 
ett bord är dukat med en grön duk, det hörs 
tyst, lugn musik i bakgrunden, på väggarna 
finns bilder och olika lappar. Olika konstverk 
är utplacerade på olika ställen. Det är viktigt 
med estetik i klassrummet ...

denternas VFU (verksamhetsförlagd utbildning), 
som alltså är en del av lärarutbildningen. VFU är 
mer än att bara göra praktik. Under VFU-tiden 
ska blivande lärare utveckla sin didaktiska kom-
petens och samtidigt utveckla analys-, reflek-
tions- och kommunikationsförmåga. 

Sfi-lärartidningen ringer upp Karin Boberg för att 
ställa frågor om hur språkundervisningen på sfi 
skulle kunna varieras och hur vi kan ta in olika 
språkutvecklande konstformer i undervisningen.

I sfi-klassrum dominerar muntlig kommunika-
tion, läsning och skriftliga ...

GÄSTSKRIBENT

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

MÅNADENS SKOLA: SFI I BOLLNÄS

Karin Boberg
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FRÅN STADSTEATERNS SCEN 
OCH IN I POPULÄR DRAMASERIE

Johanna Lazcano 

Text: Andreas Kjörling. Foto: Olivia Nordlander

”FINT ATT SERIEN ANVÄNDS I 
UTBILDNINGSSYFTE”

Text: Andreas Kjörling. Foto: Olivia Nordlander

”KUL ATT SPELA 
SFI-LÄRARE I SITT ESSE!”

Text: Andreas Kjörling. Foto: Olivia Nordlander

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Namn: Gino Estéra (Spelar Jamal i dramaserien 
”Hitta hem”)

Ålder: 38 år

Roll: Spelar byggnadsingenjören Jamal som 
är i Sverige för att hitta jobb. Det är lättare 
sagt än gjort och Jamal måste jobba med allt 
möjligt, men det vågar han inte berätta om för 
sina föräldrar.

Språk: Svenska, engelska, kurdiska (modersmål) 

och persiska.

Bästa minne från inspelningen: Vi hade många 
roliga inspelningsdagar, bland annat när jag stod 
i Liljeholmstorget och vek ballonger och det kom 
fram barn som önskade sig ballongdjur. Och även 
arbetet i sig, att det inte bara var en storytelling, 
utan det var för en viktig sak. Våra karaktärers 
historia skulle användas i utbildningssyfte och 
hjälpa människor in i samhället. Och den tanken 
var fin att ha med sig under inspelningsdagarna.

Gino Estéra

Katarina Wahlberg

Namn: Katarina Wahlberg (Spelar sfi-läraren 
Ylva i dramaserien ”Hitta hem”)

Ålder: 44 

Roll: Sfi-läraren Ylva som vill vara alla till lags. 

Språk: Svenska (modersmål), engelska, spanska.

Bästa minne från inspelningen: ”Ugglan Ulla 
är underbaaar!” Första inspelningsdagen och 

första gången man ser Ylva i serien. Det var 
kul att få vara Ylva i sitt esse på den plats hon 
trivs allra bäst i, ett klassrum fullt av fina elever 
från hela världen.

Namn: Johanna Lazcano (Spelar Martina i dra-
maserien ”Hitta hem”)

Ålder: 36 år

Roll: Spanska Martina som efter mammans 
död har flyttat till Sverige från Barcelona för 
att leta rätt på sin biologiska pappa som hon 
aldrig träffat.

Språk: Svenska och engelska. Jag förstår en 

del spanska då min pappa är från Chile, men 
jag pratar tyvärr inte själv.

Bästa minne från inspelningen: Något som 
var lite extra roligt är att min bästa vän Emelie 
Florén är med i rollen som Martinas ganska 
otrevliga granne. Vi var lite nervösa innan för att 
vi inte skulle kunna hålla oss för skratt. Jag har 
nämligen en egen humorshow som jag spelar på 
Stadsteatern i Stockholm där jag spelar en äldre 
ganska flamboyant chilensk kvinna ...

Se dramaserien Hitta hem här:
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam 

SPECIALPEDAGOGIK OCH ESTETISK 
VERKSAMHET

Maria Engstam, Specialpedagog

Text: Maria Engstam. Foto: Specialpedagogkonsult

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

TEAMET BAKOM 
UR-SERIEN HITTA HEM

Bakom dramaserien Hitta hem står produk-
tionsbolaget Wisefilm med delägarna Michael 
Bergfelt och David Wikdahl. Sfi-lärartidningen 
träffade Michael och David på en gråmulen 
skolgård för att höra mer om serien.

Det är en stark historia som drar in tittaren i 
huvudpersonernas liv och det har varit viktigt 
att få in aspekter som språklig identifikation, 
kulturkrockar, igenkänning och missförstånd, 
berättar de två utanför Åsö Vuxengymnasium. 
Grunden till projektet är just dramat i serien. 
 För att få veta mer om den skapande pro-
cessen bakom Hitta hem, träffade Sfi-lärartid-
ningen dem båda på Åsös skolgård i ett gråmulet 
Stockholm. Michael Bergfelt som är exekutiv 
producent berättar:
 – För mig har det varit viktigt att skapa en 
historia som står sig bland andra dramaserier.
 – Det är ett sätt att lyfta vår målgrupp med 

en proffsig filmproduktion, säger David som är 
regissör och som skrivit manus med författaren 
Petter Holmqvist.  

Förutom filmteamet har projektet knutit till sig 
ett antal kompletterande kompetenser, som 
språkvetare Olga Orrit, pedagoger från såväl 
UR som folkbildningen (Bilda) samt sfi-experten 
Annsofie Engborg. Michael igen:
 – Vi har försökt hitta en bra balans mellan 

att vara ett utbildande program och samtidigt 
en härligt spännande serie att titta på.
En av seriens många kvalitéer är den träffsäkra 
skildringen av möten mellan kulturer och sociala 
kontexter. Något som ingalunda är en slump. 
David Wikdahl har själv, både som utlandssvensk 
och genom sitt äktenskap studerat ...

Text och foto: Andreas Kjörling 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Michael Bergfelt David Wikdahl

Hur lär man sig bäst ett nytt språk ur special-
pedagogiskt perspektiv? Vi är alla olika och 
lär oss därför också på olika sätt men en sak 
har vi alla gemensamt – inlärning sker bättre 
och snabbare ju fler sinnen vi använder oss av.

Alla vuxna kan lära sig ett språk, men vi lär på 
olika sätt och varje elev presterar bäst på sfi om 
man får använda sin egen speciella begåvning, 
talang och kreativitet vid inlärningen. Special-
pedagogiskt rekommenderas att arbeta med alla 
sinnen och hela kroppen eftersom alla vuxna 
är olika och utbildningen ska anpassas till alla 
sfi-elevers behov och förutsättningar.
 Att arbeta med alla sinnen och kroppen i 

klassrummet på sfi skapar en bättre och effek-
tivare inlärning och delaktighet för alla elever 
och det i sin tur skapar en känsla av att alla 
duger och är bra på något. Om du har svårt 
att läsa eller skriva kanske du är bättre på att 
sjunga eller måla och du får dessutom visa det 
för dina klasskamrater och känna dig stolt.
 När eleven upplever att känslan att vara bra 
på något och delaktighet skapas en motivation 
för att lära sig det nya språket och inlärningen 
stärks och elever lär sig bättre och effektivare.
 Genom estetisk verksamhet stimuleras krop-
pen och alla sinnen vilket stärker inlärningen. 
Eleverna får en bredare syn på sin egen inlärning 
och kan vara mera delaktiga i klassrummet. 

Exempel moment att lära nya ord kan lättare 
läras in om eleverna utöver läsa, skriva och tala 
också får sjunga en sång eller göra några ...

BAKOM KULISSERNA:

http://www.textpalatset.se/vi-har-utbyten-och-samarbeten-2/
http://www.textpalatset.se/specialpedagogik-och-estetisk-verksamhet/
http://www.textpalatset.se/vi-har-utbyten-och-samarbeten-2/
http://www.textpalatset.se/2209-2/
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NÄSTA NUMMER 15 DECEMBER 2020
I årets sista nummer av Sfi-lärartidningen, i december (2020:12), skriver 
vi om kollegialt lärande. Hur får man kollegialt lärande att ge effekt i 
undervisningen och på undervisningsresultaten? Har ni arbetat med 
kollegialt lärande på din skola?

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter om 
att arbeta språkutvecklande genom egen satsning inom personalen.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 

AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Kungsgatan 29, 4 tr
111 56 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

Många
nyheter
för sfi!

Beställ
utvärderings-

exemplar

Hitta något som  
passar just för dig  
och dina elever. Språkvägen B Ny upplaga!

Textbygget – Texttyper för sfi B, C och DSamSpråk Uppdaterade utgåvor!

Alfa sfi A spår 1 Helt ny bokserie!

www.sanomautbildning.se

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://www.sanomautbildning.se/sfi?utm_source=sfi-larartidning&utm_medium=ad&utm_campaign=sfi-vagen-till-det-svenska-spraket

