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I denna presentation riktas fokus mot andraspråksdidaktik inom svenska för 
invandrare studieväg 1 med särskild inriktning mot kurs A och B. Presentationen 
utgår från forskningsstudien Grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi 
(LIS), finansierad av Skolforskningsinstitutet under tre år. Studien bygger på 
aktionsforskning och i samarbete med lärare undersöker och utvecklar vi den 
grundläggande skriftspråksundervisningen. Teoretiskt och metodologiskt tar 
studien utgångspunkt i lingvistisk etnografi och ett kritiskt perspektiv på språk 
och lärande. Elevernas inflytande över och delaktighet i undervisningen lyfts 
särskilt fram i projektet.  

Genom aktionsforskningen utforskas samarbete med lärare och hur en 
undervisning som bottnar i elevernas erfarenheter och livsmål kan utformas där 
eleverna ges stort utrymme att aktivt producera talat och skrivet språk och delta 
i interaktion och där uppgifterna är autentiska och engagerande. I 
presentationen belyses med utgångspunkt i tidigare forskning och preliminära 
resultat från studien vilka förutsättningarna är för andraspråksutveckling och 
utveckling av grundläggande litteracitet. Vi belyser vad som är centralt i 
undervisning för elever som är vuxna och som har liten tidigare erfarenhet av 
skolgång, men stor livserfarenhet. Resultaten som presenteras bygger på den 
första aktionscykeln i projektet som varit inriktad på att kartlägga och arbeta 
med elevernas tidigare erfarenheter utifrån ett resursperspektiv och att öka 
elevernas medvetenhet om och inflytande över sitt lärande av svenska.  

Presentationen är i första hand riktad till verksamma sfi-lärare och andra som 
undervisar vuxna andraspråksinlärare, där målet för eleverna är att utveckla 
litteracitet på grundläggande nivå.  

  



Om presentatörerna  

Birgitta Ljung Egeland är universitetslektor i svenska 
språket med inriktning mot svenska som andraspråk vid 
Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads 
universitet. Hennes forskning är främst inriktad mot 
svenskämnenas didaktik och frågor om hur innehållet i 
undervisningen väljs ut och hur olika sätt att undervisa 
påverkar och formar ämnesinnehållet. Hon har 
exempelvis studerat arbetarmän i skogsbygd och deras 
läspraktiker, undervisning om språk och migration i 
grundskolan, läxpraktiker i språkligt heterogena klasser samt elevers 
uppfattningar om flerspråkighet som resurs i engelskundervisning.  

Jenny Rosén är docent i svenska som andraspråk och 
universitetslektor vid Institutionen för ämnesdidaktik vid 
Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen berör 
främst flerspråkighet och mångfald i olika 
utbildningssammanhang med särskilt fokus på 
transspråkande, litteracitet och identitet. Hennes senare 
forskningsprojekt har haft en praktiknära och kollabortiv 
ansats. Hon har exempelvis studerat 
modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmål i grundskolan och språkutvecklande arbetssätt inom sfi.  

Annika Norlund Shaswar är universitetslektor i 
språkdidaktik med inriktning mot svenska som andraspråk 
vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. 
Hennes forskning är främst inriktad mot läsande och 
skrivande i vardagsliv och inom utbildning bland vuxna 
andraspråksinlärare av svenska. I sin avhandling studerade 
hon skriftpraktiker bland sfi-elever. I senare studier har hon 
studerat användning av digitala verktyg, språkliga resurser 
och inlärningsstrategier inom sfi. Tillsammans med Åsa Wedin har hon skrivit 
boken Språkdidaktik för sfi, som huvudsakligen är inriktad mot sfi-lärare.  



Målgrupp  

Av intresse för sfi studieväg 1 och grundvux  

Nyckelord grundläggande läs- och skrivundervisning, interaktion, litteracitet, 
digitala verktyg, vuxna andraspråksinlärare, flerspråkiga undervisningspraktiker 

  


	Möjligheter till lärande  – andraspråksdidaktik för grundläggande skriftspråksutveckling på sfi, studieväg 1
	Om presentatörerna
	Målgrupp


