
Komvux i sfi
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Syftet med seminariet

• Informera om arbetet med kursplanen för sfi

• Stötta lärare att kunna använda kursplanen

• Skapa tillfälle för erfarenhetsutbyte

• Inspirera till att skapa aktiviteter som stöttar elever att lära sig lära
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Aktuella förändringar

• Sammanhållen utbildning 1 augusti 2022

• Läroplanens inledande delar 1 juli 2022

• Betygskriterier 1 juli 2022

• Förenklad betygsskala 1 januari 2022

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/utbildning-for-nyanlanda-vuxna/sammanhallen-utbildning-for-nyanlanda-vuxna
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/nytt-i-laroplanernas-inledande-delar-2022
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Den förenklade betygsskalan

• Uppdraget var att endast förenkla betygsskalan.

• Utgångsläget var kraven för betyget E.

• Strukturen och kravnivån är oförändrade.

• Undervisningen ska planeras och bedrivas som tidigare.

• Strategierna är borttagna ur betygskriterierna.

• Betygskriterierna är harmonierade, mindre omfattande och har färre 
detaljer. 
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Uppföljning av betygsskalan och 
översyn av kursplaner
• Uppföljning av den förenklade 

betygsskalan
 pågår 2022 - 2026

 uppföljningssamtal, statistik, analys av 
statistik och samtal

 positiv återkoppling hittills

• Översyn av de grundläggande 
skolformsdelarna inom komvux
 pågår 2022 – 2028

 behovsanalys tom juni 2023

 kan eventuellt resultera i reviderade 
kursplaner
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Språkliga strategier
• Eleven ska få förutsättningar att utveckla inlärnings-, läs- och 

kommunikationsstrategier.

• Undervisningen ska ge eleven möjligheter att utveckla kunskaper och 
färdigheter av olika slag och använda strategier.

• Skolverket ser språkliga strategier som redskap för att uppnå olika förmågor 
och färdigheter.

• Hur eleven använder olika strategier ska inte betygssättas. 

• Lärare behöver skapa tillfällen och aktiviteter i undervisningen där eleverna 
får möjlighet att lära sig, utveckla och använda olika strategier.



Aina Bigestans



Språkliga strategier som lärandemål

Aina.Bigestans@su.se
ww.andrasprak.su.se

mailto:Aina.Bigestans@su.se


Vad utmärker de bästa sfi-eleverna?



I would like to suggest that if we 
knew more about what the 
"successful learners" did, we might 
be able to teach these strategies to 
poorer learners to enhance their 
success record. 

Joan Rubin (1975) What the"Good Language Learner" Can Teach Us. TESOL Quarterly, Vol 9, no 1



Den goda språkinläraren

I. vill kommunicera – tar alla tillfällen i akt till att kommunicera – och 
använder alla medel som står till buds för att förmedla betydelser

II. försöker använda/praktisera målspråket 
III. försöker checka av om hen blir missförstådd – eller missförstår
IV. är bra på att gissa – vågar gissa
V. vågar ta risker – är inte rädd för att misslyckas
VI. uppmärksammar språket – lägger märke till mönster
VII. uppmärksammar språket – i relation till sammanhanget
VIII.samlar på sig ord och uttryck som funkar i många sammanhang
IX. försöker aktivt memorera viktiga ord – viktiga uttryckRubin 1975



Strategi

– en plan för att uppnå ett bestämt mål

”Learning strategies are steps taken by students to enhance their own
learning. Strategies are especially important for language learning
because they are tools for active, selfdirected involvement, which is 
essential for developing communicative competence.”   

Rebecca Oxford  (1990) Language learning strategies. What every teacher should know, s.1



Språkliga strategier

Strategier för att uppnå kommunikativa mål

SPRÅKANVÄNDNINGSSTRATEGIER

Strategier för att utveckla sitt språk

SPRÅKINLÄRNINGSSTRATEGIER

kommunikationproduktion
minnesstödjande
kognitiva
kompensatoriska

affektiva
sociala
metakognitiva



Situationer där våra elever vill 
utveckla sitt språk

Lärandemål Språkliga 
strategier

Undervisnings-
aktiviteter

Gå till frisören 
och klippa mig

Gå till banken och 
vill öppna ett 
konto

Ringa till förskolan 
eller skolan för att 
anmäla sjukt barn

Ringa och 
boka, avboka 
eller boka om

Socialisera sig, 
prata med 
svenska grannar

Förstå 
röstmeddelande 
ur en högtalare på 
flygplatsen eller 
järnvägsstationen



/

Sva- och sfi-lärarens främsta 
uppgift är att  lära eleverna att  

lära sig svenska.



Aina.Bigestans@su.se

mailto:Aina.Bigestans@su.se
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Erfarenhetsutbyte
• Ge varandra exempel på hur ni i undervisningen har gjort för att synliggöra 

och låta eleverna träna på någon språklig strategi!

• Hur gör ni för att stärka elevernas förmåga att bedöma sitt lärande?

• Hur kartlägger ni elevernas strategier? 
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Kommentarmaterial och 
annat stöd
• Kommentarmaterial till kursplanen i kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare

• Ändrad kursplan för komvux i sfi 

• Kartläggningsmaterial för nyanlända vuxna –
litteracitet

• Nya Samtal på gång

• Mötesplats vux 2022

• Om språkinlärarstrategier

https://www.skolverket.se/getFile?file=9015
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/forenklad-betygsskala-infors-i-tre-skolformsdelar-i-komvux/andrad-kursplan-for-komvux-i-sfi
https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/154/vu-li-154-SFI-1
https://pbk.skolverket.se/151
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/motesplats-vux
https://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-inneb%C3%A4r-spr%C3%A5kinl%C3%A4rarstrategier-1.584461


https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-oss#skvtableofcontent5183
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev


Tack!
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