
”VÄLJ TEXTER MED OMSORG”
Utmaningen (och bakläxan) för många sfi- 
lärare är att anknyta texter som omger elev-
en i samhälls- och yrkesliv till undervisningen 
 – det vill säga de texter som eleven faktiskt 
möter – snarare än de texter som finns i 
läroboken. Hur kan vi öka textrelevansen i 
sfi-undervisningen?

Lena Thornéus undervisar på lärarutbildningen 
vid högskolan i Borås och är författare till boken 
Språkpraktik. I hennes yrkesgärning är hon sär-
skilt angelägen om att sfi-utbildningen utgår 
från elevens faktiska behov av att kunna läsa 
och skriva texter. 

På en arbetsplats möter eleven många olika 
texter. Vilka texter möter en elev på en arbets-
plats under en dag?
 –  Jag träffar många anställda inom miljö- 
och återvinningsbranschen idag. De texter som 
används av alla yrkeskategorier inom den bran-
schen liknar inte alls de texter som används 
i sfi-undervisningen. Dessa berättar ofta om 
yrken och arbetslivet, med ett utifrånperspek-

tiv. Dessutom tycker jag att de ibland har ett 
bristperspektiv, de utgår inte från att läsaren 
kan så mycket om ämnet (Exempel: Mia kör 
taxi, Att köra buss). Texter som finns för tydliga 
specifika syften i arbetslivet och som faktiskt 
används på arbetsplatserna i vardagen saknas 
ofta i dessa läroböcker.

Lena Thornéus påpekar att det man som medar-
betare läser på en arbetsplats inte är skön- eller 
facklitterära texter som återfinns i läroböcker. 
Det skrivna på arbetsplatsen är av ett helt annat 
slag, påpekar hon. Det är mer multimodala 
texter som bilder, tabeller och instruktioner i 
datasystem som man ska läsa – för att sedan 
kunna skriva in olika data, anslag på digitala 
eller analoga anslagstavlor och e-post från 
kollegor och arbetsledare. Arbetsinstruktioner, 
rutiner, säkerhetsföreskrifter och veckobrev är 
exempel på arbetsspecifika texter. Dessa texter 
skiljer sig mycket från texter av ...

Varje dag möter sfi-eleven lärome-
delstexter, digitala texter i lärplatt-
formen och den text som finns i olika 
appar. Gemensamt för dessa texter är 
att det är information, instruktioner 
och texter av berättande, beskri-
vande och kanske skönlitterärt slag. 
Vilka texter möter eleven utanför 
undervisningen?

I vardagslivet omges vi ständigt av 
texter. Eftersom vi använder texter i 
vårt sociala liv behöver vi kunna läsa 
och skriva texter i sociala medier, i 
chattar och i sms. I sociala samman-
hang används korta texter för att 
berätta, beskriva eller informera. 
Även tankar, åsikter och reflektioner 
kommer till uttryck. För att delta i 
andra personers dialog ...

➞ Läs mer! textpalatset.se
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FORSKNING & STUDIER
Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

annsofie@textpalatset.se 0762-37 47 14

@textpalatset
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Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg
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Vintern har kommit med besked och hela landet ligger under ett rejält snötäcke. Vi 
på redaktionen jobbar med vårens teman och slås av hur många intressanta forskare, 
lärare, författare och andra vi har mött hittills. 

I det här februarinumret har vi kommit fram till temat ”Texter omkring oss” eftersom Skolin-
spektionen och forskning visar att vi i sfi-undervisningen  
inte i tillfredsställande grad använder oss av de texter ...

CHEFREDAKTÖREN

TEXTER I ARBETSLIVET – FLER ÄN VI TROR

Språket genomsyrar vår vardag, inte bara det 
talade språket utan framför allt det skrivna 
språket. Även den som inte säger sig läsa 
särskilt mycket, eller kanske inte alls, möts 
varje dag av en mängd olika skrivna budskap. 
Texter i vår vardag – och därmed läsförståelse    
 – är därför en grundbult i deltagandet av vårt 
demokratiska samhälle.

Texter finns överallt, inte bara i tidningar, böcker 
och på internet. Bara på väg till jobb/skola eller 
affären möts vi av en mängd olika budskap, 
instruktioner och påbud. Allt i form av texter 
som vi medvetet eller omedvetet läser. Kort 
sagt, vår vardag genomsyras av språk i sådan 
utsträckning att vi många gånger inte ens tänker 
på det; språket och budskapen bara är där. Sam-
tidigt är det genom språket som vi förmedlar 
viktig information, kommunicerar och skapar 
oss en bild av det samhälle vi lever i.
 Alla har vi någon gång läst en text utan att 
förstå den, eller kanske för i nästa sekund, även 
om vi faktiskt förstått vad det stod, glömma 
bort budskapet. Kanske glömmer vi budskapet 
som texten bär med sig, men påverkas ändå på 
något sätt.
 För att höra mer om språk i vardagen ställde 
vi frågor till Linnea Hanell, forskare på Stock-
holms universitet och anställd på Språkrådet, 

SPRÅKET I VARDAGEN
en del av myndigheten Institutet för språk och 
folkminnen.

Hur är det egentligen med språket och vad 
innebär det för oss?
 –  En sak som präglar samhället och att 
vara medborgare idag, är ju att väldigt mycket 
bärs upp av ganska avancerat språkanvändande, 
framför allt i läsande och skrivande. Det betyder 
att för att kunna fungera i samhället så måste 
man kunna ta till sig ganska avancerade med-
delanden. Både på svenska och andra språk, 
så det är viktigt att man inte får ett enspråkig-
hetsfokus här. Jag tror att det här är en väldigt 
viktig utmaning för sfi. En utmaning i att utrusta 
människor med den här typen av kompetens. 

Att behärska språket är en förutsättning för att 
till exempel kunna följa nyheter, diskutera, tycka 
till och påverka samhället. Det vardagliga språ-
kets krav blir här en fråga inte bara för individen 
utan också för demokratin i samhället. På min 
fråga om det kan vara exkluderande, inte bara 
för människor med ett annat modersmål, utan 
för samhällsgrupper i allmänhet svarar hon:

 –  Jag vet inte om det finns en språklig 
exkludering, däremot tror jag att det finns stora 
skillnader mellan hur olika samhällsgrupper 

kommunicerar. Dels kan det ha att göra med att 
folk talar olika namngivna språk, som engelska 
och arabiska, men det kan också handla om att 
vi pratar ”i våra bubblor”.

 –  I ett öppet och digitaliserat samhälle 
som vårt är det kanske lätt att tro att vi alla 
har direktkontakt med alla andra som talar 
svenska, att varenda svensk bara är ett klick 
bort. Så skulle det kanske kunna ...

Text: Andreas Kjörling Foto: Staffan Larsson
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VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som 
satsat på muntliga övningar, uttal och 
kommunikationsövningar

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

2021:02

Copyright © Textpalatset 2021:02 3

Vi är omgivna av text i vardagen. När 
vi går på stan eller in i en affär: text, 
text, text.

På A-kursen var det självklart för mig att 
använda autentiska texter ur elevernas 
närmiljö. Jag samlade på mig en hel bank 
med foton på skyltar, anslag, reklam 
och kvitton som jag sedan använde mig 
av. Svårt? Det beror på. Jag har aldrig 
gillat läroböckernas extremt förenk-
lade semiautentiska övningstexter. Ett 
påhittat anslag om t.ex. öppettider i en 
lärobok för kurs A gör att läsförståel-
sen endast blir bunden till den konkreta 
uppgiftens kontext. Eftersom elever 
utan skolbakgrund ofta har svårt att 
generalisera, blir det svårt att göra en 
koppling till vardagen. När jag fotade av 
öppettiderna på dörren till Hemköp som 
låg 100 m från skolan, visste eleverna 
direkt vad texten handlade om.

Igenkänning blev en ingång
Eleverna visste av egen erfarenhet när 
butiken öppnade och stängde. Förför-
ståelsen fanns där! Kontexten fungerade 
som stöttning men gjorde även att läs-
ningen upplevdes som meningsfull och 
användbar.

Ivana Eklund reflekterar

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

AUTENTISKT
LYFTER

Hej där,  
Skolforskningspodden!
Undervisningen ska ta avstamp i forskning 
och beprövad erfarenhet. Ett av många sätt 
att ta del av aktuell forskning är att följa 
Skolforskningsinstitutet som har i uppdrag 
att sammanställa och förmedla forskning. Det 
gör de i både tryckt format och i en egen podd.

Hej Alva, du programleder Skolforskningsinsti-
tutets podd. Berätta gärna lite kort om hur tan-
karna gick i samband med planeringsarbetet
 –  Arbetet vi gjorde med att planera podden 
handlade om att hitta ett format som passar 
för vår målgrupp: lärare och förskollärare, men 
även för rektorer och skolledare. Vi ville på 
ett begripligt och intresseväckande sätt prata 
om forskningsresultat från Skolforskningsin-
stitutets systematiska översikter och från våra 
finansierade forskningsprojekt. Vi vill diskutera 
skolforskning kring metoder och arbetssätt som 
kan vara till nytta för förskollärare och lärare 
att känna till.  
 

Vilket eller vilka poddavsnitt tror du skulle 
vara särskilt intressanta för sfi-lärare?
 –  För sfi-lärare tror jag att avsnittet om läs-
strategier kan vara särskilt intressant eftersom 
de resultaten handlar om att hjälpa eleverna 
med olika aspekter av läsförståelseprocessen 
och vilka strategier som kan vara mer eller 
mindre värdefulla. Sedan kan avsnittet om 
individanpassad vuxenutbildning vara intres-
seväckande eftersom det handlar om vuxna 
elevers lärande och olika behov. I det avsnittet 
pratade vi faktiskt också en del om att under-
visa på distans, även om det spelades in före 
pandemin. Sen kom även avsnittet om att lära 
på distans, där vi går in på en översikt som 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Annsofie Engborg Foto: Anna Hedman

Alva Appelgren
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GÄSTSKRIBENT

Samhällsinformation är exempel på texter som 
sfi-elever behöver läsa och förstå. Texterna är 
ofta intressanta och relevanta för alla som vill bli 
mer bekanta med det svenska samhället. Flera 
myndigheter och organisationer har publicerat 
material för att sprida kunskap om sin del.
 Finansinspektionen, Polisen och System-
bolaget är exempel på avsändare till tryckt 
material för sfi-undervisningen. Materialen finns 
att beställa kostnadsfritt på sfiekonomi.se och 
utbudet.se.
 Språket är bearbetat och för det mesta 
enkelt. Det innehåller dock en del facktermer 
som är vanliga hos avsändaren. Ordlistor och 
övningar hjälper till att förstå och befästa de 
nya orden och uttrycken.
 Eleverna behöver inte arbeta med hela hand-
boken respektive häftet från första till sista 
sidan, men det är klokt att arbeta med ett helt 
kapitel. 
 Jag är glad över att fler inser värdet av att 
tilltala alla som bor i Sverige. Personligen är jag 
tacksam över att i många fall ha fått uppdraget 
att hjälpa till med detta. Min egen erfarenhet 
från sfi-undervisningen är att eleverna i all-
mänhet är intresserade av samhällsinformation. 
Många har uttryckt tacksamhet över att förstå 
något som tidigare var okänt för dem.

/Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna

Nedan är några exempel på material att 
beställa kostnadsfritt: 

Arbete. Lättlästa texter om arbetsliv och arbets-
miljö i Sverige (Arena Skolinformation) 
Utbildningsmaterial på lättläst svenska för sfi 
om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Syftet 
är att utveckla språk och kunskaper om arbets-
marknaden inför ett arbetsliv i Sverige. Kapitlen 

handlar om: Lagar och regler i arbetslivet, vem 
som bestämmer löner och annat som är bra att 
veta. Lärarhandledningen innehåller en mängd 
frågor och övningar. Förutom faktafrågor finns 
även frågor att diskutera där svaren utgår från 
elevernas erfarenheter.

Så påverkas vi av alkohol. Sfi kurs B och C, Sfi 
kurs C och D. (Systembolaget)
Utbildningsmaterial för sfi på två språkliga 
nivåer om svensk alkoholkultur, alkoholens 
påverkan på hälsan samt Systembolagets roll 
och ansvar. Syftet är att bidra till kunskap och 
insikter om fördomar, grupptryck och alkoholre-
laterade samhällsproblem. Kapitlen innehåller: 
Fakta och berättelser som kan väcka tankar och 
diskussioner kring skillnader mellan generatio-
ner och kulturer. Till materialet finns övningar i 
grammatik, ordförståelse och uttal.  
 
Om Polisen (Polisen)
Utbildningsmaterial för sfi och svenska som 
andra språk om polisen i Sverige. Materialet ska 
stödja undervisningen i svenska och samtidigt 

bidra till att öka kunskapen om polisen. Det 
innehåller: Rättigheter och skyldigheter, Poli-
sens arbete och roll i samhället samt Lagar och 
regler i Sverige. I häftet finns diskussionsfrågor, 
faktafrågor, kulturella jämförelser, ordlistor och 
övningar. Fem korta filmer med frågor komplet-
terar materialet.

Dina pengar och din ekonomi (Finansinspek-
tionen)
Utbildningsmaterial för sfi om privatekonomiska 
frågor och begrepp på enkel svenska. Här finns 
information om: Betala räkningar, Låna och spara 
pengar, Pensioner, Avtal och köp samt mycket 
mer. Till materialet finns elva filmer kopplade 
till bokens teman. Faktafrågor, diskussionsfrågor, 
lucktexter, introduktionstexter till filmerna och 
skrivuppgifter ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Eva Bernardtson

Samhällsinformation – 
värdefullt gratismaterial 
för sfi-elever
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NU LÄNGTAR VI EFTER 
STABILITET OCH FORTBILDNING
Efter närmare ett år av distansarbete och att 
arbeta hemifrån har landets lärare börjat hitta 
en vardag i hur de ska bedriva distansunder-
visning. Men aldrig förr har väl behovet av 
kompetensutveckling och att träffa kollegorna 
varit så stor som den är nu.

Sfi-lärartidningen har därför kontaktat Lärar-
fortbildning för att se vad som är nytt och på 
gång och ställt frågor till Cecilia Blanckert, 
produktutvecklare.

Nu har sfi-lärare jobbat intensivt vid sin dator 
under 2020 – hur ser Lärarfortbildning på 
2021?
 –  Jag tror att sfi-lärare, precis som andra 
lärare inom vuxenutbildningen, börjar längta 
efter en normalitet, där man kan samarbeta igen 
och utbyta erfarenheter i en fysisk vardag, som 

förut. Det är viktigt för utvecklingen att hänga 
med kollegor, samarbeta och gå på konferens.

Hur ser Lärarfortbildnings arbete ut för 2021?
 –  Sfi och vux är vår prioritet under året. 
Det är en skolform som vi vill lära känna, förstå 
deras behov – och skapa en fortbildning som gör 
skillnad. Vi har förmånen att ha riktigt duktiga 
fortbildare. De är så sugna på att få sätta igång 
och skapa nya kurser och komma ut och möta 
lärare. Där är vi nu. I en extrem utvecklingsfas 
som sfi och vuxenutbildningen nu kommer att få 
ta del av. Vi har ett utbud som verkligen kommer 
göra skillnad.

Några spännande nyheter i utbudet som du 
kan berätta om?
 –  En nyhet som vi redan hunnit genomföra 
flera gånger är en distanskurs om distansunder-

visning. Den är otroligt välbesökt. Vi kommer 
också med en bedömningskurs specifikt för 
distansundervisningen. Ett annat behov som vi 
har fångat upp är undervisning av elever med 
särskilda behov. Vux behöver en egen fortbild-
ning om vuxna elever med funktionsnedsättning. 
Det kan vi alltså erbjuda nu. Annat nytt för sfi 
är även inriktningar som läs- och skriv, bland 
annat. Det känns jätteroligt!

Vad tänker du om Lärarfortbildnings roll?
 –  Vi har märkt av en ökad efterfrågan och 
jag förstår varför. Man har suttit isolerad under 
2020. Den undervisning där man tidigare känt 
sig bekväm i finns inte ...

Text: Annsofie Engborg  Foto: Lärarfortbildning AB

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Specialpedagogkonsult Maria Engstram

SPECIALPEDAGOGEN 

I dagens samhälle krävs det att alla med-
borgare kan läsa och skriva men även att vara 
goda läsare för att kunna vara en aktiv del av 
samhället och kunna tillgodogöra sig av den 
information som finns.

 För att elever på sfi ska kunna bli goda läsare 
krävs det att eleverna kan behärska både olika 
tekniker och strategier.  
 Läsning består av två olika tekniker: fonolo-
gisk läsning och ortografisk läsning. Vid läsning 
känner hjärnan igen bokstäver (grafem) och kopp-
lar dessa till ljud (fonem) som sedan sätts ihop 
till ett ord. Detta kallas för fonologisk läsning, 

avkodning och ”ljudning”. Fonologisk läsning 
används vid läsning av långa, svåra och okända 
ord.
 Ortografisk läsning innebär att läsa och känna 
igen ett ord eller delar av det som en ordbild som 
tidigare är lagrad i hjärnan. Ortografisk läsning 
används vid läsning av kända ord och för att bli 
en god läsare behöver eleverna behärska båda 
teknikerna.
 Eleverna behöver även kunna använda sig av 
olika lässtrategier för att kunna läsa olika typer 
av texter och för att klara olika typer av uppgifter. 
Översiktsläsning används när man behöver få 
en snabb överblick om vad texten handlar om. 

Djupläsning är när alla ord och meningar i en text 
läses noggrant exempelvis vid inlärning inför ett 
prov. Sökläsning är när vi söker och letar ...

text: Maria Engstam foto: Specialpedagogkonsult

Maria Engstam, Specialpedagog

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Läsning är både teknik och strategier 

NÄSTA NUMMER  

15 MARS 2021
I mars (2021:03), skriver vi om munt-

lig produktion. I vilka sammanhang 

behöver en vuxen informera, presen-

tera och berätta något muntligt? Hur 

kan vi öva detta i undervisningen? 

Detta temanummer vill lyfta en 

bredd av olika situationer i livet där vi 

behöver uttrycka oss muntligt.

      Hör av er till oss på redaktionen 

och dela med er av era erfarenheter 

om att arbeta med muntlig färdighet. 

Hur fyller vi undervisningen med 

intressanta och relevanta talövningar?

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se

 

När jag intervjuar forskare brukar det ofta 
börja med ett trevande samtal. Forskaren, 
som naturligtvis är expert inom sitt område 
och dessutom van att kommunicera med sina 
gelikar, vet inte riktigt vem jag är.

Jag presenterar mig som frilansande skribent 
för Sfi-lärartidningen, vilket inte säger särskilt 
mycket om vem jag är, vilka referenspunkter jag 
har eller vilka kunskaper jag besitter. Just därför 
blir samtalet trevande till en början. Forskaren 
vet helt enkelt inte varken vad eller hur han 
eller hon ska svara på mina frågor.
 Först när jag bjuder in till samtal och visar 
att jag gjort en, om än mycket liten så i alla 
fall någon form av, läxa i ämnet. Med ett par 
gemensamma referenser etablerade bryter isen. 
I synnerhet om forskningsämnet tangerar något 
jag läst mer om, så att jag kanske till och med 
kan droppa några kända författarnamn, teorier 

KRÖNIKA  

eller akademiska verk som etablerar mitt etos 
som intervjuare. Isen blir, som man säger, bruten. 
Även om uttrycket kanske är mer dramatiskt än 
vad stunden fodrar.
 Författaren Carl Jonas Love Almquist myn-
tade det kända talesättet att ”tala med de 
lärde på latin och med bönder på bönders vis”. 
Även den irländske författaren George Bernard 
Shaw förstod att vi talar olika språk inom det 
namngivna språket. Shaw myntade talesättet 
”England och USA är två länder delade av ett 
gemensamt språk”. Jag tror det ligger mycket 
förnuftigt i de båda citaten, oavsett om vi pratar 
engelska, svenska eller något annat språk. Det 
handlar nämligen inte bara om att kunna fakta, 
namn och titlar. Nej, det är också en fråga om 
att kunna formulera sig på rätt ...

Text: Andreas Kjörling

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

TUGGAR DU LINGOT?

http://www.textpalatset.se/lasning-ar-bade-teknik-och-strategier/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
http://www.textpalatset.se/vi-har-utbyten-och-samarbeten-2/
http://www.textpalatset.se/tuggar-du-lingot/
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KONFERENS Uppdrag: Vux
– att undervisa flerspråkiga vuxna i ämnes- och yrkesundervisningen
Stockholm  22 april, genomförs även digitalt
   • Konsten att skapa närhet trots distansundervisning
   • Minska språkglappet i yrkesutbildningen
   • Vad är det som är vuxet i vuxnas lärprocesser? 
   • Feedback som på riktigt utvecklar elevens lärande
   • Hur får vi aktiva och engagerade elever? 

 På plats eller           
 digitalt   

lararfortbildning.se

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

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

Läromedel 
som gör 
skillnad för 
sfi-elever!

Beställ
utvärderings-

exemplar

Hitta något som  
passar just för dig  
och dina elever.

Språkvägen B Ny upplaga 
– nu med lyssningskoder!

Textbygget – Texttyper för sfi B, C och D SamSpråk Uppdaterade utgåvor 
– med nya övningar på Övningsmästaren. 

Alfa sfi A Helt ny serie för studieväg 1.

www.sanomautbildning.se/sfi

https://www.lararfortbildning.se/vux-och-sfi/konferenser/uppdrag-vux
https://www.lararfortbildning.se/vux-och-sfi/konferenser/uppdrag-vux
https://www.sanomautbildning.se/sfi

