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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?
Det är helt beroende på hur många som väljer att delta aktivt via zoom. I bästa fall 3h/vecka + eventuell
kontakt vid sidan av digitala lektioner. Det är långt ifrån 20 h/vecka som var ursprungstiden innan
Corona-krisen.

S på distans och ärrundervisning
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Det är svårt specificera, då jag tycker att vi har löst det så bra vi kan utifrån situationen.
Fortbildning och vägledning istället för alla nya digitala verktyg som kommer skulle jag uppskatta.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att skapa en regelbunden kontakt med alla elever, och därmed ge dem en likvärdig undervisning.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att vi tappar elever eftersom de inte har någon möjlighet till progression. Jag har också en farhåga inför
hösten (eller när ni detta är över) då väldigt många av våra elever drabbas av arbetslöshet och kommer
vilja studera SFI. Vi behöver en stabil organisation som är förberedd inför det.

2. Får eleverna komma till skolan?

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Tack för snabb service med Google formulär :)

Ungefär 10 av 30, men det blir färre och färre eftersom de elever som har en tidigare kontakt med mig
går vidare till nästa kurs. De nya eleverna som jag får är svårare att fånga upp, då de inte känner mig
sedan innan.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja, det har redan hänt.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Lärartid 40 min. Uppgifter att jobba självständigt med som tar ca 8 timmar.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Inget extra, bara möjlighet att lära eleverna en till en hur de använder de digitala resurserna.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
På studieväg 1 är det att få kontakt med alla digitalt. Väldigt olika kunskaper i att hantera digitala
resurser.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Fler elever som gör mindre och mindre om dagarna. De mår inte bra av att inte ha den sociala kontakten.
Men jag tycker inte att sfi ska öppna igen, förrän det har lugnat ner sig med corona.

2. Får eleverna komma till skolan?
Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Ungefär 3 - 5 st av 22.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja, definitivt. Ett beslut måste tas i den frågan.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Före påsk 5h/v. Efter påsk försöker vi utöka något genom bl a smågruppssamtal.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Eleverna skulle behöva datorer och tillgång till skrivare.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att avgöra vad som är rimliga uppgifter att göra en hel dag hemma och att formulera instruktionerna så
att eleverna förstår. Att ge relevant och förståelig feedback till eleverna utan att själv få för hög
arbetsbelastning. Att stötta eleverna till disciplin. Med det menar jag att många har svårt att skapa
rutiner på egen hand.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?

2. Får eleverna komma till skolan?

Övrigt du vill tillägga?

Fråga 3-att fler blir utskrivna. Att det "fuskas" mer och man tar hjälp istället för att försöka själv. Att det
kommer saknas betygsunderlag.

Positivt är att majoriteten av eleverna snabbt lärt sig teknik och anstränger sig att få till det på bästa
sätt (16 av 17 elever, blandad gr A-D, har deltagit regelbundet på onlinemöten som hålls dagligen).

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

1-2 av 17

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

1h/dag

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Lånecromebooks

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att få vissa elever att svara på mejl eller telefon De hör av sig o skickar in saker men det blir inget
utbyte. De förstår inte riktigt hur de ska göra. Vi erbjuder handledning en o en men många dyker inte upp
på avtalad tid tyv.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?

2. Får eleverna komma till skolan?

Övrigt du vill tillägga?

Att de med kort utbildningsbakgrund hamnar efter

Att mycket går bra ändå o att vissa som har haft svårt med tekniken nu hänger med på videomöten etc.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Formulär

5%

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Tveksamt

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

15 h/klass- vill elev eller jag träffas enskilt går detta att lösa

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Ingen speciell

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Svårt att veta hur progressionen på eleverna. Svårt att få dem att förstå att de måste jobba lika mycket
nu som tidigare.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Svårt att veta när man kan godkänna elever

2. Får eleverna komma till skolan?
Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

Cirka 2 st

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja, skulle kunna vara så

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Förut var det 15 nu kanske 5. För de som har möjlighet (viljan) att närvara.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Jag skulle behöva träffa och lära mina elever hur man studerar på distans. Skola är svårt nog för dem
och detta är väldigt invecklat med all (ny) teknik. Sen vet jag inte om det kommer att hjälpa, för de
glömmer mycket från en dag till en annan och det är mycket som kan strula.. internettillgång, program,
felskrivningar mm endast ett mellanslag kan ställa till det när en elev ska tex skriva in ett lösenord. Såna
småsaker tampas vi med varje dag på plats i skolan och de blir oöverstigliga hinder nu när de ska fixa
allt själva hemma.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
att motivera eleverna att logga in och prata via fjärrmöten. Man kan se att många studerar mycket sent
på nätterna och då blir det svårt att vända tillbaka på dygnet för att komma in de tider jag arbetar. Så
kontakten blir lite släpande. Jag har försökt att ta kontakt med mina elever på kvällstid, men det är
svårt för mig för då har jag hela familjen hemma och full fart här hemma.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
att progression och resultat uteblir för vissa elevgrupper. (studieväg 1 och 2.) De som behöver en lärare
på plats för att kunna förstå vad som sägs. Skype kan hjälpa lite, men det är jättesvårt att förstå v ad
elever på lägre nivå säger när man tar bort ansiktsuttryck och annat kroppsspråk. Detsamma för dem
när det gäller att förstå läraren.

2. Får eleverna komma till skolan?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Övrigt du vill tillägga?

3 av 14 (en är på praktik, två är i Thailand)

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

Formulär

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

inga. vi har bra distansverktyg. möjligtvis mer digital kunskap om det blir än mer långvarigt

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att kunna förklara mer komplicerad grammatik tex utan feedback

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
inga.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja. i mindre grupper eller enskilt

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

jag har kontakt med alla

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
i vissa fall har praktikplatserna självanavbrutit praktiken

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
nej, jag ser inte någon sådan ökad risk.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?

S på distans och ärrundervisning

Ja. Jag är extra generös innan jag avregistrerar elever - men får jag inte tag på eleven via lärplattform,
email, telefon och/eller de förblir inaktiva skrivs de ut. De får då anmäla sig igen.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?
1-2 timmar mötestid i mindre grupp (jag jobbar endast 60%)

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att ge elever den dagliga dosen samtal - att jobba med att utveckla målen kring muntlig kommunikation
och produktion. Det är också en utmaning att få elever som inte är lika studievana och inte har datavana
att förstå både lärplattform och hur man deltar i digitala möten.
Även bedömningen är svår. Att betygsätta eleverna blir en större utmaning då man inte kan vara lika
säker på att eleven utfört alla uppgifter själv. Det finns därför mindre underlag att titta på vid bedömning
och betygsättning. Elever som är felplacerade upptäcks kanske inte lika snabbt, elever som behöver
extra stöd upptäcks heller inte lika snabbt.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
I ett drömscenario skulle en videokommunikationsmöjlighet vara inbyggd i lärplattformen
En möjlighet att

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?

2. Får eleverna komma till skolan?

Jag tror att det är framförallt de kortutbildade eleverna och elever i behov av stöd som kommer att
förlora på det. Kunskapsnivån kan komma att sjunka och betygsättningen bli mer osäker.

Ja, de kan boka en tid om de behöver hjälp med något.

Men kanske får vi också en bättre datavana hos våra elever, vilket de ju kan ha stor nytta av i framtiden!

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
4-5 (där det tyvärr blivit mest envägskommunikation)

Övrigt du vill tillägga?
Nej

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

inte aktuellt i gruppen

Formulär

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

10 just nu, snart blir det 6

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Minska admin på något sätt

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Rättvis bedömning av skrivförmågan

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Det blir svårt för svagare elever att utvecklas och nå målen

2. Får eleverna komma till skolan?
För att skriva prov (men vi kan inte tvinga dem!)

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

En fjärdedel ungefär

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
-

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja, vi tappar bort en del elever, men de kan naturligtvis komma tillbaka

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Lärarledd tid är både irl men också konstant respons på lärplattform och fjärrmöte. De nyttjar endast 8
tim i veckan, men kan få 30

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Har resurser i form av kollegor, datorer och Ipads (utlån till alla elever) behöver bara strukturera i en
darrig tid..

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att skriva/ge tydliga instruktioner så att eleverna kan delta i Zoom eller teams

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
De svagaste eleverna faller mellan stolarna. Både pga Corona men också pga att af lagt ned och ingen
samverkan kring elever

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, vi lärare bokar tid för enskilda elever någon gång i veckan

Övrigt du vill tillägga?
3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
1
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Jo, men några av dem var tyvärr förkylda och fick vända hem igen och invänta nästa period

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Inga direkt. Vi har ingen fjärrundervisning, utan distansundervisning där eleverna får
inlämningsuppgifter.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Elevdatorer som huvudmannen- kommunen, eller skolan kan låna ut. Vi är skyldiga det!

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att eleverna saknar datorer och digital kunskap

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Många elevavhopp, och därmed uteblivna intäckter för skolan, vilket ev leder till arbetsbrist och
uppsägningar i skolan. Vi gick redan med underskott.

2. Får eleverna komma till skolan?
Några få, enstaka tillfällen

Övrigt du vill tillägga?
Det är mycket märkligt att regeringen kan, och Skolverket godkänna, att skicka SFI-elever på
distansundervisning utan förberedelsetid/ övergångstid. Förstår inte heller beslutet att förbjuda
användning av nationella prov på Komvux/SFI. Skolverket verkar inte ha kunskap om hur man brukar
använda prov i vuxenutbildningen/sfi. Likvärdigheten i vuxenutbildningen har verkligen satts på spel nu.
Mycket tråkigt!

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Nästan hälften av gruppen

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Vet ej

Formulär

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Absolut, stor risk för det. Men vissa väljer det självmant. Antar att de får söka igen, om vi öppnar upp i
höst.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

15 i vanliga fall. Nu kanske 7,5 timmar i Zoom, sen enkilda uppgifter.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

En lärplattform med bra videomöten typ Zoom

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Det tar mycket längre tid att planera undervisningen.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Svårt att bedöma elever. Svårt att träna mycket muntligt.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

1

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
nej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Vet ej

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

5 timmar (jag har 10 timmar fördelade på två nivåer)

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Att fler elever skulle få tillgång till en dator med WIFI och inte bara mobil.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att ge eleverna möjlighet att öva muntlig färdighet.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Psykisk ohälsa bland elever.

2. Får eleverna komma till skolan?
Bara för att lämna in och få material.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

ca. 30%

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Har inga sådana elever.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Inte i min grupp. Det är samma elever som hade dålig närvaro tidigare som riskerar att skrivas ut. Elever
får fortsätta om de har progression.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Via bloggens chatt dagligen, Whatsapp bokade samtalstider, via meet flera grupper och flera gånger i
veckan.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Felfri nätverk.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Elevers olika förutsättningar i uttruskning: dator, IPad och WIFI

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att man inte prioriterar de elever som har det största behover och är för isolerad.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, enstaka elever, 2 eller 4 i ett större klassrum.

Övrigt du vill tillägga?
Det är viktigt att lyfta upp alla bra exempel och dela med sig av dem.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
En tredjedel av alla har jag bra kontakt med, och de som släppar efter är samma elever som inte hängde
med innan distansundervisning.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
inte aktuell för vår målgrupp.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja på båda frågor.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro

S på distans och ärrundervisning

till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Vi vill undvika att elever skrivs ut och kommer att lägga mycket jobb på att nå alla och anpassa efter
elevens behov och förutsättningar. Här är SYV är en viktig medspelare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?
Det beror ju på hur man ser det. Lärare som spelar in filmklipp, instruktioner, flippar klassrummet - hur
räknas detta? Sedan undervisning via Zoom och pratgrupper via Whatsapp plus enskild handledning.
Som jag ser det kan detta ge endel elever mer undervisning eftersom den är mer individualiserad tex de
elever som kommer varje dag och "gömmer" sig i klasrummet, de är där men är inte studieaktiva. De har
mycket svårare att gömma sig på en lärplattform där det blir väldigt tydligt vad gäller studieaktivitet

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Bedömning, att ha tillräckligt brett underlag för att bedöma elevens progression, att planera
undervisning och uppgifter där bedömningen är inbakat i uppgiften. Samtidig är detta ett bra tillfälle att
träna och lära av varandra kollegialt att komma bort från övertron på test; veckotest, tematest, skrivtest,
test inför test....

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
2. Får eleverna komma till skolan?

Hjälp med hur man kan hantera bedömning. Hjälp med hur man kan strukturera undervisning och
uppgifter på lärplattformen så det blir en tydlig röd tråd för eleverna att följa samtidigt som många
befinner sig på olika delar av kursen (kontinuerligt intag)

Ja, för enskild handledning, de elever sombehöver extra anpassning, elever som behöver hjälp med att
hantera de digitala verktygen och lärplattformen, nya elever. En och en eller mindre grupp 2-3 elever.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Jag ser många fördelar med den här situationen. NU har vi chans att prova och utforska upplägg och
metoder för lärande som inte är klassrumsbundet; att vara så flexibla som läroplanen föreskriver att vi
ska vara utan att någon behöver ta ansvaret om vi inte klarar det. Det är ju pga viruset och vi är i ett
skarpt läge och har inget val. Det här ger skolledare möjlighet att våga ta steget ut och bedriva
utvecklingsarbete som kanske i normalläge hade stött på mycket motstånd.

Vi har lagt ner mycket jobb på att få kontakt med alla elever. Eftersom telefonen är det verkyg eleverna
är mest bekväma med och har tillgångtill är vanliga telefonsamtal eller gruppsamtal i Whatsapp
vanligast för de som inte har dator hemma. Det är enstaka elever som vi inte har kontakt med men vi
jobbar vidare på att nå dem och ger inte upp!

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

Övrigt du vill tillägga?

Nej, vi har BFI-utbildning och därför har vi omvanlat praktiken på förskolan/skolan till APL kurs med
filmklipp och diskussion, fallbeskrivningar etc.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Ca 15h

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att motivera och stötta eleverna i språkutvecklingen

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att vi förlorar elever som skulle ha klarat skolan i vanliga fall. Att flera backar i språkutvecklingen. Att jag
själv tappar intresset för mitt jobb när jag inte får undervisa ”på riktigt”.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, så länge det är ett fåtal åt gången.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
10/40

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja. De får söka platsen igen

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Ca 7

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Att alla elever fick en cromebook eller dator samt god internetuppkoppling. Att eleverna kunde få
datasupport.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att många elever bara har en mobil att tillgå och att många inte har kunskap om det digitala

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att elevernas språkliga utveckling stannar av eller går bakåt. Att eleverna mår sämre psykiskt av att sitta
hemma. Att elever tappar sugen och att vi förlorar fler elever.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?
Det är också problematiskt när appar o dyl plötsligt inte fungerar. T ex Google meet.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
4

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Inte aktuellt

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja en del kommer att avregistreras men får fortsätta till höst.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Lärar-feedback via LUNIS på inlämnade uppgifter. Beror på eleven. Några är mycket aktiva. Några är
mellan och andra gör bara lite.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
En tjänstetelefon. Elever behöver tillgång till Wi-Fi - några har slut på surf redan förstakedjan i månaden.
En del elever behöver handledning på plats för att veta hur de ska göra med teknik/program.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Elevernas svårigheter med tekniken

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Elevernas motivation tryter och de går bakåt i sin utveckling. En del elever är sköra och kan bli
deprimerade.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?
3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Några elever är nöjda med att de kan jobba när de vill.

Ca 4
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Vet ej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja - vet ej

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Olika. Hos oss endast spår 1 har lärarledd.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Enkla lathundar på hemspråk till elever som kör fast pga avsaknad av internetvana.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att få eleverna att klara uppgifterna (läxorna) eftersom internetvanan är mycket bristfällig. Har nya spår
2 b elever.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Jag tror spår 2 kan utveckla distansundervisning men mycket svårt för spår 1 undervisningen. Spår 3
klarar sig bra. Mao olika konsekvenser för respektive spår.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, om det finns behov dock endast några i taget vid mötet med en lärare. Spår 1 elever kommer in en
gång/vecka i små grupper. Ingen

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Ingen, men jag sliter som ett djur och ligger på. Dock upplever jag guldkorn pgra min envishet.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ja, men jag vet inte i hur stor utsträckning

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Det ställer nya krav på lärare och elev men jag tror att det bör funka för de allra flesta utan avregistrering
dock upplever flera lärare på spår 2 långsammare progression. Men detta är naturlig konsekvens utan
daglig klassrumsundervisning.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

15

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att få eleverna att förstå uppgifterna.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att eleverna tröttnar pga ingen kontakt med klasskamrater.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej, endast en och en om de behöver hämta något.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

20%

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

50 min Skypelektion uppdelat på 2ggr i veckan. Sedan gör jag genomgångar som de ska se på Youtube.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

En jobbmobil och en bärbar dator till mig. Bärbara datorer som eleverna kunde få låna.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att eleverna (Anivå) som inte kan läsa eller skriva på något språk ska behärska Skype, kunna förstå mina
inspelade genomgångar, kunna förstå vad de ska göra, hur och varför det ska göras.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att de elever som inte har tillgång till dator missgynnas. Svårt att se, läsa och skriva på en liten mobil..

2. Får eleverna komma till skolan?
Övrigt du vill tillägga?

Nej.

Känner att jag har ett stort ansvar för mina A-elever, och känner mig ensam och utan stöd och digitala
resurser i den här situationen.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Har lyckats med regelbunden kontakt med alla. Men då tvingas jag använda min privata mobil och ringa
dem hemifrån vissa kvällar.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ingen av mina elever är aktuell för praktik.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja. Men jag gör allt jag kan för att få till en undervisning som kan göra att de går framåt. Och vi har
tvingats "hota" med avbrott om de inte gör det de ska.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Samma som förut. 15 timmar/v

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Nöjd m det vi har.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Möjligheten att se när en elev inte förstår är sämre nu.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Inga farhågor. Tycker allt flyter på bra. Det är den sociala biten som blir lidande, men som det är nu
träffas vi på Zoom.

2. Får eleverna komma till skolan?
Om något krånglar får de bestämma en tid m mig och komma dit.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Har kontakt med alla.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ja. Finns möjlighet delta i studier både för och eftermiddag.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Inte hos oss iaf.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Färre. Men mer tid för var och en. En liten paradox.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Att alla har tillgång till datorer.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att mina spår 2 elever är hänvisade till smartphones i st f paddor eller datorer. Jobbigt växla fönster.
Jobbigt med litet fönster.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Det svagaste faller ifrån. De minst motiverade faller ifrån. Allt mindre möjlighet till att höra svenskt tal
och kommunicera verbalt på svenska.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja vid behov. Och enskilt

Övrigt du vill tillägga?
—-

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Ingen. Jag har kontakt med alla

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ja

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
1) ja 2) vet ek

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

1h/ vecka

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Mer lärarledda lektioner

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Se elevernas riktiga progression.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Långsam progression för eleverna

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

2

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Några

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Eleverna får uppgifter som de ska göra varje dag. Teams-start m upprop varje lektionsstart. Genomgång
av dagens uppgifter, någon grammatikgenomgång. De kan kontakta mig under hela lektionen genom
Teams. Nästan privatundervisning...

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Just nu när Teams fungerar bra är det bara tala - träning jag behöver hjälp med.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att utveckla elevernas tala-mål.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Progression finns men för svaga elever kommer det att ta längre tid. Uttalet utvecklas inte på samma
sätt.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej, bara om de behöver extra stöttning i något.

Övrigt du vill tillägga?
3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Vilken digital utveckling bland elever och oss lärare!! Fantastiskt! På bara 1-2 veckor fungerade allt!

Ingen.
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
-

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Risken finns alltid. Man får vara tidig med att höra av sig, peppa o påtala att vi har lektion varje dag.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

1 h videosamtal, men undervisning via digitala läromedel är ju också undervisning anser jag. Plus en
ansenlig mängd filmer med genomgångar och förklaringar

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Rättningshjälp när det hopar sig, vikarie vid sjukdom

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att göra en rättssäker bedömning av alla elever

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Bristande bedömning, sämre kunskaper generellt hos eleverna

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej, bara sporadiskt

Övrigt du vill tillägga?
Distans är svårare, det tar längre tid för eleverna, det måste vi vara beredda på och det måste vara okej

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
7-8 st

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja, och då får de anmäla sig på nytt och vänta i kö

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

10 svaga elever får enskild undervisning och handledning, ca 30 min/dag. 7 elever får 1 tim gemensam
Teamslektion/dag och enskild handledning vid behov.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Bättre digitala verktyg till eleverna och språkstöd. Det är ganska ojämlikt även om eleverna hos oss som
enbart har en mobil fått låna IPads.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att inte kunna använda hela kroppsspråket när man ska förklara något för de mest språksvaga. Det är
begränsande med enbart videosamtal (WhatsApp, Teams)

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att progressionen hos eleverna minskar liksom motivationen.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, i mindre grupper men jag har undvikit det då jag har flera äldre elever och någon i riskgrupp och vill
säkerställa att jag själv hålker mig frisk.

Övrigt du vill tillägga?
Det finns positiva saker också. Eleverna tvingas nu skaffa sig digital kompetens och lärarkollegiet
likaså. Vi tvingas alla tänka kreativt utanför boxen.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Ingen. Jag har kontakt varje dag med var och en.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Inte aktuellt i min grupp.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej, närvaron är oförändrad nu mot annars. Däremot är det svårt att säkerställa progressionen när man
inte träffar eleverna irl. Min bedömning är ändå att eleverna ska kunna klara sin kurs med 1-2 månaders
förlängning.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Jag har inte haft några lektioner. De arbetar med uppgifter och få stöttning via sms mm. Men vill gärna
lära mig att undervisa via Zoom. Våra elever jobbar 4h/ dag. 2 timmar av dem styr vi när de ska vara
kontaktbara. 2 h bestämmer de själva. Men vi lär ju oss heja tiden i detta och utvecklar, blir tydligare och
hittar fler möjligheter. Vi har den här veckan tydliggjort när eleverna ska vara kontaktbara och skickat ut
information.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?

Hur man kan hålla bra lektioner, typ med zoom eller ett liknande verktyg. Hur kan man genomföra tester
och få ett tillförlitligt resultat? Hur ska man tänka kring bedömning nu?

Få med alla elever i det nya arbetssättet.

2. Får eleverna komma till skolan?

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?

Ja, enstaka för att hämta en dator eller få information om vårt arbetssätt. Tror också att det i vissa
kurser varit grupper med elever som hämtat nya uppgifter. Har hört att man ev kommer ta in små
grupper av nya elever för undervisning.

Att inte alla elever klarar av omställningen. Att vi tappar elever på vägen.

Övrigt du vill tillägga?
3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
2
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Har ingen som har praktik.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Vet inte.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Ca 12-15

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Datorer att låna ut till fler elever. Headset för att kunna arbeta hemma. Mindre teknikstrul...

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att kvaliteten på undervisningen blir mycket lägre.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att kvaliteten fortsätter vara lägre än vanligt, samt att fler elever än vanligt faller bort av olika
anledningar.

2. Får eleverna komma till skolan?
I undantagsfall, ett par stycken.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Ca 5 av 30

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Nej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Svårt att svara på, då det alltid sker en individuell bedömning. Men de får alltid möjlighet att återkomma.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

10 minuter en till en och runt 1h i inläst material.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Eleverna behöver tekniska hjälpmedel för att studera hemma och för att kunna delta i fjärrundervisning.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att regelbundet kommunicera med eleverna.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Hur jag ska säkerställa bedömning.

2. Får eleverna komma till skolan?
De får komma enskilt.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

2

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Vet inte.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Elever kan ta ett avbrott om distans inte fungerar. Då kan de komma tillbaka.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

ca 5-10 tim

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Utrotning av Covid. Digitala verktyg som inte har grundspråk engelska. Alla instruktioner är idag på
engelska och stänger ute/försvårar åtkomst för stor del av eleverna.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att få eleverna att förstå sig på olika digitala verktyg.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Stv 1/2 kommer inte att klara detta.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, några per rum/lärare

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
ca hälften av klassen.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Vet inte säkert men tror inte det.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Vi jobbar hårt med att få tag på elever för att slippa avbrotta men så är fallet kan de lätt komma tillbaka
senare (6 mån direkt till skolan annars via Vux centrum).

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Mellan 2 och 3

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Bra plattform

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att det inte finns något bra verktyg för live lektioner. Vi använder Google meet men länkar försvinner och
det krånglar

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Det blir svårt att ta in nya elever som inte kan ngt svenska

2. Får eleverna komma till skolan?
Övrigt du vill tillägga?

Om de behöver hjälp, för att göra skriftliga test

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

0

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Nej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
De får försätta om de är aktiva som studenter

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Det växlar från 1 timme till 10.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Mer modersmålsstöd. Gratis internet hemma hos eleverna.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Kontakt med och undervisning av elever som inte kan läsa och som bara kan prata lite svenska.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Många elever klarar inte sin utbildning.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, en och en.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Enstaka.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Vi hoppas att de får fortsätta i höst. Har hört såna signaler från Vuxenutbildningscentrum, och har också
önskat det.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

50% + tid att göra uppgifterna

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

fler språkstöd

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att nå de som annars också är svåra att få till skolan

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Man tappar de som inte har tillgång till uppkoppling

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja 2 o 2 en liten stund

Övrigt du vill tillägga?
Hos mig har många växt med uppgiften och tycket det är roligt (än så länge)

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

ca 5%

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ja

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja så har jag uppfattat det men de kan ju göra uppehåll när livet kommer emellan

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

15

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Tillgång till lätta appar för alfabetisering/latinisering som de i behov kan öppna utan lärare.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att nå ut till stv 1 kurs A

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att ett flertal studerande på kurs A inte kommer klara av studier på det här sättet.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?
Majoriteten har klarat det här mycket bra! Dock saknar de skolan.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

tre

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Har ej detta

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Hos oss tar vi ansvaret och de avregistreras inte. Men det blir mer att hämta ikapp.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

9

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Fler funktioner till digitala mötesplatser, vi använder Teams och den är väldigt enkelt, handuppräckning
osv saknas . Samt tillgång till urkund

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Elevernas bristfälliga kunskaper inom IT

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Inga

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, vid bokat möte, en och en

Övrigt du vill tillägga?
Nej

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
0

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ja

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej,

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Cirka 3 timmar

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Inget. Förutom att få träffa dem som halkar efter.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att jag inte kan gå fram till de elever som inte jobbar. De jag brukade ”sparka” igång innan.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Allmänt katastrof.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

De som skolkar? Ungefär 10%

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Vet ej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja. O vet ej.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Vet ej...det beror ju på om hen kan tillgogogöra sig undervisningen på distans. Om.du kan det kan du få
en okej undervisning.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Alla elever hade behövt en lånechroomebook samt sticka med wifi. Jag hade velat ha filmhandledningar
på digitala hjälpmedel från iktpedagog och förstelärare riktade till studieväg 1. Jag hade själv behövt
åxå mikrofon och headset.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Eleverna saknar digitala verktyg hemma t ex laptop och wifi. De saknar även studiero eftersom deras
barn oftast är hemma. Saknar tillgång till studiehandledning på modersmål.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Det avvecklas pga elevbrist

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?
Man kan inte ställa samma progressionskrav på spår 1 som spår 3. Förstelärare och ikt pedagoger
stöttar inte. Rektor har ingen adekvat teknisk kunskap. It-personal ger ingen service till elever med
tekniskt stöttningsbehov. Lärarna får vara både teknisk support och pedagogisk support till sina elever
där 75% går till teknisk support ibland mer.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
2...de blir snart utskrivna

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

Formulär

Vet ej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja... och i mån av plats

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Olika, alla har en timma lärarledd lektion per dag sedan finns jag till hands för frågor eller arr jag ringer
upp för enskilda samtal med elever under två timmar per dag.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att få med alla elever på distanståget. Lämna in uppgifter osv

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Kommer att vara svårigheter att ge en rättvis kunskapsbedömning

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Har kontakt med alla men några måste jag ringa upp för att få kontakt. Kommer inte in på " lektionerna" i
Teams.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Vi följer ordinarie schema fast på distans/fjärr, så 15.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Det mesta går bra, men tar längre tid än vanligt.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Elever som deppar eller saknar att träffas IRL

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att elever tappar motivation.

2. Får eleverna komma till skolan?
Max 7 för att göra test

Övrigt du vill tillägga?
Det går över förväntan hittills. Undervisar C3.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

En, som blev avbrottad till slut

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ej relevant

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Än så länge god närvaro o aktivitet

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

10

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Att kunna samla mindre grupper av elever på skolan och ha prov med dem. Det går att examinera elever
på nätet men det är krångligare och tar mer tid.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att examinera elever.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Jag tycker att det personliga mötet med elever är viktigt och en av tjusningarna med yrket. Det blir
opersonligare att ha lektioner via webben. Jobbet blir helt enkelt inte så roligt som det är när man är i
klassrummet. Men för övrigt tycker jag att det funkar, även på lång sikt. Jag jobbar på ett företag där de
flesta är vana vid att jobba på distans till viss del och vår övergång till fjärrundervisning gick relativt
smärtfritt.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Övrigt du vill tillägga?

6 st.

Vi har lärt oss mycket under den här perioden, framför allt digitala verktyg och lösa problem
tillsammans.

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Ej tillämpligt.

Formulär

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
De avregistreras efter 20 dagars inaktivitet men är välkomna tillbaka. Vi tar emot elever en gång i
månaden.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

1-2

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Vet inte

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att eleverna är kortutbildade utan datavana och behöver ständig handledning vilket gör att
distansutbildning inte ger så mycket.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att eleverna inte utvecklas språkligt, eventuellt går bakåt i utvecklingen.

2. Får eleverna komma till skolan?
Övrigt du vill tillägga?

Ja

Spår 1-elever (kortutbildade) förbises i distansundervisningen.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

Inga, har kontakt med alla åtminstone veckovis

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Inte aktuellt

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja, klart ökad risk att de blir utskrivna pga brist på aktivitet men de kan skriva in sig igen i höst.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

De träffar oss de timmar som de skulle varit i skolan. Vi arbetar hemifrån och är tillgängliga för våra
elever den tid som är fastlagd.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Ingen som jag kan komma på just nu

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Min allra största svårighet (och som inte är så värst stor) är att nå alla, och se till så att alla arbetar den
tid de ska.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att eleverna kan tappa sin motivation och då även sin progression, vilket leder till att de stängs av.

2. Får eleverna komma till skolan?
Enstaka träffar kan vi ha, för slutbedömning och inskrivning av nya elever. De nya eleverna behöver
genomgång av vårt digitala läromedel. Men vi träffar dem i princip enskilt och med stort avstånd och de
får inte komma om de känner sjukdomssymptom.

Övrigt du vill tillägga?
Nej

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Formulär

Ingen

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ja, då vi har flex och distansundervisning så kan eleverna göra praktik och de kan jobba.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Vi ligger på dem rätt bra och än så länge har "hot" om avstängning funkat så jag har inte stängt av någon
än.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro

S på distans och ärrundervisning

till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Vet ej . Jag hoppas att man tar hänsyn till att situationen inte har varit optimal.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?
1,5 -4 timmar per vecka.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Det största problemet är :

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

att eleverna har olika datorer, Mac + PC, Vi har kunnat låna ut MAC datorer till en del av eleverna men
inte till alla.

En grundläggande datautbildning till de elever som behöver det.Utlåning av samma typ av datorer till
alla elever (helst PC) .

att elever saknar Wifi.
att eleverna inte har tillgång till en lämplig distansutbildningsplattform. ( tex office / teams. )
att många elever är mycket ovana i att hantera e:post, internet, dataprogram, Många hade behövt en
grundläggande datautbildning
Att omställningen från reguljär till distansutbildning gick för fort utan möjlighet till nödvändiga
förberedelser.

Tillgång till /och utbildning i ett lämpligt distansutbildningsprogram för mig och eleverna.
Tid innan omställningen till distansutbildning. Tid till att lära sig ett lämpligt
distansundervisningsprogram och till att kunna göra planeringar som fungerar på distans .
Tid till nödvändig träning i digitala verktyg och information till eleverna om upplägget innan
distansutbildningen startade,

2. Får eleverna komma till skolan?
8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?

Ja , De bjuds in till skolan enskilt eller i grupp upp till tre elever per tillfälle.

Att det blir svårt (särskilt för studieovana elever )att kunna utveckla sin svenska. Särskilt talspråket.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Övrigt du vill tillägga?

Jag har kontakt med alla elever . Elever som arbetar mycket har jag ibland svårt att få tag på . De väljer
att arbeta mer istället för att studera hemma( 3 elever)( vilket jag tycker är klokt utifrån våra
förutsättningar). En elev har slutat SFI och arbetar på heltid nu.

Digitaliseringen är eftersatt för denna elevgrupp. Här behövs det en satsning så att vi är bättre
förberedda nästa gång något liknande händer.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

Formulär

ja

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Olika, med hjälp av Zoom kan vi ses när det behövs. Arbetar dagligen med alla elever med hjälp av
anpassat datamaterial.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att kunna förklara viktig information i text, för SFI elever.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Det kommer ta längre tid för eleverna att kunna avsluta sin studier. Det muntliga blir aldrig bra.

2. Får eleverna komma till skolan?
Arbetar med en åt gången.

Övrigt du vill tillägga?
Väldigt tråkigt att inte ha eleverna runt sig dagligen.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
En person

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej, det tror jag inte. De får fortsätta i höst .

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses

89/129

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses

90/129

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

30 min handledning

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

vet ej

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att se progression och göra riktiga bedömningar av elevernas kunskaper

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Känslan att jag "tappar kontroll" över mina elever blir mer stressande.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja om de bokar tid för handledning

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

30%

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Har inga elever som har praktik

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Finns en något ökad risk men de kan fortsätta i höst

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

lite 30 min eller ingenting, det beror på ; hoppas att jag lär mig nya program

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

framförallt skulle jag behöver tekniksupport så att jag lär mig alla bra grejer

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
att få tekniken att fungera för både mig och eleverna; att få eleverna att förstå vad eget ansvar innebär t
ex att höra av sig till läraren vid problem, frågor mm och att fixa material för uppföljning

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
elever i spår 1 och 2 kommer ha svårt att fullfölja sina studier

2. Får eleverna komma till skolan?
Övrigt du vill tillägga?

ja, för att göra testprov

fantastiskt att ha nära kontakt med elever via videolänk och därmed kunna stötta de
ju mer jag lär mig digitalt (och eleverna) desto effektivare kan min undervisning bli och därmed
progression för eleverna mm

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
många men jag försöker hålla kontakt via chatt

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
ej aktuell i mina grupper, vet ej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
det finns absolut risk för det, upplägget passar inte alla, man ställer sig i kö och blir kallad till hösten

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

En timma per dag.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Hands on en snabb utbildning för alla elever i att hantera i`ts learning.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
A-gruppens möjligheter att få en vettig undervisning.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Elevernas möjlighet att utveckla sitt talspråk och uttal.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Hör ihop med frågan ovanför. Rädslan förutom för elevernas progression är att kommuner och
huvudmän nu ska tro att distansundervisning kan bli ett allenarådande koncept för vuxenutbildningens
alla delar. Dagens deltagare inom vuxenutbildningen har ofta en komplex skolerfarenhet och -bakgrund.
Det gör att den relationella aspekten elev-lärare är extra viktig för dessa elevers progression. Sfi-elever
med kort eller ingen skolbakgrund har också stora behov av att ha daglig hands on undervisning och
relationellt stöd.

Kvällselever ca25% = 10elever

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

Formulär

Nej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Lärarledd undervisning/genomgångar via digital plattform. Kommunikation via chatt och videosamtal
ca. 1 tim/vecka.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Fler ideér lektionsförslag på att öva muntligt.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Bedömning av elevernas kunskaper och utveckling.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Långsam progression.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, vid bokade möten.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
0

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Några, några inte

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ja, på första frågan. Ja, eleverna kan börja om kursen.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

en halvtimme videokonferens i liten grupp + individuell handledning till dem som önskar

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Bättre mikrofon till min dator för att kunna spela in saker. Tillgång till zoom för bättre fungerande
videolektioner.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
att nå alla som behöver hjälp

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att många elever isoleras och tappar kontakten med det svenska samhället och språket.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja, i grupper om två-tre.

Övrigt du vill tillägga?
Jag tycker att det ska vara möjligt att genomföra nationella prov med enskilda elever. Varför ska man
inte kunna kalla in elev och göra ett NP för att säkerställa en rättvis bedömning? Det har ju varit fullt
möjligt tidigare.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det är nio personer som jag får kämpa med att nå hela tiden.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Alla mina praktikelever har fått sluta sin praktik. En elev har fortsatt extratjänst.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Absolut! De får ställa sig i kö och vänta på en plats.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

2–3 timmar.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Jag klarar meig med de åtgärder och resurser jag har.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att skapa känslan av närhet i mitt digitala klassrum.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Distansstudier är väldigt krävande för studieovana elever och där ser jag en risk att de ger upp om SFI
fortsätter vara (delvis) stängt länge. I en förlängning handlar det såklart i många fall om liv som redan
satts på vänt som ska vänta ytterligare och det kan ju skapa frustrationer.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja för enskilda prövningar.

Övrigt du vill tillägga?
Vi lär oss mycket av detta också, tänker nya spännande tankar både individuellt och kollegialt.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Digitalt har jag regelbunden kontakt med samtliga elever. Fysiskt bara med ett fåtal.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Berör inte mina elever.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Tror inte att det finns en ökad risk för mina elever att avregistreras men kanske för andra elevgrupper.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

2–3 timmar.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Jag klarar meig med de åtgärder och resurser jag har.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att skapa känslan av närhet i mitt digitala klassrum.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Distansstudier är väldigt krävande för studieovana elever och där ser jag en risk att de ger upp om SFI
fortsätter vara (delvis) stängt länge. I en förlängning handlar det såklart i många fall om liv som redan
satts på vänt som ska vänta ytterligare och det kan ju skapa frustrationer.

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja för enskilda prövningar.

Övrigt du vill tillägga?
Vi lär oss mycket av detta också, tänker nya spännande tankar både individuellt och kollegialt.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Digitalt har jag regelbunden kontakt med samtliga elever. Fysiskt bara med ett fåtal.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Berör inte mina elever.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Tror inte att det finns en ökad risk för mina elever att avregistreras men kanske för andra elevgrupper.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Undervisar digitalt via Forms och Lunis. Har genomgång via film ibland. Så svårt att säga.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Inget direkt. Kanske en uppsättning skönlitterära böcker dom de kunde låna hem.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att träna TALA med eleverna och att veta att de förmodligen tar hjälp när de gör sina uppgifter, vilket gör
att resultaten är svåra att bedöma.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Eleverna missar viktig tid som skulle kunna göra dem till nästa utbildning. Dessutom missar de att träna
på att prata.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?
Nej.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

En (som är höggravid)

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Vet ej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej. Vi avregistrerar ingen elev.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

15 timmar fortfarande fast helt annorlunda

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Hitta former för bedömning

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Motivationen o drivet hos eleverna kan sjunka. Ringer/kontaktar dem hela tiden. Mkt samtal om
livet/rädsla som man väver in i undervisning.

2. Får eleverna komma till skolan?
Från nästa vecka några i taget. Om det bedöms att det är viktigt för info eller bedömning.

Övrigt du vill tillägga?
Att vi är duktiga på att hitta vägar att nå eleverna.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Ca 10%

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Några få. Absolut får de komma tillbaka om omständigheterna är annorlunda.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

16 timmar

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Digitala bedömnings underlag för elevernas språkutveckling

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att få alla elever att jobba digitalt. Många har inte tillgång till datorer

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att tappa kontrollen över svaga elever som behöver särskild stöd och hjälp

2. Får eleverna komma till skolan?
Delvis

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

fem stycken

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Nej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Att snabbt bli bättre på att hålla undervisning online med många elever o interaktion

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att få eleverna att hålla ångan uppe och skapa variation och utmaningar för alla utan att läraren är där
och stöttar

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Tappar många elever som inte orkar hålla ångan uppe eller som drar ner på inlärningstakten

2. Får eleverna komma till skolan?
Ja i vissa skolor de arbetar utomhus i mindre grupper. Byggutbildning med språkstöd och måltidsbiträde
med språkstöd, nästa vecka planerar flera skolorna in några elever som är i slutet av sin utbildning

Övrigt du vill tillägga?
Utamsnande tid tröttande tid men oxå intressant tid

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ja men några saknar nu Apl då flera företag har gått i konkurs eller inte har tillräckligt att göra

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Svårt att svara på. Viktig fråga

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Dagligen har vi en video-lektion på mellan 1-1.5 timme. Sedan är jag tillgänglig för stöttning under hela
arbetsdagen. I början var jag tillgänglig även på ledig tid men jag begränsar det nu.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Kommunen behöver visa större förståelse för hur mycket mer det krävs av mig men främst av eleverna
att gå undervisningen på distans. Man blir mycket tröttare och behöver fler pauser. Samt att eleverna
troligen kommer att behöva längre tid på sig att klara av kursen. Mina elever ska inte bara ha fokus på
svenskan som är nytt för dem. De ska även försöka lära sig allt digitalt med instruktioner som är på ett
språk de inte behärskar.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att inte ha lika bra koll på elevernas välmående. Oroar mig för att de kan bli mer deprimerade eftersom
många knappt vågar gå hemifrån pga Covid-19.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?

2. Får eleverna komma till skolan?

Jag är orolig för eleverna psykiska hälsa. Att de blir än mer exkluderade ur samhället.

Helst inte men de kan komma en och en vid enstaka tillfällen för att få hjälp med något tekniskt.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
I början var det några stycken. 3 av 11. Nu har jag lyckats få kontakt med alla så att vi hörs av 4 av 5
dagar i veckan åtminstone.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Inte aktuellt.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Vi har pratat om att elever kan få förlängt på sina timmar. Det här gäller främst de elever som inte har
någon eller endast begränsad studiebakgrund. Några av mina kollegor har nämnt att några av deras
elever inte gjort några uppgifter alls sedan distansundervisningen startade och dessa har varnats eller
skrivits ut. Mina elever (SFI 1B) gör inte alltid de uppgifter jag bett dem att göra men så länge de
studerar och gör sitt bästa är jag nöjd.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

max 5 timmar

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Jag vet inte. Det känns som en del elever väljer att ta ledigt alt inte förmår att studera på egen hand.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att få in uppgifterna från eleverna

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Vi kommer att tappa elever som inte orkar ta sig tillbaka till sina studier.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

9

Formulär

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Det gäller inte mina elever

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Det får fortsätta i höst

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Varje lärare har sin ordinarie undervisningstid men nu digitalt. Är svårt med analfabeter och de som inte
är vana vid tekniken.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Nyare IPads och en per elev.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Tekniken.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
De som precis knäckt koden till svenskan kommer antagligen att gå tillbaka i sin språkutveckling

2. Får eleverna komma till skolan?
Bara för att lämna in material och hämta nytt. Men det ska minimeras så mycket som bara är möjligt.

Övrigt du vill tillägga?
Vi gör så gott vi kan utifrån rådande omständigheter och med de resurser vi har.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
1

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Inte aktuellt hos oss.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Det jag fått till mig är att de som inte är aktiva och gör sina uppgifter kan missta sin plats men vi är
medvetna om att progressionen kan minska. Är eleven sjuk ska hen sjukanmäla sig som vanligt.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Mycket olika.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Svårt att svara på. Jag har ganska bra resurser men det svåra är att fånga in eleverna.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att väldigt många elever får hjälp av sina barn eller kompisar för att göra sina uppgifter. Eller att de
använder Google translate.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Jag befarar att många elever inte fortsätter att utveckla svenskan.

2. Får eleverna komma till skolan?
Övrigt du vill tillägga?

Ja, en och en eller i små grupper.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

Ca 2 eller 3 av 18.

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Ej aktuellt.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Nej i så fall måste det vara speciella omständigheter. Direkt misskötsamhet eller så.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning

Olika eftersom vi lärare jobbar olika, jag har bara uppgifter via mail som de får jobba själva med

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

Vet ej eftersom jag själv är analog och inte vill ha lektioner via länk

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Att få eleverna aktiva samt att få med alla delar de behöver få

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Att elever tappar språket, ffa muntligt och att de fuskar med inlämningsuppgifter och inte förstår att de
studerar för sin egen skull

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Egentligen ingen men alla är olika aktivt

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Nej

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Inte i min grupp men risken finns på övriga skolan i andra grupper och andra typer av elever

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?

S på distans och ärrundervisning

Vi kommer göra allt i vår makt för att det ska funka och hittills har vi inga indikationer på att de inte
kommer klara det då vi haft kontakt med samtliga elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?
1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Det digital har inte varit några större problem för flera av oss har jobbat med distans sedan tidigare och
vi hade redan skapat material i samtliga kurser så det funkar. Kunskapskontrollen kan bli lite svårare
framförallt på SFI men vi försöker så gott det går. Med det menar jag att språkutvecklingen bygger till
stor del att eleverna behöver prata språket men vi fyller ut med så mycket distansundervisning via Zoom
och Teams som det går där lärarna fördelar ordet så alla kommer till tals.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Det vi redan håller på med är att upphandla en ny lärplattform men detta tar sin lilla tid och kommer inte
hjälpa i nuläget. Detta hade varit en fördel att ha en mer anpassad lärplattform för distansstudier.

2. Får eleverna komma till skolan?
8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?

Om alla andra resurser inte funkar har vi i nödfall möjlighet att ta hit mindre grupper om 5 för att
examinera och informera.

Som jag sa tidigare har vi inga indikationer än så länga eleverna inte klarar utbildningen men det är en
rädsla att detta kan uppstå längre fram. Detta är för att vi har vissa kurser som är mer krävande som vi
planerat till senare i utbildningen.

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Övrigt du vill tillägga?

4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
Eleverna på barn och fritid har möjlighet att göra sin APL även om det strular något då flera har sina
barn hemma och kan därför inte gå till sin APL. Detta kommer vi lösa med att de får komplettera den
praktiska delen senare i utbildning i hopp om att detta är övergående.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär

123/129

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses

124/129

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

2020-04-24

Sfi på distans och fjärrundervisning

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

S på distans och ärrundervisning
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?

Tack för er tid och era svar!

I nuläget inget speciellt.

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Inga stora svårigheter just nu, jag är van att undervisa på distans sedan tidigare och det har underlättat
övergången för mig.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
Det kan bli svårt att sätta igång nya elever utan det personliga mötet. Risk för att eleverna inte kan
fullfölja apl.

2. Får eleverna komma till skolan?
Nej.

Övrigt du vill tillägga?

3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Formulär
4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?
De flesta elever får fortsätta sin apl, men det går inte att få fram nya platser just nu.

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?
Ingen risk för detta som det ser ut nu, om vi kan fixa apl-platserna. Skolan har meddelat att vi ska lösa
utbildningen för alla elever, så förlängning kan vara en utväg om inget annat fungerar.

https://docs.google.com/forms/d/1vc_3kbtBfQ_cxElvUUUtDkH4USmbSnqtUqkiHyGxhFI/edit#responses
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4. Kan eleverna göra sin eventuella praktik/APL?

S på distans och ärrundervisning

En del av våra elever har fått sälla in sina APL på grund av att arbetsplatserna inte har kunnat/ velat ta
emot våra elever under rådande omständigheter.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) behöver svar på några frågor för en ännu bättre
bild av läget i landets sfi-verksamheter och för att undersöka vilket stöd NC eventuellt kan erbjuda.
Svara gärna på alla frågor eller välj de som du tycker är viktigast.
Tack för er tid och era svar!

5. Finns det ökad risk att fler elever avregistreras från sfi pga bristande progression/närvaro
till följd av att de inte får vara i skolan? Får de fortsätta i höst då?

1. Vad är din allra största svårighet som sfi-lärare på distans/fjärr nu?
Svårigheterna har varierat över tiden. Första svårigheten var att ändra sitt klassrumsupplägg till ett
distansupplägg. Hur kan jag göra det så att det blir lättförståeligt och betygsgrundande med kvalité. De
två första veckorna hade jag inlämningsuppgifter och att eleverna skulle läsa. Det slutade med att jag
kände mig överröst med läsning och upplevde att jag inte hann med att planera kommande lektioner.
Därefter kom svårigheten med att få eleverna att förstå:
*olika applikationer för digitala lösningar
* att distans möten motsvarar klassrumslektioner dvs. att det är minst lika mycket betygsgrundande
som att vara i klassrummet och att allt vi gör bedöms.
Jag började arbete i Zoom som är en gratis app för möten digitalt, men efterhand kom fram att vi kan
använda teams. Problemet då vara att jag kände att jag behärskade zoom och hade svårigheter med att
hitta tid till att gå över till Teams också på grund av en rädsla att behöva ”börja om” igen med eleverna.
Det jag kanske tycker varit allra svårast är att kunna få ett underlag för att kunna göra rättvisande
betygsbedömningar. Jag känner också att det har varit och är svårt med många elever att ge högre
betyg än E.
Sen är det ett himla jagande…

2. Får eleverna komma till skolan?

Jag upplever att det är samma elever som har svårigheter nu som i klassrum så där upplever jag ingen
skillnad. Däremot så upplever jag att det är mycket få elever som kan få något högre betyg än E. Det är
många som missgynnas av att de inte får vara i klassrummet och diskutera etc. Vi försöker att göra det
via Zoommöten men där har vi varit tidsbegränsade till 40 min.

6. Hur många timmar undervisning får en sfi-elev/vecka nu (dvs lärarledd tid)?

7, Vad skulle du behöva för typ av hjälp/åtgärder/resurser?
Jag arbetar i ett bra team och vi har en öppen dialog och hjälper varandra med olika lösningar genom att
lära ut och dela med oss av erfarenheter. Vår IT har också bidragit med att svara på frågor och lära ut
saker. Vår lärplattform har och har haft en del buggar vilket blir mer synligt nu när inte allt fungerar så
bra. Jag tror personligen inte att det finns något som kunde ha gjort saken bättre från början och under
tiden. Möjligtvis att någon hade sagt till mig ” Stopp inte så många läsa och inlämningsuppgifter. Du
kommer drunkna”

Ja i mindre grupper om ca 10 personer eller färre.

8. Vilka farhågor har du om sfi/vux fortsätter vara (delvis) stängt länge?
3. Hur många av dina elever har du inte regelbunden kontakt med?

Att vi tappar elever och att även högpresterande elever kan försvinna eller inte lyckas visa vad de kan.

Övrigt du vill tillägga?

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.
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