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http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3661.pdf?k=3661


Exempel på vad undervisningen behandlar i Svenska för 

invandrare

Siffror: ordningstal, personnummer, adress…

Tid: årstider, månader, årtal, klockan…

Pengar: Mynt, sedlar

Statistik: Tabell, diagram



Andraspråk 

-

videodagbo

k - 1 

minut/vecka

Pröva själv

Elevens språkutveckling - elevs röster - personlig 

språkdagbok och lärares undervisningsdagbok

Använda elev som språkresurs - två språk - läraren 

dokumenterar undevisning

Med siffror - elev förklarar

Två elever berättar - 1 minut var - elevernas språk 

synliggörs

Synliggöra eleven

Synliggöra eleven

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4J8WrShgLGfcklydXk4YThPbHM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4J8WrShgLGfcklydXk4YThPbHM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4J8WrShgLGfcklydXk4YThPbHM


Två kursplaner - Utveckla förmågor,  

färdigheter och förståelse
Vetenskaplig grund - Beprövad erfarenhet - Evidens 

Matematik: Begrepp, problemlösning, metod, resonemang och kommunikation 

Svenska för invandrare: Hör- och läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig 

produktion, skriftliga färdigheter

The Survey of Adult Skills (PIAAC) - Vuxnas färdigheter

Kunskaper i att läsa och räkna behövs i de flesta sammanhang; utbildning, arbete, 

socialt liv, kontakter med myndigheter osv. Att förstå och ta till sig text och numerisk 

information är färdigheter som är avgörande för social och ekonomisk delaktighet.



Problemlösningsuppgift

Fråga: Jag adderar talet med ett lika stort tal. Summan subtraherar 

jag sedan med 6 och får då 24. Vilka är talen?

Kommunikation - 4 elever diskuterar

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6U1OSUoH0ZsMVFlX3llNFZoX1E


Lyssna på andra och själv få sätta ord på sina kunskaper och sin egen 

förståelse. 

(Forskning för klassrummet, Skolverket)



Ibland är det bra att transkribera - Hur används språket?

Det är minus, Subtrera är också minus..(Subtrahera är också minus), Vi tar 24-6=18,  Nej 24-6=22, Nej 

22, 18,  Ja, 24-6=18, Det var nio, Elev läser..

(Elev läser) Jag addrear talet med ett lika stort tal  som den summa jag då får subraherar jag 6 och får du 

24 till svar – subrahera absolut samma den eller, Ja först addera talet med ett lika stort tal, Man kan säga 

och subraherar 24 – 6, vad är det? Men först vi måste förstå vad de skriver här, Jag inte förstår mycket 

här Ja, 30-6=24, jag trorJag måste addera – Jag adderar lika stort tal från summan

- Datumsätt inspelning





Upplägg - Lektion

Allmändidaktiska frågor - Vad - Hur - Varför

Språkliga mål - vilka ord och begrepp ska eleven kunna använda - tidsram - vad 

passar målgruppen?

Utvärdering - Eleven kan själv spela in tal - en text eller en problemlösning

(Maaike Haijer & Theun Meestrnga Språkinriktad undervisning, en handbok)

EU:s nyckelkompetenser

http://center.hj.se/download/18.364f88fa12fd35278838000423/1440138058184/keycomp_sv.pdf


Språkliga mål

Språkstöd i form av ord och 

begrepp

1. Adjektiv - hur ngt ser ut

2. Lägesord Var?

3. Tidsord När?

4. Jämförelseord 

(kombinationsord)

1. Storlek   stor större

störst

liten

mindra minst….

2. i framför utanför

överst….

3.  nu idag imorgon

ibland…

4. alla hälften av dubbelt så mycket

udda jämna…..



Bråkräkning

Bygga broar mellan teori 

och praktik



Använda vardagen

- Läs och förstå

Skapa tillfällen för elever 

att uttrycka sina tankar, 

diskutera och      

argumentera  (Hogden 

och Marshall, 2005)



Exempel på uppgifter - Att öva matteord

Lena är 12 år. Hon är dubbelt så gammal som 

Anna. Hur gammal är Anna?

Ett paket väger 9 kg. Ett annat är 2 ½ kg 

lättare. Hur mycket väger detta paket.

Mormor är 62 år och två år äldre än morfar. 

Hur gammal är morfar?



Skriv en hel mening till 

svar.
Grundläggande färdigheter

Familjen Nilsson betalade 7970 kr i månaden 

i hyra. Hur stor blev måndashyran efter 

höjning med 335 kr i månaden?

Boden blev stad år 1919. Kiruna är 29 år 

yngre som stad. Vilket år blev Kiruna stad?

Gun har födelsedag den femtonde maj. Siv är 

två veckor äldre. Vilket datum har Siv 

födelsedag?



Utvärdera -
Vad vill vi veta och 

utveckla?

Viktigt med återkoppling.



T
ip

s
 p

å
 

s
tr

u
k
tu

r 2 timmar per vecka SfiMa + En timme efterföljande 

gemensam reflektion över vad som gått bra och vad vi 

behöver tänka på samt överenskommelse vad vi gör till 

nästa gång.

Elever som klarat första delkursen får frivilligt komma och 

arbeta med sin fortsättningskurs.

Dokumentation gällande varje elev 

Var elev har en kursplanering för alla kurser

Begreppsbok

Gemensamma prov, basbok och övningsblad

Utvärdering



SfiMa - Konklusion
Språket i fokus - att tala - lösa problem - glädje

Arbeta för att eleven ska fördjupa och bredda sina kunskaper som de har

Tydliga roller; Belyser båda ämnena - kontext

Alla kan läsa matematik - möta alla elevgrupper

Matematikläraren undervisar tillsammans med andraspråksläraren

De tre allmändidaktiska frågorna vad, hur och varför kan kompletteras i när 

vuxna ska undervisas och lära sig matematik med ”vem är den potentiella 

eleven som läser matematik” och ”var lär sig den vuxna matematik och under 

vilka omständigheter” (Wedege 2010).


