
I Bonnierhuset på Sveavägen i centrala 

Stockholm delar bokförlaget Hedvig lokaler 

med flera olika Bonnierägda förlag. Erika 

Larsson är utgivningsansvarig och förläg-

gare och möter upp i den pampiga entrén. 

Innanför ett tungt träsnideri till port öppnas 

som om det vore en ny värld innanför. En 

enorm ljusgård med rymd som är flera 

våningar hög.

Vad gör en förläggare?

– Det innebär att jag funderar på vilka typer 

av böcker som våra målgrupper vill läsa och 

sedan tillsammans med bland annat våra 

duktiga författare, formgivare och redaktörer 

jobbar för att ta fram de böckerna. 

Det är förstås oerhört viktigt för oss på 

förlaget att förstå vad våra läsare behöver 

och vill läsa, så därför har vi bland annat 

mycket kontakt med de som jobbar närmast 

läsarna, till exempel sfi-lärare, för att fråga 

vad de behöver och bolla idéer. Vi jobbar 

med lättlästexperter, som till exempel Eva 

Bernhardtson, för att ta fram böcker som 

till sitt innehåll, språknivå och form passar 

våra olika målgrupper ...

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

Text och foto: Annsofie Engborg

Bokförlaget Hedvig är förlaget som satsar på lättläst för 

vuxna. Sedan starten 2020 har de gett ut både nyskapad 

och omarbetad skönlitteratur, samt fackböcker om 

traditioner i Sverige. 

Text: Annsofie Engborg

I kursplanen för kommunal vuxenutbild-

ning i svenska för invandrare framgår att 

undervisningen ska »utformas tillsam-

mans med eleven och anpassas till

elevens intressen, erfarenheter, allsidiga 

kunskaper och långsiktiga mål«. 

I utbildningen ingår de olika fär-

digheterna läsa, skriva, tala, höra 

och kommunicera. De skrivöv-

ningar som eleverna får behöver 

vara intressanta och relevanta i 

individens liv som vuxen, förälder, 

samhällsmedborgare, anställd eller 

företagare. 

Inom ramen för utbildningen 

ska eleven ges förutsättningar att 

»utveckla sin förmåga att anpassa 

språket till olika syften, mottagare 

och situationer«. I de skrivövningar 

som sfi-eleven möter behöver därför 

skrivövningar vara av olika ...

SkrivövningarBöcker som lockar 
till samtal och skrivande
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FORSKNING & STUDIER
Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

annsofie@textpalatset.se 076-237 47 14

@textpalatset

Utgivare: Textpalatset Sverige AB

Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg

Grafisk form: Nina Fylkegård, Lady Stardust
Jag är på en skola någonstans i en mellanstor kommun i Sverige. Vi pratar  

om vad vi egentligen gör i undervisningen och vad eleverna faktiskt behöver. Vuxna  

kompetenta individer med bred erfarenhet av livet. Vad ägnar vi tid åt i undervisningen?

Jag möter en lärare som helt och hållet följer läromedlets övningar, med argumentet att 

»Det blir enklast så«. Kollegan försöker dölja sitt ogillande och utbrister stolt att det även 

finns övningar (en övningsbank) i lärplattformen, vilket är bättre, eftersom man kan plocka ...

Skrivövningar relevanta för den vuxnes liv
Chefredaktören Annsofie Engborg

»Vi ska inte bara 
lära ut, utan också 
samtala om skrift«

Avkodning eller 
lässtrategier?

[Abstract]

Bakgrund: Vuxna kortutbildade SFI-elever 

på D-kurs som inte klarar kunskapskraven i 

läsförståelse under förväntad tid kan tappa 

motivationen, vilket resulterar i avbrott och 

mycket frånvaro. Mot bakgrund av att försöka 

ge en effektiv undervisning i de kunskaper de 

saknar finns behov av effektiv kartläggning 

och följande undervisning med ett innehåll 

som fyller kunskapsluckorna. Det finns fortfa-

rande lite forskning i läsförståelse om vuxna 

andraspråkselever, vilka metoder som kan 

nyttjas i undervisningen och i vilken grad 

fonologisk medvetenhet har betydelse för 

läsförståelse av texter på D-kursnivå. 

Syfte: Syftet med denna studie är att utvär-

dera om tolv lektioner i lässtrategier under 

sex veckor kan förbättra åtta SFI-elevers 

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mikael M Johansson.

Podden »På ren svenska« (Gothia kompetens) 

gästas av fil. dr. Jenny Rosén som tillsammans 

med poddledaren Staffan Dopping samtalar om 

skriftbruk och litteracitet på sfi för sfi-elever med 

kort skolbakgrund.

Jenny Rosén resonerar inledningsvis om det 

problematiska med att definiera gruppen 

vuxna som ännu inte har lärt sig att läsa och 

skriva för »analfabeter«.

– Det synliggör ett bristperspektiv, konsta-

terar Jenny Rosén. De har naturligtvis mött 

skrift i olika situationer och kunnat hanterat 

dessa på ett eller annat sätt ...

Text: Annsofie Engborg

Vad är en god läsare? De tre kategorierna av lässtrategier – memoreringsstrategier, fördjupningsstrategier 

och kontrollstrategier hjälper läsaren på olika sätt. I Tina Arnolds studie Avkodning eller lässtrategier? 

(2021) undersöks om lässtrategiundervisning på sfi kan hjälpa elever i D-kurs till bättre läsförståelse.

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Podd:  
Sfi och elevernas skriftbruk

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Foto: Mats Högberg

https://www.linkedin.com/in/annsofieengborg/
https://www.linkedin.com/in/annsofieengborg/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://twitter.com/Textpalatset
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http://www.textpalatset.se/avkodning-eller-lasstrategier/
http://www.textpalatset.se/podd-vi-ska-inte-bara-lara-ut-utan-vi-ska-samtala-om-skrift/
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DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

Text: Ali Alabdallah 

Författare och föreläsare om integration

Det är svårt att uttrycka sig genom 

skrivande för många utrikesfödda 

eftersom det gäller att uttrycka 

sig utifrån grammatiska regler 

och skrivregler. Att kunna skriva 

svenska utan fel. Skrivande har varit 

och är fortfarande en utmaning för 

mig efter 8 års vistelse i Sverige. 

Det är omöjligt för mig att skriva 

rent korrekt svenska. Men hjälpen 

finns i Sverige tack vare korrek-

turläsare. Därför har jag hittills 

skrivit tre böcker på svenska och 

tiotals krönikor och debattinlägg 

på svenska. Och kanske detta låter 

för många utrikesfödda och även 

infödd svensk så ambitiöst. Nej! 

Det tycker jag inte.

Sen jag kom till Sverige anser 

jag att ingen i landet är perfekt i sitt 

modersmål, även vi som arabisk- 

talande har utmaningar och svårig-

heter med modersmålet arabiska. 

Och den här uppfattningen som jag 

hade med mig har underlättat  ...

Människan är 
en skrivande 
varelse

K R Ö N I K A

Steg för steg 
mot bättre texter

Vi utökar redaktionen! 
Sfi-lärartidningen söker 

frilansskribent
annsofie@textpalatset.se

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Förlagets beskrivning av boken:

I Steg för steg – mot bättre texter lär sig 

eleverna successivt att bygga upp en allt 

mer komplex text. De får möta mönstertexter 

(goda exempel) och arbeta med att förbättra 

sämre texter – och lär sig att tänka på hel-

heten och inte bara på enstaka meningar. 

Därmed blir steget kort till att klara av att 

skriva en egen lyckad text. […] Den inter-

aktiva elevboken är inläst med autentiskt 

tal och textföljning, vilket gör att eleverna 

kan läsa texterna samtidigt som de hör hur 

orden och fraserna uttalas. Dessutom finns 

interaktiva, grammatiska uppgifter kopplade 

till de olika avsnitten. Interaktiv version av 

boken, inläst med autentiskt tal och text-

följning. […] Det digitala läromedlet kan 

användas på dator, surfplatta och i mobil. I 

det digitala läromedlet kan eleverna söka i 

innehållet. De kan också göra egna anteck-

ningar och markera viktiga stycken i texten. 

Anteckningarna sparas automatiskt och 

kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det 

digitala läromedlet aktiveras med koden 

som finns i elevboken. 

Varje avsnitt inleds med att eleverna får 

ta del av två olika texter, som bägge är kor-

rekta vad beträffar grammatik m.m. Men den 

ena texten är bättre än den andra. Eleverna 

ska bestämma vilken text som är bäst och 

försöka förklara varför. Efter en genomgång 

och övningsuppgifter ska de skriva om och 

förbättra den sämre texten. Slutligen ska de 

producera en egen text. 

I början är det mycket enkla uppsatser, 

som handlar om att exempelvis använda 

sambandsord och variera meningsbygg-

naden. Efterhand tillkommer andra genrer 

som brev och mejl, och det kan handla om 

att använda bisatser, anpassa sig till mot-

tagaren och att hålla sig till ämnet.

Text: Annsofie Engborg

Hur kan undervisningen läggas upp för att sfi-eleverna stegvis kan utveckla sitt skrivande? I Karin Elffors 

Skogkärs bok Steg för steg mot bättre texter (2019) ges just stegvis handledning för elever i kurs B, C och D. 

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://svariks.se/?page_id=7
mailto:annsofie%40textpalatset.se%20?subject=
http://www.textpalatset.se/kronika-manniskan-ar-en-skrivande-varelse/
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Skrivövningar – för vem och varför?
Text: Annsofie Engborg. Foto: Etienne Girardet

I sfi-utbildningen ska sfi-eleven ges utrymme att utveckla språket och sitt skrivande på svenska.  

Skrivandet innebär även kommunikationssituationer, såsom e-post, chatt och annan skriftlig korrespondens.

Vilka skrivövningar förekommer i sfi-utbild-

ningen i dag? Vanliga skrivövningar kan vara 

att beskriva, berätta och återberätta något. 

Även att kunna skriva ett personligt brev. 

Skrivövningar kan exempelvis formuleras 

enligt följande: 

•  Skriv och berätta om en viktig person.

•  Skriv och berätta om en resa som du

  har gjort.

•  Beskriv ditt hem.

•  Beskriv en fest.

För dessa skrivövningar anges ingen motta-

gare. Till vem ska dessa texter skrivas och 

varför ska jag skriva dessa? En fråga som 

uppenbarar sig är när i livet behöver jag 

kunna skriva om detta och till vem?

En viktig aspekt vad gäller skrivövningar 

på sfi är vuxenrelevanta skrivövningar, alltså 

textskrivande som förekommer i individens 

vardags- och yrkesliv, eller som förekommer 

hos individen som samhällsmedborgare. 

Texter vi möter är sms-kallelser från tand-

läkaren, swish-meddelanden och någon 

gång om året skattedeklarationsblanket-

ten. Den centrala frågan blir snarare: Vilka 

texter behöver varje vuxen individ skriva till 

vardags?

Texter i yrkeslivet

För sfi-eleven som arbetar eller har en prak-

tikplats finns flera texter som individen möter 

under en dag – och sannolikt flera texter 

som ska skrivas. I de allra flesta yrken har 

de anställda en e-postadress dit information, 

förfrågningar och uppmaningar skickas, 

vilka också förväntas besvaras. Beroende 

på yrke förekommer även anslagstavlor och 

loggböcker där något från arbetsdagen ska 

noteras och blanketter signeras.

   För att synliggöra vilka texter sfi-eleven 

behöver kunna skriva på sin arbets-, apl- eller 

praktikplats behöver vi prata med eleven 

eller handledaren på plats. 

Texter i vardagen

Tillbaka till huvudfrågan: Vilka texter skriver 

vi till vardags? När och till vem och om vad 

skriver vi? I dag handlar skriftlig kompetens 

snarare om att fungera i skriftlig kommuni-

kation såsom meddelanden och fortsatt 

kommunikation via e-post och i chattar med 

vänner och bekanta. Sociala medier används 

flitigt för att dela med sig av tankar och 

åsikter. Att beställa varor och boka biljetter 

kräver inga större utläggningar, men ställer 

krav på läsförståelse och att klicka i rätt 

antal och uppge hemadressen. De texter 

vi skriver till vardags är snarare i förekom-

mande fall att skriva reklamationer, förklara 

en skada till försäkringsbolaget och svara 

på kallelser, frågor och förslag till föreningen 

eller samfälligheten.

Didaktisk planering för skrivande

I den didaktiska planeringen där vi väljer 

område, innehåll och metod behöver vi ställa 

oss frågan vad våra elever efterfrågar. Hur 

ser deras reella behov ut? Vilka texter behö-

ver de kunna skriva till vardags, i yrkeslivet 

och som samhällsmedborgare?

Här behöver vi inventera bland de individer 

vi har i klassrummet så att sfi-utbildningen 

ger det den utlovar: En meningsfull utbild-

ning som förbereder och rustar de vuxna 

för just vardags-, yrkes- och samhällsliv. Allt 

annat är sekundärt.

Boktips för vidare  

läsning om texter i 

yrkeslivet är Språk-

rådets En arbetsdag 

i skriftsamhället av 

Anna-Malin Karlsson. 

➞ Här hittar du boken En arbetsdag i skriftsamhället

https://www.adlibris.com/se/bok/en-arbetsdag-i-skriftsamhallet-ett-etnografiskt-perspektiv-pa-skriftanvandning-i-vanliga-yrken-9789188423023?gclid=Cj0KCQjwpcOTBhCZARIsAEAYLuXFNWZFrc_iDrF_jB9ZFnIaomMBnFuO75ldJIvGRT-8KJ9Eh5y1qEsaAuBJEALw_wcB
https://www.adlibris.com/se/bok/en-arbetsdag-i-skriftsamhallet-ett-etnografiskt-perspektiv-pa-skriftanvandning-i-vanliga-yrken-9789188423023
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Det finns både förutsättningar och fördelar 

att vinna med individanpassade skrivöv-

ningar. Skolverkets formuleringar för kun-

skapskraven bjuder in till en anpassning 

efter elevens intressesfär och till att göra 

övningarna så relevanta som möjligt för den 

enskilde eleven. Istället för att här trötta ut 

läsaren med samtliga bedömningskriterier 

citerar jag här kunskapskravet för D-kursen:

Eleven skriver enkla texter, med viss 
anpassning till syfte och mottagare, 
för att kommunicera i både informella 

och mer formella situationer i vardags-, 
samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven 
skriver, med visst flyt, sammanhäng-
ande och begripliga berättande, 
beskrivande, redogörande och argu-
menterande texter om bekanta ämnen. 
Eleven skapar i huvudsak fungerande 
struktur i sina texter och visar viss vari-
ation i ordförråd och meningsbyggnad. 
Eleven använder med viss säkerhet 
enkla och mer avancerade gramma-
tiska strukturer i sina texter.

Här finner jag det viktigt att poängtera, om 

än redan uppenbart för många läsare, syftet 

med lärandet. Det är ju inte ett lärande för 

lärandets skull, utan ett lärande för använ-

dande, frodande och deltagande i den res-

pektive sociala kontext som samhället utgör 

för varje individ.

Byråkratiseringen av samhället

Den digitala tid vi numer lever i ter sig ... 

Att behärska skrivande på ett främmande 

språk har beskrivits som den sista och mest 

svåra utmaningen inom språkinlärningen, 

givet det talade ordets mer spontana och 

därmed förlåtande karaktär som kommer 

långt före i inlärningen.

Kanske är det därför som det i en ameri-

kansk studie av undervisning i främmande 

språk (till vilket sfi ofrånkomligen kan räknas) 

konstateras att den traditionella undervis-

ningen generellt tonar ner det skrivna ordet 

som kommunikationshandling, till förmån för 

det verbala. Vidare konstateras också att 

det i praktiken inte finns någon vedertagen 

metodik för att integrera kognitiva, sociala 

och textuella aspekter av skrivandet.

Här ska också sägas att det skiljer sig 

beroende på vilken nivå eleverna befinner 

sig i sin inlärning. Paradoxalt nog tonas det 

skrivna ordet ner inom de lägre nivåerna, 

medan det i högre utbildning snarare prio-

riteras och premieras. Därmed ges de unga 

eleverna inte den språkliga och metodolo-

giska grund de senare förväntas bygga på i 

sitt skrivande. En genomgång av flera olika 

studier visar att undervisning dessutom till 

stor del kretsar kring grammatik och korrekt 

skrivande, medan innehåll, kontext och kun-

skap om genre tonas ner. Med andra ord så 

visar studierna att undervisningen premierar 

det formella och hämmar det kreativa. 

På förekommen anledning föreslår fors-

karen Heather Willis Allen en undervis-

nings-design i vilken flera olika aspekter av ...

Individanpassade skrivövningar  
bör inte underskattas

Att designa skrivövningar

Text: Andreas Kjörling, författare och sociolog

Jag har tidigare i sfi-lärartidningen skrivit om inre och yttre motivation och dess påverkan på lärandet.  

Inte överraskande skiljer det sig föga när det kommer till just skrivövningar. 

Text: Andreas Kjörling, författare och sociolog. Foto: Sharon Pittaway

Med skrivövningar som sätter elevens intresse i centrum ökar lusten att lära. Genom att dessutom inkor-

porera flera aspekter av skrivande i övningar skapas kunskapsbredd. Den amerikanska forskaren Heather 

Willis Allen har utvecklat en modell som omfattar flera aspekter av skrivandet.

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

D E B AT T

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

http://www.textpalatset.se/debatt-individuella-skrivovningar-bor-inte-underskattas/
https://www.textpalatset.se/att-designa-skrivovningar/
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Foto: Specialpedagogkonsult

NYHET! Ny upplaga av Språkvägen C. 
Läromedlet är  
förbättrat, förenklat  
och förnyat.
Beställ ett kostnadsfritt  
utvärderingsexemplar 
av elevboken idag!

www.sanomautbildning.se/sfi

Att skriva även om det är svårt

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Ur specialpedagogiskt perspektiv är att skriva ett komplicerat moment som kräver synkronisering mellan 

olika delar i hjärnan och samarbete med hand och fingrar. På sfi handlar det dessutom om att skriva på ett 

för eleven helt nytt språk. 

Med andra ord kräver momentet skriva 

mycket energi, uthållighet, fokusering och 

koncentration. Samtidigt upplevs det att 

skriva som det svåraste momentet. När 

något upplevs som svårt riskerar eleverna 

ifrågasätta nyttan med att skriva olika texter.

När något upplevs som svårt av eleverna 

är det viktigt att:

• motivera uppgifterna genom att  

 eleverna kan relatera till de ämnen  

 som de ska skriva om 

• anpassa uppgifterna till elevernas nivå  

 så att eleverna ska få uppleva känslan  

 av framgång vilket stärker självförtro- 

 ende och självkänsla och därmed höjer  

 motivationen 

• skapa mallar och lägga upp filmer på hur 

 man skriver olika texter, vilket skapar en  

 tydlighet kring vad och hur de ska göra. 

Att skriva är en process och det tar  

tid för eleverna att utveckla ett  

skriftspråk men genom att  

dela upp skrivprocessen i  

olika steg som i en trappa  

kan eleverna titta tillbaka  

och se sin egen ut- 

veckling och fram- 

gång vilket ger  

självförtroende 

och mod ...

https://www.sanomautbildning.se/sv/laromedel-sfi-sva
http://www.textpalatset.se/att-skriva-aven-om-det-ar-svart/
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AVSÄNDARE:
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

I NÄSTA NUMMER
I nästa nummer, juni 2022, är temat fortbildning. Vilken fortbildning genomgår ni på er skola just nu? Vad kännetecknar en 

riktigt bra fortbildning? Vilken fortbildning behöver ni just nu?

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av fortbildningsinsatser. Vi är också nyfikna på 

hur du och dina kollegor arbetar med kollegialt lärande. Får vi komma till dig och skriva om ert arbete i ett kommande 

nummer? 

Vi besöker gärna dig och din skola.

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=Sfi-l%C3%A4rarforum
https://www.sanomautbildning.se/sv/laromedel-sfi-sva
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

