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PODD för sfi-elever OM ARBETE
Kollegorna vid Centrum Vux i Haninge har
skapat poddavsnitt med dialoger sedan våren
2014. Dialogerna kommenteras med språkliga resonemang. Podden hade över 12 000
besökare under november 2018.
Sfipodd drivs av kollegorna Joanna Mangold och
David Santos på Centrum Vux i Haninge utanför Stockholm. Poddarna innehåller ett brett
spektrum av ämnen som rör vuxnas vardagsliv
och finns i tre svårighetsnivåer markerade med

’storlekarna’ S, M och L. Poddidén föddes för
fyra år sedan då kollegan Olga Carlberg lärt
sig främmande språk via utländska poddar och
tyckte att det var ett bra sätt att lära sig språk.
Tillsammans med Joanna Mangold och ytter
ligare kollegor började inspelningarna, som då,
liksom idag, producerades utan manus.
Hur skapar man sin egen podd? Hur gör ni?
Först väljer vi ett ämne, sedan …
text: Annsofie Engborg, foto: Mikaela Malgac

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

”Alla talar OM INVANDRARE, men
få talar TILL och MED invandrare.”
Eva Bernhardtson är sfi-läraren som blev
språk- och kulturspecialist. Hon skriver läromedel för sfi samt utbildar i lättläst svenska
och interkulturell kommunikation.
Du är föreläsare och författare. Vad trivs du
bäst med? Det är blandningen som är bäst. Att
både skriva och föreläsa om kommunikation i

det mångkulturella Sverige.
Dessutom har jag kurser i hur
man skriver så att fler förstår.
Eva Bernhardtson berättar att hennes skrivande började när hon arbetade som sfi-lärare.
Texterna i läromedlen var alltför …

SPRÅKET I

ARBETSLIVET
Vilket språk används på arbetsplatsen? För att ge eleven träning i
svenska språket inför praktiktiden
och arbetslivet behöver vi inventera
vilka texter som eleven möter och
förväntas skriva, samt vilka tal- och
kommunikationssituationer som
vanligen förekommer.
Under sfi-utbildningen ska eleven tillgodogöra sig ett funktionellt språk för
framtida yrkesliv. Det sker på olika
sätt – genom studiebesök, praktik eller
nuvarande arbete.
Karin Sandwall använder uttrycket
’bringing the outside in’ i sin avhandling
Att hantera praktiken. Om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och
lärande på praktikplatser (2013), det
vill säga värdet av att …

text: Annsofie Engborg, foto: Mats Widén

text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

Ordinlärning
inom Gävleborgsmodellen
NY STUDIE:

I en ny studie av Kristina Johansson (2018) under
söktes skillnaderna i metoder och resultat
för ordinlärning mellan sfi-elever i en yrkes
utbildning kontra elever inom reguljär sfi.

HUR UPPLEVS
PRAKTIKTIDEN?
NY STUDIE:

Inom yrkesdomänen finns olika språkmiljöer.
Vad händer i mötet under praktiktiden eller
ett instegsjobb? Vilka resurser och utmaningar ser sfi-eleverna i sin yrkesvardag?
I Emma Rannamaas studie Språkmiljöer i yrkesdomänen (Örebro universitet 2018) observeras
och intervjuas tre sfi-elever som studerar 50 %
och arbetar 50 %. Centralt i studien är skriften,
muntlig interaktion, samt förväntningar och
individuell utveckling.
Eftersom arbetsuppgifterna oftast är av enklare slag behövs sällan en utförligare muntlig

kommunikation mellan handledare och sfieleven. Emma Rannamaa visar flera ytter
ligare studier som bekräftar. Det leder till
att förutsättningen för språkutvecklande
dialoger minskar allteftersom praktikanten
behärskar sina arbetsuppgifter. Faktum är
att dialogerna minskar och vanligen avtar
radikalt med tiden.
Resultatet i Emma Rannamaas studie
visar sfi-elevernas besvikelse över de bristande möjligheterna till …
text: Annsofie Engborg

text: Annsofie Engborg
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”PRATA OM DET VI GÖR”
I min yrkesroll som projekt- och produktionsledare har jag förmånen att möta såväl lärare,
rektorer som forskare. Jag träffar utbildare
och utbildningsledare inom vuxenutbildning
och på utbildningsföretag.
I alla de olika sammanhang som jag möter
andra som jobbar med språkutveckling och
språkutbildning måste jag nyfiket fråga ”Hur gör
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I Johanssons studie är orden och språkanvändningen i fokus. Kristina Johansson konstaterar
att ord som elever påträffar behöver användas
i flera olika domäner och sammanhang, dels
för att få grepp om ordets bredd, men också
för att befästa ordets användningsområden
och fördjupa förståelsen. Framför allt behöver
vi vara medvetna om att ord behöver ses i sin
kontext, i sitt naturliga sammanhang. Inlärning
av ord riskerar annars att handla om minnesteknik snarare än förståelse.
Framgångsrikt i lärandet är interaktiva
arbetssätt. Genom att skapa en känsla av
meningsfullhet är det lättare att lära, skriver
Johansson. Utöver individuella faktorer spelar
även omgivningen och kommunikationen en
stor roll.
Resultatet visar att elever på yrkesintegrerad
sfi behärskar yrkesbegreppen bättre än elever
inom reguljär sfi. Det kan förklaras med att
eleverna dels har en högre motivation och dels
vistas i den autentiska miljön där begreppen
används i text, tal och kommunikation. Elever
som lär sig ord på arbetsplatsen …

du?” och ”Vad intresserar
dig?”. Avhandlingar och
studier i all ära, men det är i
mötet med varandra som vi får chans att
verkligen föra en dialog, prata om det vi
gör och prata om lärande. Vad är det som
fungerar och vad är det som …
text: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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PODD: SPRÅK
OCH YRKE

IVANA EKLUND TIPSAR

Arbetssätt som hjälper elever inom
yrkes-sfi att utveckla språket passar
all sfi-undervisning.
Min bästa fortbildning i år har varit
NC-podden Språk och yrke och då
undervisar jag inte ens på yrkes-sfi. Bra
modeller och idéer är alltid överförbara.
Ett arbetssätt som presenteras i
podden och som fungerar på alla sfi-nivåer är att dokumentera studiebesök och
utomhusaktiviteter. Därefter används
bilderna som stöd för muntlig och skriftlig kommunikation kring vad man har
sett, upplevt, lärt sig och funderat kring.
Att utgå från en bild av en konkret
situation är en bra utgångspunkt också
för att diskutera abstrakta begrepp. Eller
vad sägs om individanpassad uttals
träning med hjälp av Google Drive?
Det är givande att via podden ta
del av sfi-lärarnas reflektioner kring
aktiviteter de skapar, före som efter.

VAD ÄR
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor
som har lyckats med lässtrategier,
modersmålsstöd, 1A–D, musik i
undervisningen samt arbetar aktivt
med kollegial utveckling.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

Kurs

Individanpassad
sfi-undervisning

Det här har jag lärt mig
Som ett sätt att ta sig an en ny text,
skapa intresse och processa nya ord,
jobbar poddens sfi-lärare med spretläsning som stöttning. En bra aktivitet
som jag tänker prova.

Stockholm • Göteborg • Malmö

Läs mer och anmäl dig på webben!
lararfortbildning.se

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

Copyright © Textpalatset

2018:12

3

2018:12

MÅNADENS SFI

FORUM YSTAD

Vikten av misslyckande
och brända kakor

I Skåne finns ett samarbete mellan samtliga skånska kommuner när det gäller
Yrkes-sfi. I Ystad finns en utbildning för
sfi-elever som har siktet ställt inom hälsooch sjukvård, psykiatri och äldreomsorg.
Rektor Alena Langhals möter upp i entrén
med ett stort leende. Ystad sfi är i ständig
förändring och Yrkes-sfi lockar elever till skolan. Under vårt besök talar vi med sfi-läraren Lars
Petersson och vårdläraren Maria Wejnor som har arbetsrummet alldeles intill.
– Vi har en fast och positiv kommunikation med eleverna redan från början, berättar Lars
Petersson. Framgångskonceptet är trygg miljö. Det har vi här. Allting bygger på tillit. ”Du måste
lita på oss. Vi ser till att du klarar utbildningen.” Vi hittar vägar för att det ska passa våra elever.
Maria Wejnor berättar om hur mycket infödda svenskar har gratis med kulturella koder och
bemötande. Därför måste yrkes-sfi präglas av att göra.
– Det är genom att göra som man lär sig, fastslår Maria Wejnor. Det stora och svåra är att
sätta ord på det som för många andra är enkelt och självklart. Det är genom att göra som vi lär
oss. Vi pratar också mycket och diskuterar skillnaden mellan exempelvis empati och medlidande.
Passa tider är också viktigt.
– Även något sådant som misslyckande ger oss samtalsunderlag, fortsätter Maria. Då väcker

Inom ramen för Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare finns
Yrkes-sfi, Yfi, i Stockholmsområdet med tre
yrkesinriktningar – vård och omsorg på Åsö
Vuxengymnasium, bygg och anläggning i Kista
på Stockholms Byggtekniska gymnasium,
kock och restaurang på Stockholms hotelloch restaurangskola vid Globen.

SAMARBETE
PÅ YFI –

VINNANDE
KONCEPT
4
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I nära samarbete där yrkeslärarna är knutna
till Yfi bedrivs tvålärarundervisning 26 timmar
i veckan. Utbildningarna är på gymnasial nivå
och vänder sig till Sfi-studerande på nivå 2 C.
Eleverna går långa intensiva dagar. Utbildningen
ges på heltid.
– Hur många kognitiva processer kan man ha
igång? Våra elever ska lära sig vardagsspråket,
yrkesspråket, prata, skriva, se samband, räkna
ut …, funderar sfi-läraren Andrea Bengtsson.
På Yfi råder tätt samarbete mellan lärarna.
Tiden mellan språk- och yrkeslektioner är sömlösa och flyter ihop. Eleverna blir sedda och
bekräftade av båda lärarna dagligen.
2016 startade de tre första grupperna och 140

det frågor som lockar till utforskande samtal:
”Vad gjorde jag? Vad hände?” Att baka perfekta kakor är inte lika värdefullt som att
misslyckas och se dem brännas vid.
Lars Petersson och Maria Wejnor ses
dagligen på arbetsplatsen. De försöker
vara båda två på lektionerna. De förbereder rollspel som eleverna sedan ska öva
och filma. Sedan tittar de tillsammans på
filmerna och diskutera …
text och foto: Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

elever kommer genomgå utbildningen. 90 procent
av de som hittills genomgått utbildningen har
fått jobb inom sitt yrke.
Framgången beror framför allt på lärarnas
täta samarbete och gemensamma planering. De
är tillsammans i verkstaden i princip veckans
alla timmar. En stor del av utbildningen kräver
tätt samarbete och prestigelöshet.
Utbildningen är visserligen dyrare än en
vanlig byggutbildning inom komvux men det kan
å andra sidan ses som en samhällsinvestering
att eleverna kommer ut i arbete efter bara 1,5 år.
– Man måste vara öppen för lösningar och
släppa sin prestige, fastslår Andrea Bengtsson.
Vi måste arbeta tätt tillsammans och verka för att
ge eleverna dagliga förutsättningar att utveckla
ett funktionellt språk för arbetslivet. Vi är för
övrigt bäst på flexibilitet, säger hon och ler.
Det noggranna urvalet av elever till Yfi har
lett till att det knappt har skett några avhopp.
Inom bygginriktningen har endast två personer
visat sig inte klara eller passa …
text och foto: Annsofie Engborg
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RAPPORT: Vad kännetecknar en

INKLUDERANDE ARBETSPLATS?
En enkätundersökning har genomförts bland
utrikesfödda i Sverige. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad svenska arbetsgivare bör göra för att attrahera och behålla
internationell talang.
I rapportens förord skriver Lars Strannegård,
rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, om
vikten av att tillvarata den kompetens som
finns inom rikets gränser. Allt annat är ’kapital
förstöring’. Tillträde till arbetsmarknaden är
tillträde till det sociala livet i Sverige, framhåller
han. ”Det är alltså hög tid att vi i Sverige ser
människor bortom kategorier som kön, etnicitet
och nationalitet”, förklarar Lars Strannegård.
I rapporten presenteras tolv tips på vad
arbetsgivare bör tänka på och göra för att motivera och behålla utlandsfödda talanger:

Undersökningen genomfördes av det sociala
företaget Mitt Liv i samarbete med United Minds
under perioden 28 augusti–12 september 2018.
Totalt samlades 396 svar in från utrikesfödda
respondenter från 82 olika länder boende här
i Sverige.
➞ Länk till rapporten.
text: Annsofie Engborg

01) Var nyfiken. Våga utmana fördomar.
02) Slopa språkkravet. Svenska ska bara vara
språkkrav ifall tjänsten verkligen kräver det.
03) Möjliggör korttidsanställning. Släpp in en
utlandsfödd genom praktikplats eller provanställning.
04) Prata mångfald. Visa det utåt i sociala medier.
05) Säkerställ rättvis rekrytering. Anonymisera
rekryteringen och uppmuntra sökande med
internationell bakgrund.
06) Skaffa bättre kunskaper om olika utbildningar från utländska universitet.
07) Sätt upp mätbara mål. Värdesätt mångfald.
08) Nolltolerans mot diskriminering.
09) Erbjud mentorskap.
10) Se målgruppens fulla potential – olika språk
och erfarenhet från olika marknader och kulturer.
11) Samarbeta även med utrikesfödda och
internationella studenter.

NYTT MATERIAL OM
ARBETSLIVET PÅ
LÄTTLÄST SVENSKA!
www.a r b e t s l i vs ko l l . s e

12) Guida och vägled till en snabbare integration
i det nya landet.
Copyright © Textpalatset
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UPPLYSANDE UTBUD
Sveriges största lärarsajt för lektionsmaterial
heter utbudet.se. På utbudet.se finns kostnadsfria lektionsmaterial inom olika områden
som yrke, teknik, EU, naturvetenskap och etik.
Allt material hos utbudet.se är information
från organisationer och myndigheter. Böcker,
häften, foldrar, filmer och intressanta spel
distribueras till Sveriges alla skolor, högskolor
och universitet. Här finns även kompletterande
digitala material att ladda ner. Även dessa är
kostnadsfria. Syftet med utbudet.se är att tillhandahålla material och främja kommunikation
mellan skolan och näringslivet (myndigheter
och organisationer).
Material som rör arbetsliv: Anställa eller
anställas – ett rollspel om jobbsökande;
Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbets
miljö i Sverige; Arbetslivet – Om arbetsmarknaden
i Sverige och världen; Arbetsmiljö – Så funkar
det; Gör dig attraktiv på arbetsmarknaden; Hur
fungerar den svenska arbetsmarknaden; Starta

företag; Så funkar det på jobbet; Vill du bli tandläkare? samt en rad material i serien ”Bli …” Bli
glastekniker, Bli golvläggare, Bli plåtslagare, Bli
polis, Bli ventilationsmontör.
Här finns även Systembolagets sfi-material
om alkohol: Så påverkas vi av alkohol (kurs B och
C) och Så påverkas vi av alkohol (kurs C och D).
text: Annsofie Engborg

KONFERENS OM
ETABLERING
Vid Integrationsforums konferens om etablering var programmet fullmatat med talare
om vuxnas lärande, sfi, praktik och arbetsliv.

Lena Thornéus, författare till boken Sfi och språkpraktik (Gothia Fortbildning 2018), är adjunkt
på högskolan i Borås. Vi bad henne delge intressant forskning, egna tankar och erfarenheter
kring en utvecklande språkpraktik:

SFI OCH ARBETSLIVET –
ETT LÄRANDERUM
Syftet med sfi är att ge eleverna redskap för att
fungera och aktivt delta i vardags-, samhälls-,
studie- och arbetslivet. Vad innebär detta? Vilka
redskap menas? Vad behöver man för att fungera
i arbetslivet? Vad innebär att aktivt delta?
Två forskare hjälper oss att svara på dessa
frågor. Vid Symposium i Stockholm i den 11 oktober 2018 föreläste den danske forskaren Michael
Svendsen Pedersen om hur sfi-utbildningen och
arbetslivet kan vara ett enda läranderum för att
språkpraktik ska bli lyckad. Skolan och arbetsplatsen behöver arbeta tätare tillsammans för
bra utveckling och integration på arbetsplatsen,
och självklart för att stötta lärandet.
Man kan också hitta svaren på frågorna
ovan i Karin Sandwalls avhandling Att hantera
praktiken. Karin har undersökt några sfi-skolors
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språkpraktikverksamhet. Hon har
granskat vad skolorna gör och
hur elevernas språkutveckling på
arbetsplatserna är. Resultaten är
att elevernas språk inte utvecklas i särskilt
stor utsträckning på språkpraktiken. Därför ger
Sandwall tips på hur man kan göra. Hon föreslår
integreringsuppgifter som kopplar ihop lärandet
på skolan och på arbetsplatsen. För er som inte
tidigare har läst hennes avhandling rekommenderar jag verkligen den som en inspirerande
läsning över julhelgerna.
Att utveckla redskap som alla sfi-elever
behöver är en utmaning, minst sagt. Språkpraktik är en metod som skulle kunna …

Konferensen presenterades med undertiteln
”Årets viktigaste utbildningsdag för rektorer och
skolledare inom sfi och vuxenutbildning”.
Konferensens första pass innehöll en föreläsning av Annsofie Engborg om digital kompetens
som sfi-lärare behöver i sin sfi-undervisning och
som sfi-elever behöver i vardags-, samhälls- och
arbetslivet.
På scenen berättade rektor Johanna Nord
ström och rektor Yerk Liveröd om sina erfarenheter och sitt arbete på sfi i Malmö. Kommun
förbundet i Skånes regionala processledare
Mirlinda Iberdemaj presenterade den skånska
framgångsmodellen, ett omfattande arbete
som sker över hela Skåne, där sfi och svenska
som andraspråk integreras i yrkesutbildning.
Sfi samordnas i samma lokaler som yrkes
utbildningen. Yrkes-sfi i Skåne erbjuder yrkes
utbildning för bagare, bussförare, finsnickeri,
fordonsmekaniker, industriteknik, restaurang,
svetsare, vård och omsorg, samt barn och fritid.
Dessutom anordnas yrkes-sfi i ett allmänt akademikerspår samt för ingenjörer, tekniker och
medicinsk personal.
På scenen fanns även Inger Bergendorff,
sekreterare i sfi-utredningen (regeringskansliet)
om den pågående utredningen Stärkt kvalitet
och likvärdighet inom komvux för elever med
svenska som andraspråk. Inger Bergendorff
talade om vikten av att integrera …

text: Lena Tornéus

text: Annsofie Engborg
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BOKEN ALLA PRATAR OM:

SVENSKA FÖR

FRÄMLINGAR
I dagboksromanen
Svenska för främlingar
(Celanders förlag
2018) möter vi Ebba
Martinsson, 31,
som arbetar som
sfi-lärare.
Vi följer Ebba och hennes kolleger i en närmast kaotisk och ohållbar yrkesvardag där sam
vetet ständigt gnager. Eller närmast skriker:
VI HINNER INTE HA LEKTIONER!
Ebba tyngs av administration, kolleger på
bristningsgränsen, ad hoc-lösningar och egen
obefintlig fritid.
Svenska för främlingar är en fiktiv roman, som
många gånger känns alltför nära den sanning
som är svår att ta till sig. Tillvaron utvecklas till
ett främlingsskap. För lärare. För chefer.
Boken är skriven av Karin Ulveson.

BOK: NYTT JOBB I NYTT LAND

Hur blir man kulturkompetent?
Journalisten Ali Alabdallah är aktuell med nyutgivna boken Nytt jobb i nytt land
(Komlitt 2018). Genom bokens 183 fullmatade sidor finns råd, fakta, reflektioner
och uppmaningar om att få in en fot på arbetsmarknaden.
Med boken vill författaren, som själv kom som flykting till Sverige från krigets Syrien
2013, visa ur en nyanländs perspektiv hur det är att komma till Sverige och slå sig in på
arbetsmarknaden. Målgruppen är just nyanlända, även om språket är alltför avancerat för
den som befinner sig i början av sin språkinlärning.
Utöver traditionella tips – att lära sig språket på sfi, via tidningar och lättlästa böcker;
hur man söker arbete och skriver cv – framhåller författaren
att bygga ett nätverk och att nätverka. Att gå på mingel och
våga ta kontakt, våga prata – och våga be om hjälp – är
också viktigt.
I boken berättar olika nyanlända sina historier om hur
det gick till när de sökte och fick jobb i Sverige efter en
relativt kort tid. Här presenteras vanliga frågor som ställs
vid en anställningsintervju. Dessa kan vara bra att öva
på. Dessutom finns skrivrader för att inventera det egna
nätverket, samt skrivrader för egna …
text: Annsofie Engborg
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text: Annsofie Engborg

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 JAN 2019
I Sfi-lärartidningen i januari
(2019:01) skriver vi om modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen. Hur kan sfi-undervisningen stötta eleverna i sin
läs-, skriv- och språkutveckling via
elevernas modersmål?

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
modersmålsstöd?
Skriv och berätta:
annsofie@textpalatset.se
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Testa 4 veckor gratis på
liber.se/sfidigital

