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SPRÅKPLAY vann PRIX EUROPA 2018
Priset för årets bästa europeiska onlineprojekt har tillfallit föreningen Språkkraft
som ligger bakom den svenska appen SVT
Språkplay.
De avgörande faktorerna för priset var inte bara
konceptet och själva innovationen, utan även
samhällsnyttan. Språkkrafts grundare Niss Jonas
Carlsson är mäkta stolt prismottagare och ser
med glädje hur medieintegrerad språkinlärning
är ett framgångsrikt koncept.

”Språkkraft startades när flyktingströmmen
exploderade, och sedan dess har samhället
till stor del förlorat förtroendet för Sveriges
förmåga till integration. Vår idé är att media
inte bara bär språket utan även ger insikt i hur
samhället och vår kultur fungerar. Språkkraft
ska vara en väg mot egenmakt!”, berättar Niss
Jonas Carlsson för Sfi-lärartidningen, två dagar
efter prisutdelningen …

Programmet utgår från befintlig forskning och
fokuserar i praktiken på elevernas vardags- och
yrkesspråk. Programmet ska bidra till att utveckla

ARBETSSÄTT
Cirkelmodellen, genrepedagogik,
LTG, TPR, suggestopedi och diktogloss. Det finns olika modeller för att
arbeta språkutvecklande i svenska
för invandrare.

ny kunskap, samt bidra till
långsiktigt förändringsarbete.
På Ifous webbplats presenteras vad programmet syftar till. Där lyfts följande punkter fram:
• ”utvecklar förståelse av vuxenpedagogik ökar
kunskap om vad språkutvecklande …

Det som förenar olika framgångsrika
metoder och modeller är att de utgår
från elevens förkunskaper och behov,
är elevaktiva, repetetiv och leder till
ökat ansvar för den egna inlärningen.
Både samverkan och individualisering behövs. Stimulerande och roliga
arbetssätt som dessutom leder till
att eleverna lär känna varandra är en
social vinst.
I genrepedagogiken, som har sina
rötter i 70-talets Australien, handlar
det om att synliggöra och tydliggöra
att olika texttyper har olika …

text: Annsofie Engborg

text: Annsofie Engborg

text: Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

FOU-PROGRAM OM
språkutvecklande arbetssätt
Sfi-lärare och skolledare deltar 2018–2020
tillsammans med forskare i ett program för
att vidareutveckla arbetssätt inom sfi och bidra
till ny praktisk och vetenskaplig kunskap.

SPRÅKUTVECKLANDE

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

Skolinspektionens

SFI-GRANSKNING
I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2018
presenteras både utvecklingsområden och vad
som fungerar inom sfi.
Denna rapport vill visa hur sfi inom vuxenut
bildningen ”främjar elevers möjligheter att lära
sig och utveckla ett funktionellt andraspråk”.
Individanpassas undervisningen så att varje
elev utvecklar ett funktionellt språk för aktivt
deltagande i vardags-, samhälls-, arbets- och
studieliv?
Resultatet visar att flera verksamheter
behöver utveckla sin undervisning. Arbetssätten
och arbetsformerna inom sfi är inte tillräckligt
individanpassade. Inte heller används de indivi
duella studieplanerna.
text: Annsofie Engborg

STUDIE: OM TEXT-
SAMTALETS BETYDELSE
För att öka läsförståelsen behöver eleverna
först samtala om texten, fastslår Petra Tuoma
i sin studie ”Att samtala för att förstå texten
bättre”.
Läsförståelsen kan stöttas genom att samtala
om texten. Förutsättningen att öka läsförståelsen ytterligare sker om eleverna lär sig olika

Chefredaktören: Från

Responsen efter premiärnumret i oktober var
omedelbar. Samma dag som tidningen släpptes
kom prenumerationsbokningar och tack från
er läsare – sfi-lärare, samordnare och rektorer,
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➞ Läs mer! skolaochsamhalle.se

lässtrategier och utvecklar sitt ordförråd.
Studien visade att sfi-elever på B-nivå
med kort vistelsetid i Sverige hade uppenbara svårigheter att förstå text som handlade om livet i Sverige, eftersom förför
ståelse och ordkunskapen saknades.
➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
text: Annsofie Engborg

idé till succé!

Ja, hur mäter man en succé? Jag vet inte
riktigt. Oavsett den exakta definitionen har
vi lyckats nå närmare 2 000 sfi-lärare och
rektorer på en månad.
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DEBATT: Språkinlärning som plikt?

men även annan personal inom sfi. Vi har fått
många fina ord från er. Tack!
Vår vision är att vara din pålästa kollega
som är insatt i såväl forskning som i goda
exempel från hela landet.

Trevlig läsning!
text: Annsofie Engborg

foto: Anna Rut Photography

Utgivare: Textpalatset Sverige AB
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Nyhet!

Kommunicera mera
– för sfi kurs B och C

OM GRAMMATIK
IVANA EKLUND TIPSAR

Hämmar grammatikundervisning
skrivutveckling? Bort med skunken,
in med funktionell grammatik!
På Nationellt Centrums Symposium
i oktober lyssnade jag på forskaren
Debra Myhills föreläsning om grammatikens betydelse för skriftspråksutveckling. Hon sa att ”grammar is considered
to be the skunk at the garden party
of language skills” men var samtidigt
tydlig i fråga om vikten av att elever
tillägnar sig explicit grammatisk kunskap
eftersom det är just explicit kunskap
som är lärandekunskap.
Grammatikundervisning är inte till
för att lära eleverna identifiera pronomen, plocka ut verb och skriva grammatiska test. Språket är inte en uppsättning
strukturer som antingen är felaktiga
eller korrekta. Språket är kommunikation. Grammatik är en meningsskapande
resurs. Med dess hjälp förstår vi hur
språk fungerar i olika sammanhang.

✓ Tränar elevernas kommunikativa förmågor
✓ Specialgjorda illustrationer och berättelser kring vardagliga teman
✓ Inlästa texter för att stötta och träna elevernas hörförståelse
✓ Frågor och uppgifter som hjälper eleverna med läsförståelse,
grammatik, ordkunskap och mycket mer
✓ Finns just nu till förmånligt paketpris! Läs mer på gleerups.se

Bläddra i smakprov!
På gleerups.se kan du läsa mer och bläddra i ett smakprov.
Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till: info@gleerups.se
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VAD ÄR
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som
har lyckats med uttalssövningar,
digitala verktyg, språkutvecklande
praktik och formativ bedömning.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

Träna svenska med
tvåspråkiga bilderböcker.
Arabiska originalböcker
med svensk parallelltext.

Ett funktionellt perspektiv
Skunken trivs inte i sammanhang där
elever lär sig göra egna språkliga val
och blir medvetna om effekterna av
dessa val för kommunikation.
Låt eleverna se, känna och tänka.

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

www.fenixforlag.se
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MÅNADENS SFI

ESKILSTUNA

Våra elever producerar
språk utan stöd

I suggestopedin producerar eleverna
språket på egen hand, vilket utvecklar
dem. Det förklarar sfi-lärarna Christina
Torgersen och Lena Endelius när vi
träffas i Stockholmsmässan under
Skolforumsdagarna där. De är båda
verksamma i Eskilstuna.

Från vänster: Lena Endelius
och Christina Torgersen.

Hur går det till? En del i undervisningen är att arbeta med fiktiva identiteter, berättar Lena.
Eleverna kan exempelvis få en skylt med påhittat namn, yrke, ålder och bostadsort. Sedan
minglar de runt och frågar varandra vad de heter och vad de jobbar med. I nästa steg handlar
det om fritidsintressen. Genom att hitta på identiteter och sväva ut får de träna på ett större
ordförråd än det som beskriver deras vanliga liv och som de är vana vid, förklarar Christina.
Hur kan lärare som inte är certifierade jobba suggestopediskt? Egentligen måste man lära
sig metoden för att verkligen känna av den, tycker Christina. Men man kan använda vissa
idéer, som minglet till exempel.
Ge exempel på tre vinster med suggestopedi i sfi-undervisningen. Glädje och skratt, trygghet,
kamratskap, en samhörighet som leder till språkutveckling, säger Lena.

Först och främst: Var är du nu och vad jobbar
du med? För tillfället ägnar jag mig mest åt
skrivandet.iJag föreläser och skriver läromedel
för sfi och för nyanlända elever i grundskola och
språkintroduktion.iJag handleder även studenter
vid Helsingfors Universitet. Men för att kunna
få mer ro för skrivandet bor jag detta läsår i
Spanien i stället för Stockholm.

TIIA OJALA:

GIVANDE
UNDERVISNING
STARTAR MED
DIALOG
4
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Det finns många metoder och modeller för
språkutvecklande arbetssätt. Nämn något som
du tycker är riktigt bra och givande.iJag måste
såklart lyfta genrepedagogik och dess cirkelmodell. Vi möter många elever från muntliga
kulturer på sfi. Oftast är de eleverna duktiga
på att det muntliga medan det skriftliga är
svårare. Där är genrepedagogik ett utmärkt
sätt att utveckla elevernas skriftliga produktion
samtidigt som man även arbetar med andra
förmågor som läsförståelse, hörförståelse samt
muntlig produktion och interaktion.
Eleverna behöver dessutom mycket repetition och genrepedagogikens cirkelmodell ger
just detta för eleverna.

Enda nackdelen är egentligen att det är
jobbigt att skapa och hålla ordning på allt
material, konstaterar Christina.
Händer det att elever blir obekväma
av undervisningsformen?
Ja, vi har faktiskt en
elev just nu som är det.
Men det är första
gången det hänt.
text och foto: Eva Cloarec

Vilken är den viktigaste insikten du har gjort
(om vuxnas lärande inom sfi) i din lärargärning?
Att du kan tro mycket men du kan inte veta innan
du har dialog med dina elever. Vi människor är
bra på att kategorisera människor. Vi glömmer
lätt bort att alla elever i våra klassrum är individer med sina egna ryggsäckar fulla av egna
erfarenheter och kunskaper. Om vi ska utgå
från individerna måste vi ha dialog med dem.
Har du någon bra ännu oupptäckt pärla bland
sajter, appar eller poddar som du kan rekommendera till sfi-elever? De flesta jobben i
Sverige förmedlas genom egna kontakter, inte
genom Arbetsförmedlingen. Därför ger jag råd
till alla sfi-elever att kolla vilka möjligheter det
finns i kommunen att hitta en språkkompis. På
sajten sprakvan.se hittar du många tips.
Sen får vi inte glömma Invitationsdepartementet som förmedlar kontakter som du kan äta
middag med, helt utan krav men med möjlighet
till en ny …
text: Annsofie Engborg

foto: Mikko Paavola
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Vi visar vägen till språket!

Samspråk – Start fungerar
som ett första möte med det
svenska språket.

SamSpråk – HÖR är ett hörförståelsematerial för sfi kurs B, C och D som innehåller
inlästa texter på tre språkliga nivåer.

bg
textbygget
Texttyper för sfi – B

Ti
ia

rt
ala
Oj

I Textbygget Texttyper för sfi B
får eleverna lära sig att skriva, läsa,
lyssna och diskutera vanliga texter
som de möter i sin vardag.

Nyheter
i sfi

Språkvägen samtalsövningar
är ett kopieringsunderlag som
innehåller muntliga övningsuppgifter
med bilder som väcker inspiration
och igenkänning från vardagslivet.

Läs mer på www.sanomautbildning.se
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APP:

Ali Alabdallah och landshövding
Anneli Hultén.

foto: Noor Kabtool

SVT SPRÅKPLAY

3) Se programmet. Reglera hastigheten till
vänster i bild. (Vill du veta mer? Välj [i]-knappen
för att se förklaringar inne i appen.)

Författaren till boken Nytt jobb i nytt land, Ali Alabdallah, har tilldelats diplom Diversity Index Award 2018. DiversityIndex Award är ett årligt pris som drivs av en förening
med samma namn. De nominerade bidrar på olika sätt till mångfald och socialt ansvar.
I juryn finns representanter från näringslivet och områden som media, innovation och
forskning. Ali Alabdallah är journalist och driver Nyhetscafé i Skåne, där han bjuder
in gäster för samhällsdiskussioner i ett led att stärka integrationen regionalt. Den
nya boken, utgiven på Komlitt förlag 2018, är skriven för att stärka möjligheten för
invandrare att skaffa jobb i Sverige.
”Diplomet jag har fått betyder mycket för mig, för de insatser jag har gjort i Sverige.
Jag är glad att ha fått den här diplomet. Det är femte gången”, förklarar Ali Alabdallah,
som tidigare har nominerats i olika andra sammanhang.

Sedan 2001 har Fredrik Harstad skrivit läromedel för sfi. Det har hunnit bli ett tjugotal böcker
sedan dess. En viktig insikt Harstad gjort som
sfi-lärare är att utgå från eleven i sin undervisning och att inte bygga undervisningen på teman
och innehåll som saknar relevans för eleven.
”Att undervisningen ska utgå från elevens
erfarenheter har stöd i den vuxenpedagogiska
traditionen. När vuxna möts och samtalar byter
de erfarenheter och utvecklar ny kunskap tillsammans.
Men i sfi finns en särskild svårighet, efter-
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4) Öva och samla poäng! Efter filmen kan hela
undertexten läsas och luckövas med en ’dra och
släpp’-funktion.
5) Se din egen inlärningsprofil.
6) Färg- och svårighetsmarkerade undertexter.
De gula är de ord som användaren ska lära sig,
medan de rödmarkerade är lite för svåra för
användarens aktuella nivå. De grönmarkerade
är ord som användaren sannolikt redan kan.
text: Annsofie Engborg
➞ Läs mer!
foto: Johan Wingborg

Årets pristagare av Lärkan är Gleerupsförfattaren Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklare
hos ABF i Göteborg.

1) Välj nivå (A1 för nybörjare till avancerade
C2). Välj ditt starkaste språk.
2) Välj program (Se alla kategorier i SVT Play
och välj ett avsnitt. Stjärnmarkera för att lätt
hitta tillbaka.)

NYHET ALI FÅR DIPLOM

HARSTAD: UTGÅ
FRÅN ELEVEN

Den prisbelönta appen SVT Språkplay ger
användaren tillgång till alla program med
valbara undertexter i SVT Play, där de flesta
program textas. Alla ord i undertexten kan
slås upp till 18 språk.

som eleverna och läraren oftast saknar ett
gemensamt språk. Det är svårare för eleven
att samarbeta och formulera sig, och det är
svårare för läraren att få syn på elevens tidigare
kunskaper.
Det är även viktigt att de teman som introduceras i undervisningen …
text: Annsofie Engborg
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ATT PRATA OM GÖRANDET
Vad är framgångsrik metod och framgångsrika modeller i andraspråksinlärning och
andraspråksutveckling? Hur förhåller vi oss till nya trender och metoder?
Det har en tid talats om det kollaborativa lärandet. Det är en naturlig följd av hur vi ser
på vår samtid och vår vardag. Vi lever och lär kollektiv problemlösning. Genom samtal
och gemensamma krafter kan eleverna öva sig i att sätta ord på sina tankar, tänka högt,
lyssna in hur andra tänker – och i kommunikationen med varandra söka finna lösningar
på uppgifter och problem.
Med hjälp av digitala resurser och verktyg kan eleven många gånger få ett stöd som är
svårt att tillgodose i analoga läromedel. I sin tidiga skriftspråksinlärning kan sfi-eleven lyssna
till fonem, hela ord och fraser. Via mobilen kan talet bli till skrift, och eleven kan därmed
tala in ett sms – och skicka sin sjukanmälan eller ett annat meddelande inläst. För elever
som är i början av sin skriftspråksinlärning
kan läraren underlätta inloggningar genom
att ge eleven surfplatta istället för dator,
och att tillgängliggöra internetsidor via
egna QR-koder.
Med hjälp av andra digitala stöd, som
exempelvis filmer, kan läraren spela in sin
genomgång inför en …

NYHET: RFSU gör
filmer på olika språk
I projektet UPOS (upplysning på olika språk)
har RFSU med stöd av Socialdepartementet
tagit fram 11 sexualupplysningsfilmer på
14 olika språk.
Filmerna som rör kropp, hälsa och sexualitet
vänder sig till migrantkvinnor i Sverige och
upplyser om lust, mens, preventivmedel, gravi
ditet, förlossning och abort.
Filmerna är gratis och tillgängliga på rfsu.se/
upos och kan visas av sfi- och vårdlärare men
även ses av målgruppen själv.
Samtliga översatta filmer är 2–5 minuter
långa och finns textade på svenska. Till filmerna
finns en lärarhandledning med samtalsstöd.
➞ Läs mer!

text: Annsofie Engborg

text: Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

KOMPETENSUTVECKLING I LUGN OCH RO
BOKNYHETER!

Kunskap, inspiration och praktiska verktyg - för alla sfi-lärare!

LÄS MER & BESTÄLL PÅ GOTHIAFORTBILDNING.SE
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare
som undervisar på
motsvarande kurser

Upptäck våra
SFI–läromedel
Vi har SFI-läromedel för alla kurser och studievägar. Med våra
smarta elevpaket får du både digitala läromedel och tryckta
böcker – allt för att ge en varierad och flexibel undervisning.

Upptäck hela vårt sortiment på studentlitteratur.se/sfi

NÄSTA NUMMER
15 DEC 2018
I Sfi-lärartidningen i december
(2018:12) skriver vi om sfi och
yrkesrelaterad svenska. Hur kan
sfi-undervisningen ge det eleverna
behöver när det gäller det formella
och ickeformella språket i arbetslivet?

Årets enklaste val.
Liber Sfi Digital.
Nu kan alla träna svenska
när och var de vill
Kurs A–D
Kurs BC och CD (från Unis)
Basgrammatik
Fördjupningsmaterial:
Genretexter, Läsa, Uttal, Tala,
Skriva och Höra (från Unis)
Ordbok som utgår
från nio modersmål

Hur jobbar din skola med
språket i arbetslivet?
Skriv och berätta:
annsofie@textpalatset.se
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Testa 4 veckor gratis på
liber.se/sfidigital

