
För att stimulera språkutveckling behöver 

varje individ utmanas i att använda språket 

både i tal och skrift. För att eleverna ska 

känna sig förberedda och redo att gå in i ett 

samarbete kan läraren ge utrymme för varje 

individ att tänka igenom en frågeställning, 

och ge eleverna tid att samtala om en fråga 

i par eller mindre grupp. Inför ett samarbete 

kan varje individ även tilldelas en tydlig 

roll – en som håller reda på tiden, en som 

fördelar ordet, en som antecknar.

I kooperativt lärande, KL, finns givna 

strukturer för samarbetsövningar. Sidan 

kooperativt.com ägs och drivs av grund-

skollärarna Jennie Wilson och Niclas Fohlin: 

– Gör lärandet till en gemensam resa! 

Skapa möten mellan deltagarna där de 

får chans att bli nyfikna på varandra och 

bearbeta innehållet tillsammans. Då kan vi 

öka både motivation och lärande.

Att stötta språkutveckling

Språklig stöttning kan gruppen få genom 

att tilldelas ett antal användbara fraser: 

»Jag tycker att …«, »Jag tror att …«, »En 

annan sak som jag har tänkt på är att …«. 

Till användbara fraser hör även formuleringar 

som visar att vi håller med eller inte håller 

med: »Jag tycker också att …«, »Jag tror 

inte att …

Text: Annsofie Engborg. Foto: Pixabay.

I varje undervisningssammanhang är trygghet en viktig framgångsfaktor. Det gäller även i utbildningen sfi, 

svenska för invandrare. För att varje vuxen individ ska utvecklas språkligt och kunskapsmässigt behöver 

läraren bygga en trygg undervisningsgemenskap.

Text: Annsofie Engborg

Inom vuxenutbildningens ämnen är 

strävan att ge en undervisning som är 

intressant, vuxenrelevant och engagerar 

eleverna. I undervisningen försöker den 

vuxna eleven skapa relevans och mening. 

Eftersom undervisningen ska utgå från 

elevernas förutsättningar, erfarenheter 

och behov – men också tänkande – behö-

ver varje lektion också utgå från eleven. 

Vad vet du om det här? Vad vill du veta? 

Vad har du för tankar om det här?

Kooperativt lärande, KL, är sam-

lingsnamnet på strukturerade 

samarbetsövningar, som bygger 

på varje individs delaktighet. KL 

leder också till muntlig kommunika-

tion och består av relationsinriktade 

samarbetsövningar ...

Elevaktiva 
arbetssätt

Språkutvecklande 
samarbetsövningar
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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
Traditionellt sett kännetecknas även språkundervisningen av att det är läraren som styr lektionen, fördelar 

ordet och äger det största talutrymmet. Läromedlet innehåller färdiga dialoger som eleven läser. Läraren 

kommenterar uttal och betoning och delge varianter på replikerna.

Att öva färdiga dialoger med utgångspunkt i ett läromedel kan vara en god start. Där finns 

en uppsättning olika situationer där individerna får öva hur samtal kan byggas upp och 

hur repliker kan bygga på varandra. Då får eleverna inte bara öva turtagning, utan även ...

Med eleven i centrum
Chefredaktören Annsofie Engborg

»Kooperativt lärande gagnar alla elever«

Forskningsöversikt 

om KL

I en studie från Högskolan i Jönköping (Hen-

riksson 2021) undersöks hur kooperativt 

lärande används på sfi och hur sfi-lärarna 

upplever det. En av de kooperativa struktu-

rerna som sfi-lärarna i studien använde var 

EPA (enskilt, par, alla), vilket går ut på att

eleverna först får tänka och reflektera enskilt, 

därefter prata parvis – innan läraren tar 

upp frågan igen i helgrupp. Arbetssätten 

modelleras, instruktionerna förtydligas och 

behöver repeteras innan det genomförs.

En utmaning är att alla elever har olika 

skolbakgrund och olika kunskapssyn. Alla 

elever ser inte samarbetsövningarna i ...

Text: Annsofie Engborg. Foto: Arlington Research

Svenska skolan präglas av ett sociokulturellt förhållningssätt till lärande – vi lär oss tillsammans. Kooperativt 

lärande är samlingsnamnet på samarbetsövningar med ökad elevaktivitet, ett större elevengagemang och 

högre grad av inkludering. Lev Vygotskij, tongivande för modern utvecklingspsykologi och pedagogik, menade 

att eleven klarar fler utmanande uppgifter tillsammans än på egen hand. Lärandet sker i utvecklingszonen, 

den proximala zonen, menade Vygotskij. 

Ny studie om kooperativt lärande på sfi

Text: Annsofie Engborg. 

Vad vet vi om kooperativt lärande (KL) via forsk-

ningen? Den samlade forskningen visar att KL leder 

till högre motivation och har en positiv effekt på 

elevernas lärande. Men att placera elever i par eller 

grupp leder inte per automatik till lyckade språk- 

och kunskapsutvecklande samarbeten, utan kräver 

god struktur, vägledning och övning.

Metareflektioner är a och o. Var och en 

som deltar i samarbetsövningen behöver 

se sin egen roll i både det egna och de 

andras lärande. 

För att samarbetsövningen ska lyckas 

och för att eleverna ska utvecklas behöver 

läraren planera, organisera, instruera, obser-

vera och ge återkoppling. Eleverna behöver 

ges utrymme att stanna upp och utvärdera 

samarbetsövningarna. Vad hände? Vad gick 

bra? Vad gick mindre bra? Varför? Hur kan 

vi göra alla mer delaktiga? 

» Läs mer på textpalatset.se/sfi
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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

Min sfi-lärare delade oss i olika grupper 

med syfte att få oss att diskutera ett 

tema som hon hade valt. Det var om 

valet 2014. Jag var då helt ny i Sverige. 

Ordet val var inte bekant för mig. Jag 

fick slå upp ordet i lexikon.  Då förstod 

jag betydelsen. »Okej«, sa jag till mig 

själv. Mitt ordförråd om valet är begrän-

sat – rösta, riksdag, valsedel, röstkort 

… Då började jag översätta orden från 

arabiska till svenska med hjälp med 

olika översättningsprogram. Då kunde 

jag kommunicera lite och använda orden 

som jag hittade.

Det var väldigt bra övning där man 

fick diskutera och använda de nya 

orden som vi hittade på egen hand. 

Däremot det skulle vara mer aktivt 

arbetssätt om läraren först hade 

skrivit nyckelorden som rör valet på 

tavlan och förklarat dem för oss ...

Enkla tips 
för aktiva 
arbetssätt

K R Ö N I K A

Glad sommar
önskar redaktionen

Läs tidigare nummer här

Utmaningar och möjligheter 
kring elevcentrerat lärande

Att eleverna är en central del inom all utbild-

ning säger sig självt. Inte bara är det eleven 

som är föremål för utbildningen, utan det 

är är också eleven som genom det egna 

deltagandet i undervisningen som bidrar till 

att både lära sig själv och sina kamrater. Ju 

mer eleverna kan bidra till sitt egna och sina 

kamraters lärande, desto mer elevcentrerad 

är undervisningen.

Vi har tidigare i Sfi-lärartidningen skri-

vit om hur den inre motivationen bidrar till 

lärande då den bygger på elevens egna vilja 

och intresse, att jämföra med yttre moti-

vation som snarare bygger på tvång och 

krav. Naturligtvis handlar den elevcentrerade 

utbildningen även om motivation, men främst 

innebär det att göra eleven delaktig i själva 

undervisningen i form av generella sam-

talsövningar, parövningar och grupparbeten.

Av en rapport sammanställd via Göte-

borgs universitet delger forskarna Loeb, 

Nilsson och Olvegård resultatet av fältstu-

dier från fem vuxenutbildningssamordnare i 

fyra kommuner. Tre av dem i kommunal regi 

och två i privat regi. I rapporten framgår att 

det finns stora utmaningar av både mate-

riell och social natur. Många verksamheter 

förväntas genomföra sina utbildningar med 

snäva tidsramar och i stora undervisnings-

grupper. I praktiken innebär det utmaningar 

i form av tidspress och stor arbetsbörda, 

något som i sin tur även drabbar det kolle-

giala lärandet. Det är heller inte ovanligt att 

de lokaler i vilka verksamheterna är inhysta 

inte alltid håller den nivå som ett gott elev-

centrerat lärande kräver. Med andra ord 

begränsar bullriga, trånga lokaler med bris-

tande inomhusmiljö lärandet. För att elever 

ska kunna flytta runt och göra omväxlande 

par- och gruppövningar med varandra krävs 

det att lokalerna tillåter det. I en trång sal 

finns inte dess möjligheter, inte minst då 

ljudnivån blir störande för den språkliga 

inlärningen när alla elever ska träna sitt tal 

och hörförståelse samtidigt.

Även transspråkande som i forskningen 

generellt lyfts fram som ett viktigt verktyg för 

språkinlärningen kan här sätta käppar i hjulet 

om en grupp med gemensamt modersmål 

är allt för dominerande i klassen. Det är 

då lätt hänt att språkandet faller över på 

modersmålet helt, vilket dels begränsar den 

egna inlärningen och andra elevers inlärning 

av svenska. Sist men inte minst ...

Text: Andreas Kjörling

Elevcentrerat lärande främst innebär det att göra eleven delaktig i själva undervisningen i form av generella 

samtalsövningar, parövningar och grupparbeten. Av en rapport sammanställd via Göteborgs universitet 

framgår att det finns stora utmaningar av både materiell och social natur och även goda många goda exempel 

på elevcentrerat lärande värda att uppmärksamma.
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Månadens skola: Kompetenscentrum i Älvsbyn

Individens eget aktiva lärande i fokus

Elevinflytande genomsyrar planeringspro-

cessen från frö till blomma på sfi, C- och 

D-nivå, där varje ny momentplanering har sin 

startpunkt i elevernas behov, erfarenheter, 

målbild och önskemål. Planeringsfasen tar 

sin utgångspunkt i elevintervjuer, utvärdering 

av föregående moment och en gemensam 

brainstorming och mind map i klassrummet 

med fokus på utvecklingsområden. Resul-

tatet fogas sedan samman med relevanta 

delar av kursplanens syfte, mål och karaktär 

till en momentplanering, och lärandemål 

stiliserade för eleverna formuleras om utifrån 

kursplanens kunskapskrav och bedömning. 

Målen skapar den fundamentala basen för 

lärandet och blir levande ledstjärnor för elev-

erna under hela momentet. Genom dessa 

får de också i slutet av genomfört moment 

utvärdera upplevelsen av sitt eget lärande 

och resultat, tillsammans med läraren.

Elevernas egen medvetenhet och förstå-

else av sina personliga inlärningsstrategier 

för effektivisering av det egna aktiva lärandet 

arbetar vi med kontinuerligt, även på en 

metakognitiv nivå, där eleverna själva ges 

möjligheter att styra sitt lärande utifrån den 

strategi som passar dem bäst, samt att de får 

verktyg för ett fortsatt eget effektivt lärande 

utanför skolans väggar. Eleverna får fortlö-

pande reflektera kring strategier de brukat 

vid läsning, samtal, för att lösa uppgifter etc. 

individuellt men också gruppvis; där de får 

möjlighet att stötta och jämföra sina stra-

tegier med varandra, vilket ofta resulterar i 

nya insikter och effektivisering av personliga 

inlärningsstrategier på individnivå.

Återkommande elevaktiva arbetsformer 

genomsyrar således klassrumsaktiviteterna 

dagligen dels individuellt där eleverna både 

styr och reviderar sitt eget lärande med

utgångspunkt i den gemensamma plane-

ringen, egna målsättningar och strategier, 

dels tillsammans gruppvis via kontinuerlig 

stöttning i par- och gruppsamtal där elever 

som kommit längre stärker elever med mer 

utvecklingsbehov, samtidigt som de befäs-

ter sina egna kunskaper och strategier. Vi 

använder oss regelbundet intervjuformen 

som utvärderingsverktyg för att synlig-

göra elevernas upplevelser och framtida 

utvecklingsområden, och har genomfört 

resultatanalyser för att mäta effekten av 

undervisningen. En gemensam konklusion 

som kunnat göras utifrån dessa arbetsme-

toder är definitivt att aktiva elever genererar 

ett effektivt dynamiskt lärande.

»Eleverna själva ges möjligheter att  
styra sitt lärande utifrån den strategi  
som passar dem bäst«

Text: Madelene Westbom, lärare i Svenska som andraspråk, Kompetenscentrum i Älvsbyn. Illustrationer: Mattias Gordon (Nka)

Verksamt elevinflytande i hela planerings- och undervisningsprocessen samt aktivering av inlärnings- 

strategier på individnivå utgör basen för utbildningen i sfi på Kompetenscentrum i Älvsbyn.

https://www.textpalatset.se/manadens-skola-kompetenscentrum-alvsbyn/
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

En av de första och mest kända amerikanska 

sociologerna var G.H. Mead, som i sina 

föreläsningar utgick från språket som den 

gemensamma nämnaren för alla människor. 

Mead menade att det är i kommunikation 

med hjälp av gester, symboler och språk 

som vi människor skapar genom gemen-

samma nämnare en generell förståelse av 

vad till exempel en hund eller en stol är. 

Därmed skapas även ett gemensamt språk 

som därmed ligger till grund för en bild den 

andre och därigenom också en bild av oss 

själva, alltså av det egna jaget.

Om man får lov att vara krass så kom inte 

Mead mycket längre än så. Riktigt hur den 

neolitiska revolutionen, våra barns uppväxt 

och prägling av sin barndomsmiljö och sam-

hället i helhet hänger ihop kunde han inte 

riktigt förklara. I rättvisans namn har nog 

ingen efter honom heller gjort det. Någon 

som däremot gav en mer nyanserad socio-

logisk förståelse var Charles Cooley, som 

likt Mead, förstod att det är genom andra 

som vi ser oss själva. Cooley kallade det för 

’förstoringsglas-jaget’ (The looking glass 

self), genom vilket man ser hur och förväntas 

förstå hur andra ser på en själv. 

Många av de tidiga sociologerna base-

rade sina teorier på en förvrängd darwinism, 

där den starkes, med andra ord den vite man-

nens, överlevnad utgjorde den gemensamma 

nämnaren. Cooley var av uppfattningen att 

alla människor är lika och att hudfärg påver-

kar våra kognitiva förutsättningar. Snarare 

menade han att ett av de universella drag ...

I språket finner vi människan

Foto: Specialpedagogkonsult

Andreas Kjörling, författare och sociolog

Den europeiska sociologin är sprungen ur politisk kamp, statsmakt och medborgarrörelse vilket kring förra 

sekelskiftet satte sin tydliga prägel på sociologin som till stor del kretsade kring ett makroperspektiv på 

samhället. Den tidiga amerikanska sociologin, å andra sidan, sprungen ur ett samhälle präglades av indu-

striell kapitalism och satte individen i centrum. Visserligen förekom frågeställningar om klass, genus och 

inte minst etnicitet, men den vite amerikanen var allt som oftast i fokus och utgjorde därmed grundstenen i 

förståelsen av hur samhället kommit till och var möjligt.

Samtal i matbutiken
I våras var jag med på en intervjuundersökning där sfi-elever från varje studieväg intervjuades angående 

undervisningen på sfi. På frågan om vad som kunde bli bättre svarade alla eleverna att de ville ha mindre 

grammatik och prata mer och diskutera om sin närmiljö. 

Sfi-eleverna vill prata men efterfrågar att 

prata om något som de har behov och 

nytta av och som de kan relatera till i sitt 

liv.  Sfi-eleverna vill helt enkelt kunna app-

licera det de lär sig i sina egna liv för att 

det ska vara motiverande och de efterlyste 

vardagsspråk. »Det är inte så många som 

pratar om verb på ICA.”«

Eleverna vill med andra ord kunna förstå 

och kommunicera på vardagliga mötesplat-

ser såsom mataffären, apoteket, gymmet, 

fotbollsmatchen och inte minst på arbets-

platsen. De ville dessutom inte bara veta 

vad man pratar om på ICA utan också hur 

man pratar för att kunna integreras på bästa 

sätt i det svenska samhället. Vidare nämnde 

eleverna att de inte ville prata och diskutera 

om privata och känslosamma ämnen som 

exempelvis religion och politik eftersom 

detta skapar obehag och otrygghet. 

Som sfi-lärare har man en viktig roll som 

samtalsledare vid muntliga aktiviteter 

genom att välja motiverande och 

naturliga samtalsämnen som 

berör eleverna och skapa 

trygghet i gruppen under 

samtal och diskussion så 

att elever vågar vara 

delaktiga muntligt. 

Det är även viktigt 

att eleverna 

både ges ...

» Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Lättlästa böcker!
Hos Bokförlaget Hedvig hittar du böcker för alla som håller på att lära sig 

svenska språket. Böckerna är lättlästa och anpassade för vuxna läsare 
på sfi. Vi har nyskrivna böcker men även bearbetningar av 

samtida romaner och klassiker.

LÄTT OM SVERIGE.
UTBILDNING

Vem har rätt till utbildning? 
Vad ska elever lära sig i 
olika årskurser? Vilket ansvar 
har skolan? Vad förväntas 
av eleverna? Sfi-läraren Eva 
Bernhardtson beskriver på 
ett lättläst språk hur utbild-
ningen fungerar i Sverige, 
från förskoleklass till och 
med vuxenutbildning.

STÖLD 
(LÄTTLÄST)

Ann-Helén 
Laestadius 
prisade roman. 
Om spänningen 
mellan samer 
och andra bybor 
i en del av  
Sverige som 
sällan skildras.
 

KLASSEN.  
MISSFÖR-
STÅND 

I Klassen följer vi 
olika elever som 
studerar på sfi. 
Om hur missför-
stånd kan uppstå 
när vi har olika 
perspektiv.

MANNEN I DET 
MÖRKA HUSET 

En varm spän-
ningsroman  
av Pamela  
Jaskoviak med 
oväntade vänd-
ningar om att 
leta efter sin plats 
i en ny tillvaro. 

Kontakt 
bokforlagethedvig.se

hej@bokforlaget 
hedvig.se

https://www.bokforlagethedvig.se/
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Temafrågor: 
Elevaktiva arbetssätt
I det här numret har du läst om elevaktiva arbetssätt, med fokus på muntliga 

övningar och kooperativt lärande.

Reflektera

• Hur främjar du elevaktivt arbetssätt i din undervisning?

• Vad känner du till om kooperativt lärande sedan tidigare?

• Vad vill du veta mer om inom ramen för kooperativt lärande?

Samtala och diskutera med dina kollegor

• Välj två eller tre artiklar som var mest givande att läsa i detta 

temanummer. Vad tar du till dig av innehållet?

• Se kooperativt.com/strukturer: Vilka strukturer använder ni 

idag? När passar de?

Genomföra

Välj ut en struktur som ni vill genomföra med eleverna. 

• Planera vilket lektionsmoment

• Planera för när ni ska genomföra det

• Planera för när ni ska återkoppla till varandra hur det gick

• Bjud in varandra till en lektion för att se hur strukturen går till. 

AVSÄNDARE:
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare som 

undervisar på motsvarande kurser

För dig som lärare på SFI
 

Utbyt kunskaper och erfarenheter 
på Europas största digitala mötes-
plats för vuxenutbildare
På EPALE kan du diskutera idéer och dela information med 
kollegor både i Sverige och i andra europeiska länder.  
Du kan gå en onlinekurs, läsa blogginlägg, ta del av intressanta 
rapporter och ny forskning inom vuxenutbildning. Allt gratis.

Gå med  
du också:

I NÄSTA 
NUMMER
I nästa nummer, december 2022, är temat Sociala medier. 

Digitala texter och digital kommunikation är central i vuxnas 

vardagsliv. Hur kan vi använda sociala medier i undervis-

ningen och låta eleverna öva skriftlig kommunikation?

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era 

erfarenheter av fortbildningsinsatser.

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se

https://kooperativt.com/strukturer
https://epale.ec.europa.eu/sv/blog/kompetensutvecklas-pa-epale-digitalt-och-gratis-0
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