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När elever får chans att kommunicera om något de verkligen vill säga, med en 
verklig mottagare, då skapas ett naturligt driv att göra sig förstådd och våga ta 
språkliga risker. I detta seminarium får du höra hur du kan bygga undervisning 
utifrån det dina elever själva har med sig. På så sätt skapas plats för deras röster 
och identiteter.  

I presentationen får du höra om två olika sätt att skapa meningsfull, 
språkutvecklande interaktion. Du får också konkreta tips om hur du kan använda 
arbetssätten i din egen undervisning.  

Hör om hur du kan samarbeta med andra lärare för att göra era elevgrupper till 
lärande resurser för varandra. Arbetssättet som utvecklats i projektet Världen 
finns här bygger på möten med samtal i smågrupper mellan elever som läser 
sfi/språkintroduktion och barn/ungdomar inom grundskola/gymnasium. På så 
sätt får sfi/sva-elever språkträning i ett verkligt sammanhang. Samtidigt kan 
grundskole-/gymnasie-elever utveckla kunskaper kopplade till läro- och 
kursplaner genom att höra personliga berättelser från människor med en stor 
bredd av erfarenheter och perspektiv. Läs gärna mer på varldenfinnshar.se, där 
du hittar lektionsupplägg och stödmaterial. Här finns även en film där en sfi-
lärare reflekterar över arbetssätten i Världen finns här: 
https://vimeo.com/472967755  

Få tips om hur du kan skapa autentisk skriftlig interaktion som stimulerar elever 
att skriva och läsa. ABF Vux läromedelsmagasin Världen&vi skapas av och för 
elever inom sfi och svenska som andraspråk. Redaktionen väljer tema, planerar 
och skriver. Textresponsen inom redaktionen sker enligt en metod som syftar till 
stötta den som skrivit att få fram sina tankar och åsikter och klä dem i svensk 
språkdräkt. Något som ger rika möjligheter till samtal, både om innehåll och 
språk. Läs gärna mer på varldenochvi.se  

https://varldenfinnshar.se/
https://vimeo.com/472967755
https://www.varldenochvi.se/
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