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MED NYFIKENHETEN
SOM STÖRSTA DRIVKRAFT
Som för många andra var det kärleken som
förde sfi-pedagogen Ivana Eklund till Sverige.
Hon kom hit från Tjeckien 1992 och kunde
då inte ett ord svenska.
– Jag lärde mig språket på egen hand
och med makens hjälp – och har faktiskt själv
inte gått en dag som elev på sfi, berättar hon.

I Tjeckien hade Ivana gått en lärarutbildning
på distans. Den undervisningsformen passade
henne bra, visade det sig.
– Efter att jag lämnade universitetet ville
jag ta hand om min egen kompetensutveckling.
Jag tänkte bara ”det här vill jag lära mig och nu
gör jag det”.

När Ivana Eklund hade träffat sin då blivande
man köpte hon en självstudiebok i svenska
hemma i Tjeckien, och det var genom den hon
tillskansade sig sitt nya språk.
– Boken var på tyska men jag lyckades lära
mig den mest grundläggande svenska på egen
hand genom den. Tyska var det språk som både
jag och min man kunde, så det blev vårt gemensamma språk i början. Att genast använda sitt
nya språk var viktigt för henne av flera skäl. När
hon och hennes man träffade andra människor
fick han ständigt tolka åt henne.

Hon skrattar lite åt sig själv och konstaterar att
hon är rätt otålig.
– Ja, jag är verkligen det. Jag tycker i allmänhet att kurser går för sakta.
Ivana kallar sin hjärna en popcorn-hjärna.
– Tankarna går snabbt och jag ser hela
tiden olika samband i lärandeprocessen. Så
fort idéerna kommer måste jag skriva ner ...

Sfi
Utbildningen svenska för invandrare,
sfi, har funnits i sin nuvarande form
med tre studievägar, studieväg 1, 2
och 3 – och fyra kurser A, B, C och
D – sedan 2002. Under årtionden har
utbildningen varit föremål för debatt.
Vuxna (från 16 år) som är folkbokförda
i Sverige och avser bosätta sig här
– och inte har svenska som modersmål – har inom tre månader rätt till
sfi-undervisning. Ungefär hälften av
landets sfi-skolor ges i kommunal regi
och hälften av upphandlade anordnare.
En viss del ges även av folkhögskolor.
Sedan 2016 är sfi en del av skolformen kommunal vuxenutbildning.
Enligt senaste statistik presenterad
2020 var antalet elever på komvux
387 000 varav 153 000 studerade ...

Text och foto: Eva Cloarec

Text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.
IFOUS SLUTRAPPORT 2020

Språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt – en slutrapport
I Ifous treåriga FoU-program Språkutvecklande
arbetssätt inom sfi lyftes frågan kring hur
forskningsbaserad kunskap kan komma till
nytta i sfi-undervisningen och hur undervisningen kan göras meningsfull för sfi-elever.
Det didaktiska perspektivet har fått stå i centrum när forskare och lärare från fem olika
sfi-skolor har mötts kring de centrala frågeställningarna. Sofie Grahn-Hillve, projekt- och
processledare på Ifous, har lett arbetet och från
forskarsidan docent Berit Lundgren och docent
Jenny Rosén, båda vid Högskolan Dalarna. Målsättningen var att utveckla sfi-undervisningen
och fördjupa den forskningsbaserade kunskapen
inom språkutvecklande arbetssätt för vuxna.
Nu finns slutrapporten ”Språkutvecklande
sfi – hur och varför?” där processen och resultatet presenteras. Där framgår att bristen på
kontinuitet påverkade arbetet och resultatet
negativt och att styrgruppen för programmet
därför förordar en lokal styrgrupp i det fortsatta
arbetet.
En positiv effekt av Ifous-programmet är

kvaliteten – den högre nivån – i det kollegiala
samtalet.
”Undervisningspraktiken har fått en närmare
och mer tydlig koppling till forskning, vilket
också märks i de kollegiala samtalen som nått
en annan nivå än tidigare. Det märks också
att lärarna bottnar i forskning på annat sätt
än tidigare genom att diskussioner, både om
undervisning och elever, förs på ett annat sätt.”
(s. 16)
Ur rapporten: Insikter och lärdomar
Bland deltagande skolors sammanfattande
reflektioner finns flera goda insikter:
”Något som hänger samman med att allt går
är mod och att det är lätt att hamna i gamla
hjulspår. En effekt från programmet är modet
att pröva nya vägar, något lärarna sett som
utvecklande för sin lärarkompetens.”
(Philippa Börjesson, Hermods)
”Lärarnas engagemang har emellertid höjts eftersom vi planerat tillsammans och samarbetat på
ett annat sätt än tidigare, vilket sedan fortsatt
spontant, och detta ger en arbetsglädje som vi

CHEFREDAKTÖREN

tror har visat sig även för eleverna.”
(Viveca Dahlkvist, Hässleholm)
”Till exempel har arbetet med critical ...
Text: Annsofie Engborg
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SFI-LÄRARYRKET – ETT KALL?

Utgivare: Textpalatset Sverige AB
Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg
Grafisk form: Togetheronline Group AB

En av de eldsjälar jag mött inom sfi genom åren är lärarfortbildaren och tidigare
sfi-läraren Ivana Eklund. Hos Skolverket har hon haft expertuppdrag i ett antal år. Ja,
hon behöver vid det här laget ingen närmare presentation.

annsofie@textpalatset.se

0762-37 47 14

@textpalatset

/in/annsofieengborg

Här på Sfi-lärartidningen har Ivana Eklund varit vår fasta krönikör sedan starten. Det har
hunnit bli 26 krönikor med tankar, reflektioner och åsikter
Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Mats Högberg
om livet som sfi-lärare och om sfi-undervisning. Vi tackar ... ➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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BOK

INVANDRING OCH
SVENSKUNDERVISNING
Leif Kindblom är eldsjälen som under större
delen av sitt yrkesliv i någon form arbetat
med sfi. I sin bok Invandring och svenskundervisning – så började det (2016) berättar han
om de gyllene årens arbetskraftsinvandring,
synen på språkundervisning och mycket mer.
I boken Invandring och svenskundervisning
– så började det skildrar författaren Leif Kindblom arbetskraft- och flyktinginvandringen till
Sverige under en stor del av 1900-talet. Här
beskriver han både invandring och mottagande, inte minst i form av språkundervisning.
Kindblom, som själv var med och utformade
svenskundervisningen, berättar i en intervju
med Sfi-lärartidningen:
– Det var ju med sfi mitt yrkesliv börjande
efter studierna i Lund. Det var 1969, när jag
höll på att bli klar med sista uppsatsen. Då kom
många flyktingar från Polen, främst polska judar
som blivit statslösa. De kom till flera skånska
flyktingförläggningar, däribland till Örenäs slott
mellan Landskrona och Helsingborg. På den
tiden var det länsarbetsnämnderna som drev
flyktingförläggningarna, med nära koppling till
arbetsmarknaden. Redan efter ett par dagar
skulle de nyanlända lära sig svenska för att bli
del av arbetskraften.
Leif Kindblom läste samhällsvetenskap vid
Lunds universitet. Bland de som jobbade med
dåtidens svenskundervisning var det främst
rena språkvetare, så Kindblom kunde därför

VAD ÄR
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som
arbetar flexibelt, kreativt och innovativt med studieväg 3.
Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

Krönikör: Lillemor Malmbo

YRKET
Ibland dyker den upp – diskussionen
om man är lärare eller arbetar som
lärare? Jag tror att jag oftast presenterar mig som att jag är lärare men jag
håller inte med om att det implicerar
att yrket är ett kall. För då finns den
där, den uppenbara risken att om ens
yrke är ett kall går man med på lite
vad som helst. För elevernas skull.
bidra mycket genom sina nyförvärvade samhällskunskaper.
Å andra sidan var han tvungen att komplettera med allmän språkvetenskap för att bli
bevandrad i ämnet. Under åren har han vidareutbildat sig genom Skolöverstyrelsen (SÖ), som
vi idag känner som Skolverket. Han har deltagit
i framtagandet av läroplaner i både språkundervisning och samhällsundervisning. Under
många år var han aktiv inom Studiefrämjandet
som bedrev sfi på uppdrag av ...
Text: Andreas Kjörling.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Sfi är en kvalificerad språkutbildning
som syftar till att ge vuxna invandrare
grundläggande kunskaper i svenska
språket och med det följer ett stort
ansvar. Vi möter en extremt heterogen
elevgrupp där behov, förutsättningar
och mål varierar stort. Det ställer höga
krav på flexibilitet och kompetens och
yrkesetiken gäller för oss sfi-lärare precis
som lärare i andra skolformer.
Efter sisådär tio år inom sfi upphör
jag ändå inte att förvånas över hur roligt
jobbet är, men det kanske inte alltid är
tydligt för de som inte känner mig. Det
här är inte min första krönika om sfi och
när jag tittar tillbaka på tidigare alster
slås jag av att jag rätt ofta ...
Text: Lillemor Malmbo
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DELA MED DIG
Sfi-lärartidningen efterlyser goda
exempel från din sfi-undervisning.
Skriv till: annsofie@textpalatset.se
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Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

Ny styrelse hos Svariks
Den 20 mars 2021 hölls årsmöte med Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk
(Svariks). På grund av de rådande omständigheterna hölls mötet digitalt och förhandlingarna leddes av inlånade ordförande Andrine
Winthers varma hand.

universitet nås av tidningen.
Lisetten är ett språkrör för forskning och
pedagogik. Den ger en inblick i det dagliga arbetet med svenska som andraspråk, modersmålet
och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling.
Alla som är intresserade av att delta i tidningens arbete kan kontakta Redaktionsrådet på
redaktion@svariks.se.

Under årsmötet valdes en ny styrelse som
kommer att ledas av nyvalde ordförande Thomas
Nicholas från Stockholm. I övrigt valdes ett
arbetsutskott med vice ordförande Lillemor
Malmbo från Umeå, Lisa Lindblad från Höganäs
samt Sfi-lärartidningens egen Annsofie Engborg
från Täby. Arbetsutskottet kommer att förbereda
styrelsens möten och fokusera på för ämnet
relevanta aktuella frågor.

Thomas Nicholas

Tidning för sva-lärare: Lisetten
Arbetet i Svariks sker i både arbetsutskottet och
styrelsen men även i redaktionsrådet som leds
av Johanna Söderlund från Malmö. Redaktionsrådet skapar medlemstidningen Lisetten från

grunden – bollar idéer, kontaktar skribenter
samt redigerar och korrekturläser. Lisetten har
en upplaga på 1 000 exemplar och når alla
medlemmar och prenumererande skolor. Även
lärarstudenter inom sva-ämnet på Stockholms

Forum för sfi- och sva-lärare
Riksförbundet deltar i den breda översyn av
svenskämnena som regeringen gett i uppdrag
åt Skolverket att genomföra. Vidare kommer
Svariks att arbeta aktivt för att nå flera kollegor som arbetar inom vårt fält för att kunna
representera en större del av kåren.
Text: Thomas Nicholas

FAKTA OM SVARIKS:
Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk
bildades 1989 och har tre lokalföreningar som
för närvarande är vilande. Förbundets medlemmar finns och behövs i förskola, grundskola,
gymnasieskola, inom vuxenutbildning och på
högskola/universitet.
Förbundet vänder sig till dig som
• arbetar med språkutveckling hos barn, ungdomar och vuxna
• är lärare i svenska som andraspråk eller är
intresserad av ämnet svenska som andraspråk
och flerspråkiga elevers lärande
• är med och fattar beslut i skol- och undervisningsfrågor
• är intresserad av studiesituationen för elever
med utländsk bakgrund, från förskola till vuxenundervisning.
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Förbundets uppgifter är att
• arbeta för ämnet svenska som andraspråk,
dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende
• verka för att all undervisning av flerspråkiga
elever ska utvecklas
• främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk
utveckling i svenska som andraspråk
• verka för en adekvat lärarutbildning, kompletteringsutbildning, fortbildning i ämnet
svenska som andraspråk och språkutvecklande
arbetssätt
• verka för att andraspråkselevers tvåspråkighet ska främjas i undervisningen
• vara ett forum för samtliga lärare som undervisar flerspråkiga elever inom hela utbildningsväsendet.

Svariks styrelse delar ut bidrag till medlemmar
för att gå på olika konferenser med motprestationen att skriva om dem i kommande nummer
av Lisetten. Vidare finns bidrag att söka för
fortbildning och andra vidareutvecklande aktiviteter. Ansökan kan skickas till styrelsen.
Svariks välkomnar alla att bli medlemmar
och allt engagemang välkomnas!
Scanna QR-koden för att läsa om hur du blir
medlem för endast 280 kr per år (120 kr för
studenter och pensionärer).
Välkomna till Svariks!
Thomas Nicholas
Ordförande
ordforande@svariks.se
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Ett läromedel
som väcker läslust
För elever på studieväg 2

Gilla svenska för sfi kurs B-D utgår ifrån kursplanen och bygger på genrepedagogik med
konkreta mål och synliga strategier. Serien innehåller teman som är relevanta för vuxna
elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder,
aktuella händelser och ett funktionellt språk. Texterna väcker känslor, tankar och lusten att
diskutera. Serien är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel
är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.
Äntligen är D-boken här och serien komplett!

Gilla svenska Digital är ett heldigitalt och
heltäckande läromedel som med sin specialutvecklade och inkluderande funktionalitet
skapar en skräddarsydd upplevelse för eleven.
Testa gratis på nok.se

Läs mer på nok.se/gillasvenska
Copyright © Textpalatset
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Historien om
Undervisning i svenska för invandrare har
sitt ursprung i den svenska efterkrigstiden.
Med en ökad arbetskraftsinvandring under
de gyllene åren kom också krav på att den
nya arbetskraften skulle behärska språket.
Folkbildning och studieförbund la grunden för
sfi, inte bara för att möta arbetskrav, utan än
mer för att hjälpa nyanlända att bli en del av
det svenska samhället.
Det finns oändligt många livsöden, historier
och anledningar till att människor sökt sig från
andra länder till Sverige. Bland de mer solskenskantade finner vi kärleken, drömmen om
ett bättre liv med arbete och mening, medan
en betydligt mörkare och betydligt vanligare
sida där flykt, osäkerhet och fruktan för det
egna livet utgör kärnan. Varje individ bär över
gränsen sin egen historia. Sammantaget kan
alla dessa unika historier delas in de två mer
generella kategorierna arbetskraftsinvandring
och flyktinginvandring.
Den senare av de två har varit nära kopplad
till den svenska ekonomin, medan människors
val att fly från sitt hemland naturligtvis beror
av händelser i världen; lokala, nationella och
globala. I ett svenskt perspektiv är det några
händelser i världen som historiskt (i efterkrigstid) sticker ut, däribland militärkupp i Chile och
revolution i Iran, båda i slutet av 1970-talet.
Inbördeskrig i forna Jugoslavien under 1990talet och inbördeskriget i Syrien i närtid.
Arbetskraftsinvandring är å andra sidan historiskt nära förknippad med 1950- och 60-talet,
då den svenska ekonomin växte i raketfart. En
tidsepok kallad de gyllene åren. Med en stark
och produktiv industri skapades också en mängd
arbetstillfällen. Faktum är att det skapades fler
jobb än vad den svenska arbetskraften kunde
tillgodose. Det bidrog till en arbetskraftsinvandring från främst Italien, Grekland, forna Jugoslavien, och till viss del även Turkiet. Faktum
är att behovet av arbetskraft var så stort att
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rekryteringsstationer anlades i södra Europa
(bland annat i Italien), och busstransporter tvärs
genom Europa till Sverige anordnades.
Studieförbunden och sfi
Precis som de bakomliggande orsakerna till
den svenska invandringen var (och är än idag)
tudelad, var också motiven tudelade till att
lära de nyanlända svenska. Å ena sidan fanns
ett behov av att den rekryterade arbetskraften
faktiskt skulle förstå vad jobbet gick ut på,
vilka regler som fanns och därmed vara en del
av produktionsapparaten. Dessutom fanns en
starkt pådrivande kraft från LO att inte göra
skillnad på några anställda, oavsett ursprung.
Det var för LO viktigt att alla behandlades lika
så att ingen lönekonkurrens skulle uppstå, och
därmed en sänkning av det generella löneläget.
Att språkligt integrera den nya arbetskraften
var alltså ett starkt motiv, men å andra fanns
också ett emancipatoriskt motiv. Man ville alltså
från både statens sida och fackföreningsrörelsens sida att den utländska arbetskraften
skulle kunna vara med och påverka den egna
situationen. Likaså sågs möjligheten att påverka
den egna situationen som ett viktigt steg mot
att bli en del av det svenska samhället. Här bör
dock påtalas att det arbetsmarknadsanpassade
motivet föregick det emancipatoriska motivet.
I en regeringsproposition 1963 hävdades,
med folkbildningen som förebild, språkundervisning för vuxna som ett oeftergivligt rättvisekrav.
Med folkbildningsretoriken hävdades även den
demokratiska rättigheten till meningsutbyte
och samhällsdebatt. Inom kort anordnades
inom landets alla tretton studieförbund någon
form av svensk språkundervisning. Störst var
ABF. Under 1970-talet gjordes anpassningar
av undervisningen för att bättre rimma med
olika branscher, exempelvis genom begrepp
som sjukvårdssvenska och mejerisvenska och
inte minst en särskild inriktning för de som
jobbade med ärtorna på Findus.

Ett avtal träffat 1970 mellan SAF och LO
innebar rätt för nyanlända till 200 timmars
svenskundervisning, varav 60 timmar på
betald arbetstid. Under 1970-talet reglerades
undervisningen allt mer, bland annat genom
en gemensam läroplan. Ursprungligen kallades
undervisningen för sfu (svenska för utlänningar),
förkortningen byttes sedan mot svu (svenska för
vuxna utlänningar) och sedermera, i början av
1970-talet, till dagens sfi; svenska för invandrare.
Sfi omvandlades från statligt stödd verksamhet till kommunalt stödd verksamhet 1986, en
reform som alltså föregick den betydligt mer
uppmärksammade kommunaliseringsreformen
av skolan ett par år senare.
Källor:
Invandring och svenskundervisning – så började
det, Leif Kindvall, (Malmköping: Leif Kindvall,
2016).
Reaching a New State of Hope, Mikael Byström
(Red.) & Per Frohmert (Red.), (Lund: Nordic Academic Press, 2015).
Text: Andreas Kjörling
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

SPECIALPEDAGOGEN
Att undervisa vuxna
Att undervisa elever på sfi ställer andra krav
på lärare än i grundskolan och gymnasiet. Alla
eleverna har ett annat modersmål och i det
svenska språket är de flesta eleverna nybörjare.
Inom sfi finns en andel vuxna som har kort skolbakgrund eller kanske inte har varit i skolmiljö.
För dem är det en stor utmaning att komma till
vuxenutbildningen i Sverige och bli ”skolifierad”. För vuxna som är skolovana blir sfi som
att komma till en helt ny värld: den akademiska
skolvärlden med sitt skolspråk och att lära sig ett
helt nytt språk. De ska även lära sig att studera.
Med andra ord är det en komplex uppgift att
lära sig ett nytt språk i ett nytt land som vuxen.

I Sverige kallar vi pedagogiken för vuxna
för vuxenpedagogik medan man i andra länder
använder sig av begreppet andragogik. Detta
begrepp står för hur vuxna lär sig och hur vuxnas
erfarenheter, kunskaper och upplevelser ska tas
till vara och komma till nytta i undervisningen
och här har vi den stora skillnaden när det handlar
om vuxenutbildning gentemot utbildning av barn
och ungdomar. Vuxna har mycket erfarenheter
med sig från tidigare i livet och ska undervisas
och mötas på ett annat sätt än barn.
Det är den vuxna individen som ska vara i
centrum och ska mötas där hen befinner sig. Som
lärare handlar det om att kartlägga elevens tidigare kunskaper och erfarenheter och sedan skapa

Beställ
tidningen
till klassen.
Välj antal
ex.

Gratis
lärarmaterial:
lektioner
korsord
podd
quiz

Maria Engstam, Specialpedagog

en undervisning som är relevant och användbar
för att elever ska bli motiverade och slutföra sina
studier. Undervisningen måste alltså anpassas
efter vuxna behov och erfarenheter ...
text: Maria Engstam foto: Specialpedagogkonsult
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Nyheter
på lätt svenska
varje dag på
nyhetssajten

8sidor.se
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare
som undervisar på
motsvarande kurser

Läromedel
som gör
skillnad för
sfi-elever!
Hitta något som
passar just för dig
och dina elever.

Språkvägen B Nu med
lyssningskoder även i elevboken!

Alfa sfi A Nu med lyssningskoder i läseboken!

Beställ
utvärderingsexemplar

Textbygget – Texttyper för sfi B, C och D

SamSpråk Uppdaterade utgåvor!

www.ovningsmastaren.se
www.sanomautbildning.se/sfi

I NÄSTA NUMMER 15 MAJ
I maj (2021:05) handlar Sfi-lärartidningen om att undervisa akademiker på
studieväg 3. Vad innebär det att undervisa akademiker? Hur möter vi de olika
behov som målgruppen har?
Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av att
arbeta med akademiker på sfi eller motsvarande. Hur arbetar du för att ge
vuxna en så bra utbildningstid som möjligt, i början av deras språkinlärning
och språkutveckling?

Skriv och berätta:
annsofie@textpalatset.se
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