
När människor möts och nätverkar utvecklas idéer.  

Här nedan berättar jag om de förändringar som jag har gjort efter alla värdefulla tips som deltagarna 

på utbildningspassen har bidragit med. Så känn dig delaktig 😊 ! 

Steg 11 – sfi - Tema Matematik 
Har kompletterat med en länk till matteboken.se under rubriken Övrigt under sidan: 

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/tema-matematik/ 

Sidan Steg 16 – sfi - Tema Hus och hem  
Efter önskemål om filmer gällande brandsäkerhet så har jag kompletterat med två filmer från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  - se punkt 21. Brandsäkerhet:  

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/tema-hus-och-hem/ 

Har även kompletterat med några fler filmer under punkt 20. Praktiska tips, på samma sida. 

Sidan Sfi-steg 18 har fått ny rubrik ”Tema Natur och miljö”  
Fick förfrågan gällande filmer om miljö och hållbar utveckling - ett område som ligger mig varmt om 

hjärtat. Efter fina tips bestämde jag att ändra rubriken ”Tema -  Natur och djur”  till den bredare 

benämningen Tema - Natur och miljö. Här finns nu ett tillskott på tre filmer skapade av SFI-lärarna 

Ivana Eklund och Anita Pihl. På samma sida under rubriken Lär dig mer/Filmer så finns nu flera länkar 

som behandlar detta område. Se: 

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/tema-natur-och-miljo/ 

Sidan Steg 37 – Skrivregler 
Har kompletterat med en film gällande Skiljetecken i svenska meningar – se film 1: 

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/skrivregler/ 

Önskemål om information om körkort 
Sidan Lär dig mer svenska: 

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/lar-dig-mer-svenska/ 

finns nu en underrubrik ”Körkort i Sverige”.  

Sidan Steg 9 – sfi - Tema Resor: 

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/tema-resor/ 

längst ned under rubriken Lär dig mer så finns länkar till ett par filmer som handlar om Trafikkunskap 

respektive Körkort. 

Tips om SFIpodden 
Under sidan 

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/lar-dig-mer-svenska/ 

Finns nu en ny rubrik Poddar där en länk SFIpodden är placerad. Poddar är ljudfiler på internet. 

Sidan Appar under Lärresurser 
Har fyllt på med appen Mondly under sidan 

https://swedish-for-all.se/larresurser-learning-resources/appar-apps/ 
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Sidan Ljudböcker under Lärresurser 
Information om appen Biblio finns nu med under sidan Ljudböcker 

https://swedish-for-all.se/larresurser-learning-resources/ljudbocker-audio-books/ 

Sånger under Lärresurser 
Har kompletterat med en ny sida Sånger IV/Songs IV där jag kan fylla på med länkar till andra 

webbsidor som publicerar sånger – till att börja med länkar jag till plugga24.se:s sångsida: 

https://swedish-for-all.se/larresurser-learning-resources/sanger-songs/sanger-iv/ 

Grammatiksidorna under sfi-stegen 
Har lagt in några länkar till Grammatikbolagets filmer (UR skola) under Grammatiksidorna (steg 27-

32). Målgruppen är åk 4-6 men filmernas roliga framtoning gör att de även uppskattas av äldre som 

vill lära sig svensk grammatik (fick jag höra av erfarna). 

https://urskola.se/Produkter/186948-Grammatikbolaget-Nagot-nytt-subjekt-och-predikat#Om-

serien 

Vill du läsa om bakgrunden till Grammatikbolagets filmer titta gärna på följande film ”Ett förord till 

dig som pedagog:  

https://urskola.se/Produkter/172099-Grammatikbolaget-Ett-forord-till-dig-som-pedagog 

Akelius webbövningar 
Vi funderade lite över Akeliusövningarna och undrade varför vi inte fick ett rött kryss när man 

svarade fel på skrivövningarna och dra/släppövningarna – när man får det i de övriga övningarna.  

Så hur får man veta om man svarat rätt eller fel? 

Jo, genom att klicka på vänsterpilen som är inringad i nedanstående bild får man veta om man svarat 

rätt eller fel. Vid rätt svar visas en grön bock (lika som i övriga övningar) och svarar man fel visas ett 

rött kryss och man får veta det rätta svaret.  Däremot om man klickar på den nedre framåtpilen 

(högerpilen) så får man inget besked alls.  
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Övriga kommentarer 
• Någon efterfrågade Digitala spåret – länken finns under sidan 

https://swedish-for-all.se/larresurser-learning-resources/webbplatser-websites/ 

• Någon efterfrågade lättlästa nyheter – länkar till sådana finns under sidorna: 

https://swedish-for-all.se/larresurser-learning-resources/learn-about-sweden/ och 

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/lar-dig-mer-svenska/ 

 

Avslutningsvis 
Nu hoppas jag att du får nytta av sfa.nu i ditt möte med asylsökande och nyanlända. Återkom gärna 

till mig och berätta hur det går. Be gärna dina ”elever” att skriva en kommentar till mig via 

webbplatsens kommentarsfält under sidan 

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/skrivregler/ eller via mejl. 

Dyker du på något fritt material som du anser vara mycket bra, så 

tipsa mig. Hittar du någonting under sfa.nu som inte fungerar så 

berätta det - då rättar jag till det.  

Jag uppskattar konkreta tips – dessa går lätt och snabbt att åtgärda. 

Generella önskemål blir ofta tidskrävande och ibland är det svårt 

att få tiden att räcka till, då detta uppdateringsarbete sker på ideell 

basis. 

Och tack till Annika Lind och Anders Westin, Västmanlands 

Länsbildningsförbund, som arrangerade utbildningspassen i 

Västmanland - med stöd av TIA-medel (tidiga insatser för personer i 

asyl) beviljat av Länsstyrelsen i Västmanland. 

 

Allt gott! 

Christina 

Christina.wallner@sfa.nu 

073-735 2577 
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