
»Jag blev kär i svenska 
språket och drömde om att 
skriva en diktbok«

I Sverige finns många utlandsfödda författare 

som använder svenska språket i sin poesi, 

dramatik och i sitt skönlitterära skrivande. 

En av dessa personer är poeten Anamarija 

Todorov. Hon berättar för Sfi-lärartidningen 

om vad skrivandet betyder för henne, hur hon 

började skriva poesi på svenska – och hur 

poesiskrivandet med fördel skulle kunna få 

en viktig plats i sfi-undervisningen.

Vad betyder skrivandet för dig?

– Om jag blir nedstämd, kommer i konflikt 

med människor eller behöver lösa ett pro-

blem plockade jag ofta fram min penna. 

Numera sätter jag lika gärna vid dator och 

skriver mig ut ur mina bekymmer och tillfäl-

liga svårigheter. Poesin är för mig en kreativ 

akt. När jag skriver mina dikter känner jag 

mig som Daidalos, hjälten ur den grekiska 

mytologin, en kreatör som skapar vingar 

för att flyga bort från en besvärlig situation. 

Poesins form och speciellt den fria diktens 

format som jag använder passar mitt otåliga 

författartemperament. Jag har inget tålamod 

för att skriva långa texter i form av noveller 

eller romaner. Dikten är mitt uttrycksmedel. 

Kort ska det vara. Pang på ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi ➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Poeten Anamarija Todorov om att skriva på sitt andraspråk:

Poesi kan i sitt korta format vara en väg in i skrivande och bli en ventil för att uttrycka glädje och sorg, 

åsikter och funderingar. Genom att ge uttryck för tankar och känslor i skrift kan man växa både som 

skribent och människa.

Text: Annsofie Engborg. Foto: Evin Aktas Oliver.

Att utveckla skriftlig färdighet är en demo-

kratisk rättighet. För den som undervisar 

vuxna på sfi eller motsvarande är den cen-

trala frågan vilka texter vuxna brukar och 

behöver kunna skriva i både vardagslivet 

och arbetslivet. Vilka skriftliga kommuni-

kationssituationer är vanliga?

Sfi-utbildningen ska ge vuxna 

grundläggande färdigheter i att ut- 

trycka sig i skrift – både vad gäller 

kommunikationssituationer och för 

att aktivt vara en del av och kunna 

ta del av vardags-, samhälls- och 

arbetsliv samt fortsatta studier.

Läs- och skrivövningar utgör en 

stor del av sfi-undervisningen. De 

texttyper som förekommer på sfi är 

av olika slag, såsom beskrivande, 

berättande, argumenterande, instru- 

erande och redogörande texter, 

skriva cv ...

Skriva

text: Annsofie Engborg
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Äntligen höst! Efter vårt sommaruppehåll är vi tillbaka på tidningsredaktionen och  

ser fram emot att fördjupa oss i de teman som väntar oss. I detta nummer är det skriva  

som är fokus. Och vår nästa zoomträff med er läsare är fredag 17 september, 12.00–12.45.

Oavsett vilket månadstema vi har här i tidningen och oavsett i vilka sammanhang jag träffar 

rektorer, lärare och annan pedagogisk personal på sfi-skolor över landet återkommer jag 

till samma punkt – vuxenrelevans ...

Meningsfulla skrivövningar

Enligt tidigare forskning framhålls vikten av 

vuxenperspektivet och vikten av lärarens 

förhållningssätt gentemot eleverna. De har 

rätt att bemötas som kompetenta vuxna indi-

vider (Franker 2013, Wedin 2017, Colliander 

2018). Studien om litteracitetsundervisning 

bygger på en intervju med sex yrkesverk-

samma lärare, där resursperspektivet är cen-

tralt. Undervisningen som lärarna redogör 

för bygger på ett vuxenrelevant vardagsnära 

och autentiskt material. Resultatet visar att 

elevernas resurser – språkliga erfarenheter 

och kunskaper – behöver kartläggas och att  

undervisningen ska bygga på material som  

är aktuellt för eleverna. Vuxna ska ges möj-

ligheter att använda sitt starkaste språk i 

sfi-undervisningen för att utveckla sina kun- 

skaper i och om svenska språket, exempel- 

vis i den grundläggande läs- och skrivin-

lärningen.

Litteracitet som begrepp spänner över ett 

större fält än att kunna läsa och skriva. Den 

inkluderar även symboler, multimodal text, 

bildtolkning och visuella texter. Att vara funk-

tionellt litterat kännetecknas enligt Unesco 

av att kunna kunna delta i det skriftpråkliga 

samhället och i sociala sammanhang. 

Nytt dagligt klassrumsspel till SVT:s 
Nyheter på lätt svenska Hur kan litteracitetsundervisning tillämpas på studie- 

väg 1, den studieväg där vuxna har kort eller ingen 

skolbakgrund? Denna kvalitativa studie är genomförd 

av Evalott Åkerdahl, Malmö universitet (2021). 

Chefredaktören

➞ Läs studien här!

Spelen finns tillgängliga via frågesportappen 

Kahoot som kan användas gratis av skolor 

och elever. 

– Initialt kommer spelen att bestå av blan-

dade flervalsfrågor som lämpar sig bäst för 

C- och D-elever samt elever som studerar 

svenska som andraspråk, men om efterfrågan 

finns så kan vi komma att släppa ett parallellt 

spel för anpassade för nybörjare med bara 

rätt/fel-frågor, säger Språkkrafts ordförande 

Henrik Melin. 

Johan Sköld på introduktionsprogrammet 

på Forshagaakademin i Värmland har börjat 

använda spelen. 

– Jag tycker att en väldigt bra idé med 

Kahoot till Nyheter på lätt svenska. Det är 

verkligen jättelyxigt att få den servicen serve-

rad. Eleverna tycker att det är roligt med Kahoot  

och det blir ett naturligt och bra sätt att stanna 

upp och tala lite mer kring nyheterna och att 

få en bild av hur mycket eleverna faktiskt har 

förstått av dem. Det finns ju också många sätt 

att underlätta för elever med språksvårigheter. 

Förutom att se nyheterna i Språkplay först så 

kan man ju också gå igenom frågorna i Kahoo-

ten innan man tittar på nyheterna.

Johan Skölds elever är positiva till att på 

ett enkelt sätt både ta till sig innehållet i nyhe-

terna och att samtidigt testa vad de har 

förstått. Även tävlingsmomentet ses som 

något positivt. 

Ivan: »Det är ett bra sätt för att träna på att 

tänka på svenska. Bra att få träna på både att 

lyssna och att läsa.«

Aya: »Det är roligt med Kahoot och det är 

viktigt att vi ser nyheter. Det blir roligare när 

det finns en Kahoot.«

Amir: »Det är kul att det blir en tävling i  

klassen.«

Mustafa: »Bra att man kan titta i Språkplay 

innan.«

Även sfi-läraren Sarah Boij på folkhögsko-

lan Hvilan i Lund använder också Kahoot och 

ser SVT:s nyhetssändningar. Hon undervisar 

bland annat Svenska från dag 1 och tycker att 

frågorna till nyheterna via Kahoot är användbara 

i undervisningen.

– Den är verkligen jättebra.

Vuxenperspektivet centralt i ny 
studie om litteracitetsundervisning 
för vuxna

Den ideella föreningen Språkkraft har i samarbete med Sfi- 

lärartidningen nyligen börjat publicera klassrumsspel till SVT:s 

utsändningar av Nyheter på lätt svenska.

➞ Här i Kahoot hittar du spelen
Text: Niss Jonas Carlsson. Foto: Johan Sköld. Text: Annsofie Engborg.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Chefred. : Annsofie Engborg. Foto: Mats Högberg.
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DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

Skrivandet är  
min medicin
I likhet med många andra författare beskri-

ver Kadir Meral skrivandets terapeutiska 

effekt. Han beskriver skrivandet som en 

medicin. Under studietiden, på universitetet, 

insåg han att han började tänka på svenska. 

Svenska språket tog över och den språkliga 

formuleringsförmågan nådde nya höjder. 

I sina funderingar kring dagens sfi-under-

visning där formella texter tenderar att få stort 

utrymme, resonerar han kring möjligheten att 

låta kommunikation och subjektiva texter få 

större utrymme än grammatik och formellt 

bundna texter. Han ser också värdet av att få 

skriva krönikor och noveller på sitt modersmål 

och sedan arbeta med att översätta dem till 

svenska.

Idag är författaren Kadir Meral är aktuell 

med en ny roman, Mullbärsträdet i Aleppo, 

och med bara dagar kvar till årets Bokmässa 

får Sfi-lärartidningen möjlighet till en intervju. 

När, var och hur väcktes din lust att skriva?

– Lusten att skriva väcktes i takt med att jag 

lärde mig svenska språket, började besöka 

biblioteket och läsa skönlitteratur. Jag kom 

från en liten kurdisk by med ett hem som 

saknade böcker ...

Efter sju-åtta år i Sverige väcktes Kadir Merals lust att skriva. Formuleringarna växte inledningsvis fram i 

tankarna på kurdiska. Men att få det till ett skönlitterärt skriftspråk på svenska var en större utmaning än 

han trodde, berättar Kadir Meral. Istället lät han läsningen ta överhanden.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Ibland funderar jag över hur det 

känns att vara elev på sfi och ofta 

få svara på några ständigt åter-

kommande frågor: vad heter du, 

var kommer du ifrån, vilka språk 

talar du och hur länge har du varit i 

Sverige? Inte för att det är konstigt 

att de frågorna ofta ställs – det är ju 

naturliga saker att fråga om när du 

träffar nya elever och som lärare kan 

till exempel språk och vistelsetid i 

Sverige säga en del om behov och 

förutsättningar hos en elev. 

Men jag undrar om det inte också 

är lite tradigt ibland? Tänk dig att 

du har studerat på sfi rätt länge 

och under tidens gång har du haft 

många lärare på olika kurser och 

varje gång du träffar en ny lärare 

får du skrivuppgiften: Skriv ett brev 

och presentera dig. Kanske du vid 

det här laget knappt behöver reflek-

tera eller processa skrivandet utan 

du kan lätt återanvända fraser ...

Hur många 
gånger kan man 
presentera sig 
själv?

Krönikör:  
Lillemor Malmbo

Läs mer och boka på 
Lärarfortbildning.se

 DIGITAL 30 SEP 

Språkundervisning på distans 
– digital didaktik som stärker lärandet

KursKurs
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”Om jag behöver hjälpa så hon hoppar 
ögonblickligen. När är prata träning i 
kursen (och när berättar elever litet på 
privat livet) så hon är intresserande.” En 
av de mest träffande, och underhållande, 
beskrivningar som jag fått av mig själv 
kom från en elev för några år sedan. Elev-
erna skulle svara på en kursutvärdering 
och just den här eleven passade då också 
på att ge sin betraktelse över lärarna.
 Och det stämmer, något av det mest 
lärorika och intressanta är när eleverna 
pratar och delar med sig av sina egna 
erfarenheter och åsikter. För när eleverna 
får chans att uttrycka sig och diskutera 
om det som är vardagsnära, deras upp-
levelser och tankar och när motivationen 
finns till uppgiften blir undervisningen 
som mest levande. 
 Men samtidigt som kursplanen tydligt 
lyfter fram de kommunikativa aspekterna 
i sfi och muntlig kommunikation och 
interaktion såklart är av största vikt när 
man lär sig svenska är det tyvärr ...

Krönikör: Lillemor Malmbo

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

OM SAMTAL OCH 
MUNTLIG KOMMU-
NIKATION

DRAMA – 
EN NYCKEL TILL ATT VÅGA TALA

Det kan finnas en talängslan hos vuxna, vilket 
gör att de har svårt att göra sin röst hörd och 
ta till orda. Som vuxen kan man många gånger 
hämmas av att man inte vill riskera att säga fel 
eller uttala fel – med hjälp av dramaövningar 
kan det släppa. 

Tone Grönlund är både sfi-lärare och drama-
pedagog, utbildad vid Västerbergs Folkhög-
skola i Storvik. I hennes arbete med sfi-elever 
använder hon drama som metod för att öka 
elevernas talutrymme, få dem att inte bara 
våga tala varierat – utan att också stärka deras 
självförtroende i samband med att de behöver 
samtala med andra. 
 –  En nyckel verkar vara att de i dramaöv-
ningar försätter sig i olika situationer, funderar 
Tone Grönlund. Via fantasin kan man faktiskt 
komma riktigt nära verkligheten.
Hon beskriver eleverna i övningarna. Att de 
har lättare för att tala och leva sig in i en situ-
ation, till skillnad från om de ”bara hade suttit 
i skolbänken”.
 –  En lärobok är liksom inte lika verklig, 
konstaterar Tone Grönlund. 

Att jobba med drama som metod kanske kan 
verka skrämmande både för en ovan sfi-lärare 
och för den vuxna eleven. Det kan kännas motigt 
och ovant till en början. Det viktiga är att ringa 
in situationer som kan upplevas autentiska så att 
eleverna känner att övningarna är meningsfulla 

och användbara utanför klassrummet. 
 –  Min erfarenhet inom dramapedagogik 
är att ställa frågor till eleverna så att deras 
egen erfarenhet fångas upp. ”Berätta något kul”, 
räcker liksom inte. I övningen man gör är det bra 
om man stötta i att hitta på ett händelseförlopp 
och ge deltagarna förutsättningar i det som ska 
dramatiseras. 

Genom att ha inledande och förberedande 
samtal lär Tone Grönlund känna sina elever, 
vilka de är, vad de brukar göra och vad de har 
för mål. På så sätt ökar förutsättningarna för 
att få till givande dramaövningar. Eleverna ges 
också hela tiden möjligheter att vara med och 
påverka innehållet. 

Dessutom ökar dramaövningarna medvetenhe-
ten kring pragmatik – hur man kan säga, och till 
vem, och när det passar. Tone berättar hur de 
stannar upp, samtalar om hur man kan uttrycka 
sig i olika situationer och vad som passar. 
 –  Jag frågar ofta om de har hört någon 
uttrycka sig på något sätt i olika situationer, 
och hur de uppfattar att det är passande eller 
inte. Jag har blivit glatt överraskad hur många 
som faktiskt har blommat ut under våra ...

Text: Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Lillemor Malmbo

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Kadir Meral
Ålder: 43

Utgivna böcker:  

Pojken som följer sin skugga (2019) och 

Mullbärsträdet i Aleppo (2021)

Tankar om betydelsen av att skriva och berätta: 

Litteratur är för mig som en vacker dekore-

rad lykta i livets mörka landskap. Förutom 

att den underhåller mig hjälper den mig att 

förstå livets olika företeelser. Jag växer som 

människa både när jag skriver och när jag 

läser litteratur. Ju fler som skriver och ju fler 

som läser desto mer upplyst blir världen.➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Annsofie Engborg. Foto: Evin Aktas Oliver.

Text: Lillemor Malmbo.

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
http://www.textpalatset.se/att-vara-sfi-larare/
http://www.textpalatset.se/hur-manga-ganger-kan-man-presentera-sig-sjalv/
https://www.lararfortbildning.se/vux-och-sfi/
https://svariks.se/?page_id=7
http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
http://www.textpalatset.se/skrivandet-ar-min-medicin/
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Erfarenheter från skrivande på A-kursen

”Det är inte bara att sätta sig och skriva”

Men vad är skrivande för den som precis 

lärt sig grunderna i att läsa och skriva, för 

den som precis förstått att krumelurerna på 

ett papper kan användas till något (som en 

tidigare kollega beskrev det en gång)? För 

den som har den fantasi som behövs och 

all kunskap om det som ska skrivas om, 

men där språk och skriftspråk står i vägen.

Om man ska gå till sin egen erfarenhet 

kanske man kommer närmast om man tänker 

på när man själv studerade exempelvis tyska, 

franska eller spanska som helt nytt språk, när 

man trevande försökte tillämpa några ganska 

enkla grammatiska strukturer och använda 

sig av ett ganska begränsat ordförråd. Men 

här fanns en förståelse av textuella genrer, 

av formell grammatik och att följa instruk-

tioner i skolans värld. Något som eleverna 

på A-kursen ofta saknar.

Många av eleverna har varit illitterata och 

alla elever har kort utbildningsbakgrund. 

Flera av eleverna har gått en hel, eller i alla 

fall påbörjat en, alfabetiseringskurs innan de

kommer till klassen jag undervisar. En natur-

ligt stor del i undervisningen på A-kursen blir 

läs- och skrivträning. Och att skriva, är min 

erfarenhet, är betydligt svårare än att läsa. 

Pratar vi om att skriva kan det handla om 

att stava ett ord de kan uttala och känner 

till betydelsen av. Det ska vara ord de inte 

lärt sig som ordbilder. Jag säger ordet, till 

exempel ordet »bröd«. Sen får de säga ordet 

flera gånger högt ... 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Johan Lundmark, Utbildnings- och jobbcenter i Uppsala

Hur är det att skriva för oss med tolv års skolgång och kanske en akademisk examen på det? Jag skulle säga 

att jag bara sätter mig ner och skriver helt enkelt. Språket ger friheter och är sällan det som sätter gränser. 

Begränsningarna kanske ofta snarare sitter i fantasin eller i förståelsen av ämnet som ska behandlas.

www.svenskadagfordag.se
www.svenskadagfordagdigital.se
046-14 87 20 • info@folkuniversitetetsforlag.se

Mån. Tis. Ons. Tors. Fre.

Flexibelt – bok eller digitalt
Svenska dag för dag digital är ett heldigitalt 
allt-i-ett-läromedel för sfi kurs B, C och D. Det 
 baseras på läro böckerna Svenska dag för dag. 
En tydlig struktur ger stöd till både läraren och 
eleverna. Välj själv hur du vill undervisa! Testa nu.

Jan Zara

Svenska dag för dag
Allt-i-ett-bok · sfi kurs B (GERS A1/A1+)
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Jan Zara

Svenska dag för dag
Allt-i-ett-bok · sfi kurs C (GERS A2/A2+)

S
ve

n
ska

 d
a

g
 fö

r d
a

g
 · Ja

n
 Z

a
ra

Jan Zara

Svenska dag för dag
Allt-i-ett-bok · sfi kurs D (GERS B1/B1+)S
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Svenska dag för dag

http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
http://www.textpalatset.se/det-ar-inte-bara-att-satta-sig-och-skriva/
https://svenskadagfordag.se
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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

https://www.liber.se/digitala-laromedel/sfi/paket
https://www.nok.se/laromedel/serier/gilla-svenska/
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Detta betyder att eleverna inte bara blir 

underkända, utan att de också som en 

konsekvens av detsamma saknar behö-

righet till gymnasiet och därmed även till 

högre studier. I inslaget (du hittar en länk 

vid sidans slut) intervjuas en högstadielärare 

från Stockholm som vittnar om stor frustra-

tion. Inte bara hos henne som lärare, utan 

framför allt även hos elever som verkligen 

försöker, kämpar och faktiskt inte förstår 

varför resultatet inte räcker till ett godkänt. 

Vad har då det här med Sfi att göra? Jo, 

några av orsakerna till statistiken förklaras 

som en hög andel obehöriga lärare, men 

också att betyg sätts redan första terminen 

som den nyanlände eleven läser. Vidare 

är kraven lika höga oavsett om ämnet är 

Svenska eller Svenska som andraspråk 

(sva). Undertecknad vill därmed tro att det 

även finns andra bakomliggande faktorer.

Varje niondeklassare med svenska som 

andraspråk antas vara boende hos föräldrar 

eller i vissa fall släktingar som åtnjuter ett 

annat språk än det svenska som modersmål. 

Således är det också rimligt att tro att dessa 

vuxna har, eller i vart fall borde ha varit i 

kontakt med sfi för att där lägga grunden 

till det kulturella kapital som ett nytt språk 

utgör för förälder, barn och med också för 

familjen. Det råder ingen som helst tvekan 

om att möjligheten att ta hem läxor och få 

hjälp med dessa inte bara är ett privilegium 

utan också är imperativt för att lyckas med 

studierna och därmed också lyckas i det 

framtida yrkeslivet. Inte minst gör det sig 

tydligt genom den stora segregation som 

präglar det svenska skolsystemet allt sedan 

friskolereformen nådde sin fulla magnitud 

i slutet av förra milleniet. Utbildningsminis-

ter Anna Ekström citeras på regeringens 

webbsida: 

»Vi har haft ett av de mest högpresterande 
och jämlika skolsystemen i världen. Dit 
ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, 
kunskap och bildning ...

Kåseri: Andreas Kjörling

När vi tänker på det att lära sig ett främ-

mande språk är det ofta tal och hörförstå-

else som vi först kommer att tänka på. Kort 

sagt, vi vill kunna kommunicera, förstå och 

göra oss förstådda. Nog är det en bra start 

alltid, och en start som räcker långt om 

än inte hela vägen. För att komma vidare 

måste man också kunna läsa och tillgodo 

göra sig texter – men att förstå vad någon 

säger är nog det första vi lär oss, vi nickar 

och ler instämmande. Säger ja och nej med 

inombords förhoppning blandad med fasa 

för huruvida det är rätt svar på rätt ställe. 

Vi vill ju inte framstå som idioter och svara 

yxskaft när någon hälsar god dag ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.

Klagan till Ea-nasir

I do, we do, you do!
Sfi-eleverna ska få arbeta med meningsfullt innehåll för vuxna och som har relevans i deras liv i Sverige. 

När vi tränar skrivandet är det viktigt att läraren modellerar det. I do, we do, you do är en bra minnesregel.

Den pedagogiska modellen I do, we do, you 

do sker i följande tre steg: Modellera, visa 

exempeltexter, förklara för eleverna (I). Träna 

därefter att skriva liknande text tillsammans 

(we). Till slut låt eleverna skriva något på 

egen hand (you).

Exempelvis så här: Träna skriva ett mejl 

till en arbetsgivare. Läs först ett mejl som 

modelltext om någon som önskar ta tjänst-

ledigt. Arbeta med texten ordentligt. Träna 

därefter att skriva ett mejl där någon behöver 

vara föräldraledig. Till sist, låt eleverna träna 

skriva ett mejl till en arbetsgivare där de 

önskar få ledigt av en annan orsak. Eller vad 

sägs om att skriva en återberättande text?

Först en modelltext, sen skriva tillsammans 

om en gemensam aktivitet och till sist får 

eleverna skriva om något eget som är rele-

vant för individen. 

Tips! Flera relevanta uppgifter kan du hitta 

på tjangs.se. Ni kan även skapa egna böcker 

som ni kan skriva ut i appen Faworiter.

De dystra resultaten i grundskolan

Sfi kan genom språket leda till  
generationsöverskridande framgångar
Under augusti 2021 rapporterade Sveriges Radio att ungefär var tredje niondeklassare med svenska som 

andraspråk, de senaste tre åren, enligt statistik från Skolverket, har fått underkänt.

➞ Länk till Sveriges Radio

Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.

Text: Tiia Ojala.

http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
http://www.textpalatset.se/kaseri-klagan-till-ea-nasir/
http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
http://www.textpalatset.se/sfi-kan-genom-spraket-leda-till-generationsoverskridande-framgangar/
http://tjangs.se
http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
https://sverigesradio.se/artikel/manga-elever-underkanns-i-svenska-som-andrasprak-ar-frustrerande 
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Att skriva texter

Att läsa en text är en komplicerad process 

och så är det också när det handlar om 

att skriva en text – till och med lite svå-

rare. Att skriva en text är mycket mer än 

att kunna skriva enskilda ord korrekt. Det 

omfattar också färdigheter som författande 

av meningar, avsnitt och texter och inte minst 

kunskap av rättstavning. Eleven ska genom 

ord och meningar visa sina idéer och tankar 

och lägga fram sina synpunkter. Med andra 

ord att skriva text kräver fokus, koncentra-

tion, energi och inte minst motivation från 

elevens sida. Från lärarens sida krävs det 

kunskap om skrivinlärning och kunskap om 

skrivprocessen men också hur man skapar 

motivation hos eleverna. 

Inlärning sker bäst när det finns en motiva-

tion hos eleverna och bästa sättet för att 

skapa motivation är att ge en »känsla av 

sammanhang« för eleverna som med andra 

ord kallas KASAM. Det handlar om att göra 

undervisningen begriplig, hanterbar och 

meningsfull ...

Dagens samhälle kräver inte bara läskunnighet 

utan också skrivkunnighet och på sfi finns det 

olika krav på vad eleverna ska kunna skriva för att 

få godkänt betyg i respektive kurs. 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Maria Engstam. Foto: Specialpedagogkonsult.

Nyheter 
på lätt 

svenska!
Prenumerera på 
tidningen 8 Sidor

    Prova 10 nr 
                            149 kr 
           (ordinarie pris 195 kr)

Tidningen kommer hem till dig en gång i veckan.

Beställ på nätet: mtm.se/8sidor2021

    för endast 

I NÄSTA 
NUMMER
För att stötta språkutvecklingen 

finns ett antal olika inspirerande 

appar.

I oktober (2021:10) handlar 

Sfi-lärartidningen om olika appar 

som passar vuxna som är i början 

av sin språkinlärning och språkut-

veckling. Hur kan vi stötta vuxnas 

lärande med hjälp av olika appar? 

Vilka olika typer av appar finns hur 

kan de komma till användning under 

sfi-utbildningen?

Hör av er till oss på redaktionen 

och dela med er av era erfarenheter 

av att arbeta med appar på sfi eller 

motsvarande.

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se

http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
http://www.textpalatset.se/2644-2/
https://8sidor.se
https://www.sanomautbildning.se/sv/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
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