
När kropp och sinnen 
samverkar i »Sprakmetoden« 
utvecklas språket

Den ideella föreningen Teater Aros grundare 

Anna-Maria Wiklund Matala och Janya Cam-

bronero Severin har tillsammans utvecklat 

en dramapedagogisk metod som de kallar 

Sprakmetoden. Syftet med metoden är att 

genom drama- och teaterövningar utveckla 

andraspråkstalares kommunikativa kompe-

tens. Genom att aktivera och låta kroppen 

och sinnen samverka – hörsel, rörelse och 

känsel – skapas en stor språkutvecklings- 

potential. Metoden består enligt grundarna 

av sex byggstenar – gruppdynamik, gestalt-

ning, röst, det skrivna ordet, reflektion och 

muntlig framställning.

– Genom att låta eleverna använda sig av 

kroppsspråket skapar vi genast en grund 

för kommunikation, berättar Anna-Maria 

Wiklund Matala.

– Arbetet med gruppdynamiken är grunden 

till det fortsatta arbetet. Om inte gruppen 

är trygg och lyhörda inför varandra blir det 

svårt att vara kreativ med språket, menar 

Janya Cambronero Severin.

Det blir ett intensivt första möte med 

Janya Cambronero Severin och Anna-Maria 

Wiklund Matala, båda dramapedagoger och 

engagerade inom vuxnas språkinlärning 

och språkutveckling. Vårt samtal överlap-

par varandra och vi är rörande överens om 

kärnuppdraget inom sfi – ett meningsfullt 

innehåll som motiverar och engagerar. 

– Vi upptäckte tidigt att de övningar som 

vi arbetade med i grund och botten ...

I den kommunikativ kompetens som alla vuxna behöver för att fungera i samtal ingår hörförståelse. Om vi 

inte förstår vad den andra säger blir det svårt att föra samtalet vidare. Med hjälp av dramapedagogik kan 

både hörförståelse och kommunikativ kompetens utvecklas.

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mikael Winberg.

Hörförståelse är en avgörande viktig del 

för att muntlig kommunikation ska fungera. 

Av forskningsfälten läsa, skriva, tala och 

lyssna är just hörförståelse den yngsta 

inom andraspråksforskning.

I kursplanen för sfi nämns, utöver 

hörförståelsekravet att förstå tydligt 

informellt och formellt tal, att eleven 

ska utveckla sin förmåga till motta-

gar- och situationsanpassning i sitt 

språk – samt att utveckla strategier 

för fortsatt språkutveckling. För 

godkänt ska eleven kunna ”förstå 

tydligt tal i informella och formella 

situationer i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv”.

I olika sammanhang ställs hörför-

ståelsen på prov – i samtal i skolan, 

i dialogen i mataffären, i utropen på 

tågstationen, när tv:n är på ...

 

Hörförståelse

text: Annsofie Engborg
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Så är vi framme vid ännu ett årsslut. 2021 har varit Sfi-lärartidningens fjärde år och vi konstaterar att vi 

fortfarande har ämnen kvar att avhandla, författare och forskare att intervjua – och skolor att besöka. Nytt 

för 2022 är att första numret utkommer först i februari.

Vi på redaktionen har arbetat med temat hörförståelse vid årets sista nummer av Sfi-lärar-

tidningen. Vi konstaterar med förundran så mångfacetterat momentet hörförståelse faktiskt 

är – så många olika faktorer som påverkar lyssnaren ...

Med förhoppning om ett gott nytt 2022
Chefredaktören Annsofie Engborg

Hallå där, 
Ali Alabdallah
Välkommen till Sfi-lärartidningens redaktion. 

Under 2022 kommer du ta över krönikörspalten på 

s. 3 efter Lillemor Malmbo. Hur känns det? 

– Det känns spännande och intressant 

att lyfta upp målgruppens perspektiv i språ-

kinlärning och kanske mina upplevelser som 

tidigare sfi-elev.

De som ser dig i sociala medier vet att du är 

journalist och författare om arbetsmarknadsfrågor, 

att du kommer från Syrien och att du undervisar 

svenskar i vardagsarabiska. Berätta mer – vem är 

du och vad jobbar du med när du inte skriver och 

undervisar? 

– Jag är författare och föreläsare om 

arbetsmarknadsfrågor utifrån mina ...

Text: Annsofie Engborg

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat.

Studie: Hörförståelse i ett 
sfi-klassrum

Forskning om hörförståelse i sfi-undervis-

ningen är ett mycket begränsat fält, trots 

att hörförståelse är avgörande del för att få 

muntlig kommunikation att fungera. I sam-

band med att vi lyssnar initieras både en 

integrerande och responderande process, 

det vill säga förmågan att använda hörselsin-

net för att både interagera och respondera 

i samtalet.

– Något som förvånade mig var att det 

finns så lite forskning inom området hörför-

ståelse på sfi. Det motiverade mig särskilt 

att genomföra denna studie, berättar Nanna 

Hübinette. 

Att lyssna och förstå skiljer sig på flera 

punkter från att läsa och förstå. Det muntliga 

talet är flyktigt – »en ljudström som försvin-

ner så fort den är yttrad«, konstaterar Nanna 

Hübinette. Utmaningen med att lyssna och 

förstå är att människor vi möter har olika 

dialekter och uttal, samt att det är svårare 

i en muntlig dialog att avgöra vilka ord som 

yttras – var de börjar och var de slutar. I 

en text ges vi både tid och visuellt stöd för 

att kunna identifiera ord för ord och vad 

meningen betyder.

– Något som framkom i samband med 

studien var att det finns så många aspekter 

av hörförståelse och hörförståelseundervis-

ning i lärarens klassrum. Långt många fler 

än det läraren själv beskrev om sin egen 

undervisning ...

Hur kan man arbeta med hörförståelse på sfi och hur kan lärare stötta i samband med hörövningar? I en studie 

av Nanna Hübinette (2017) undersöks detta. 

Foto: Mats Högberg.

https://www.linkedin.com/in/annsofieengborg/
https://www.linkedin.com/in/annsofieengborg/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://twitter.com/Textpalatset
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://twitter.com/Textpalatset
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DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

När vi lärare ska planera, genom-

föra och sedan efterarbeta vår 

undervisning vet vi att eleverna ska 

jobba med de fem kunskapsområ-

dena: hörförståelse, läsförståelse, 

muntlig interaktion, muntlig produk-

tion och skriftlig färdighet. Men en 

risk som kan uppstå är att vi alltför 

mycket fokuserar på det ena eller 

det andra och hanterar kunskaps-

områdena som separata enheter i 

stället för en helhet. 

Första lektionen en gramma-

tikgenomgång, andra lektionen 

ett skrivpass och sedan avslutar 

vi dagen med lite hörförståelse-

övningar och en läsläxa till hem-

uppgift. Inget fel med det, men 

om grammatiken handlade om 

kongruens, skrivuppgiften var en 

återberättande text, hörövningarna 

kom från Träna till test och hand-

lade om nyheter och läsläxan var 

en faktatext kanske kopplingen 

mellan momenten och lektionerna 

inte var så självklar och samman-

hanget svagt? ...

Helhetsperspektiv  
i undervisningen?

Krönikör:  
Lillemor Malmbo

Text: Lillemor Malmbo.

Bli en del av 
vårt team!

 Vi söker fortbildare med 
 specialkompetens i sfi 

• Brinner du för uppdraget inom sfi?

• Vill du genomföra fortbildningar för sfi-lärare?

• Kan du fortbilda inom olika delar av uppdraget?

Känns det här intressant? Känns det här intressant? 
Kontakta: Susanne Weiner Ahlström • 070-891 48 49 

• susanne.weiner.ahlstrom@lararfortbildning.se 

Vi utvecklar Sveriges 
viktigaste människor
www.lararfortbildning.se

God 
Jul!
önskar redaktionen

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://www.lararfortbildning.se/vux-sfi/kurser/samtalskompetens-och-uttal/
https://svariks.se/?page_id=7
https://www.lararfortbildning.se/om-oss/arbeta-har/
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Språkutveckla i takt 
med musiken

Genom att använda sångtexter som under-

lag till hörförståelse kan eleverna lyssna 

flera gånger. Repetition är viktigt det vet vi, 

men få texter känns naturliga där ord eller 

fraser upprepas gång på gång som det gör 

i refränger i sånger. Språket i många sånger 

är vardagligt och enkelt. Undantaget är rap-

musik där forskning visat att ordförrådet är 

mer komplext och talhastigheten kan vara 

högre än normalt tal. 

Trots de många fördelarna är lärome-

del baserade på musik få och de flesta är 

baserade på gammal eller fri musik som 

traditionella sånger på grund av kostnaden 

och juridiken kring rättigheter. Det är därför 

särskilt intressant att den ideella föreningen 

Språkkrafts app Språkkraft Läscoach 

nu kan erbjuda en stor mängd modern och 

aktuell musik med Sveriges största artister ...

Att lära och utveckla sitt språk med hjälp av musik är inget nytt. Glädje och motivation är de bästa drivkraf-

terna för lärande. Sångtexter kan användas både till hörövningar och till uttalsövningar – och som underlag för 

vidare samtal och skrivande.

Öva svenska med Sveriges största artister

Journalsvenska och sjukvårdssvenska finns 

bland titlarna hos LYS förlag. Emil Molan-

der, universitetsadjunkt och legitimerad 

lärare i svenska som andraspråk, är en av 

författarna. 

Boken Läkarsvenska (2020) är en bok som 

tränar hörförståelse och ordkunskap. Hur kommer 

det sig att ni valde just dessa inriktningar?

– Vi ville ha ett innehåll med ett relevant 

ordförråd, sånt som läkare säger när de 

pratar om sjukdomar, så då intervjuade vi 

några läkare och spelade in samtalet. Att 

det är ett inspelat ljud ger fler möjligheter 

än bara text, som till exempel diktamen där 

man kan öva på att automatisera så kallade 

»chunks« och även rena hörförståelsefrågor 

på innehållet. En annan fördel med att öva 

ordkunskap genom hörförståelse tycker jag 

är att man kan öva muntlig output utan att 

det blir för bundet till en skriven text.

Vilka använder boken idag?

– Boken används i undervisning av vård-

personal över hela Sverige och även på 

snabbkurser för läkare utomlands, vilket 

är jättekul!

Vilken är den största utmaningen för läkare och 

vårdpersonal när det gäller hörförståelse?

– Att matcha det man hör till de språk-

kunskaper som man redan har, som ofta 

är väldigt bundna till skriften. Dessutom 

är det lätt att missa signaler som vi skickar 

genom tonfall och annat extralingvistiskt. 

När vi lyssnar på dialoger mellan läkare och 

patient är samtalen ofta skämtsamma, men 

den svåraste frågan som finns för läkarna 

jag har på kurs är ofta »vad skrattar de åt«? 

Det är också fördelen med att öva ...

Läkarsvenska med fokus på hörförståelse
Bland läromedel ökar övningsmaterial för yrkesverksamma. Ett aktivt förlag är LYS förlag, med utgivning 

mot sjukvård och andra yrken. 

Videointroduktion för Språkkraft Läscoach: https://youtu.be/2YJfq1VbNGQ 

Lektionsplaneringar: https://sprakkraft.se/teachers.html 

Tips! 

Hösten 2021 medverkade Emil Molander 

även i radioprogrammet Språket i P1 om just 

sjukvårdssvenska. Avsnittet heter »Därför 

är det svårt att förstå vad läkaren säger«. 

Här utreds även orden sjukhus, lasarett 

och hospital. Var kommer de ifrån och vad 

skiljer dem åt? Lyssna här: 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1574652

Text: Annsofie Engborg

Text: NissJonas Carlsson

https://youtu.be/2YJfq1VbNGQ
https://sprakkraft.se/teachers.html
https://sverigesradio.se/avsnitt/1574652
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Videointroduktion för Språkkraft Läscoach: https://youtu.be/2YJfq1VbNGQ 

Lektionsplaneringar: https://sprakkraft.se/teachers.html 

Ett läromedel  
som väcker läslust 
För elever på studieväg 2
Gilla svenska för sfi kurs B-D utgår ifrån kursplanen och bygger på genrepedagogik med
konkreta mål och synliga strategier. Serien innehåller teman som är relevanta för vuxna 
elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, 
aktuella händelser och ett funktionellt språk. Texterna väcker känslor, tankar och lusten att 
diskutera. Serien är uppbyggd med progression inom respektive kapitel. Och varje kapitel 
är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag. 
Äntligen är D-boken här och serien komplett!

Gilla svenska Digital är ett heldigitalt och 
heltäckande läromedel som med sin special-
utvecklade och inkluderande funktionalitet 
skapar en skräddarsydd upplevelse för eleven. 
Testa gratis på nok.se

Läs mer på nok.se/gillasvenska

https://youtu.be/2YJfq1VbNGQ
https://sprakkraft.se/teachers.html
http://nok.se/gillasvenska
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Debatt: Andreas Kjörling

Förhöjda krav på kunskaper i svenska inom 

både vård och omsorg har länge varit före-

mål för debatt både på nationell och regi-

onal nivå. Kraven på språkkunskaper går 

hand i hand med krav på yrkeskompetens. 

I september i år föreslog den dåvarande 

regeringen att den pågående satsningen 

på språkträning för anställda inom äldre-

omsorgen ska utökas till fler yrkesgrupper 

inom välfärden, till exempel vård, skola och 

annan omsorg. För att det ska kunna genom-

föras föreslås att 30 miljoner kronor tillförs 

satsningen under nästa år.

På regional nivå förs liknande debatt. I ett 

pressmeddelande publicerat i juni i år säger 

Erik Slottner (KD) som är äldreborgarråd i 

Stockholms stad: 

– Jag kan inte nog understryka vikten av 

språkkunskaper i äldreomsorgen. Det är 

viktigt ur säkerhetssynpunkt så att det inte 

uppstår missförstånd, men också avgörande 

för det sociala arbetet i äldreomsorgen.

På kvällen den 28 november 2021 fattade 

kommunfullmäktige i Stockholm beslutet att 

ändra kontraktsvillkoren för privata utförare 

av hemtjänst. De förändrade villkoren inne-

bär högre krav på både yrkesutbildning och 

språkkunskaper. Den tidigare kunskapsnivån 

motsvarande svenska höjs kraven från att 

det räckt med att ha läst svenska i årskurs 

9 till att man måste ha klarat den kurs som 

heter svenska 1 på gymnasiet ...

Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.

Höjda krav på språkkunskaper 
visar vikten av sfi

Nätverket Kliv in satsar på  
språkutveckling och integration
Att lära sig rätt uttal är viktigt inte bara för att göra sig ordentligt förstådd utan kanske än mer för att 

också bli rätt bemött. Inom varje språk finns det olika dialekter som tillsammans skapar språket i sin 

helhet. Att behärska det nya språket handlar inte bara, som talesättet bjuder, om att hålla tungan rätt i 

mun, utan beror av en mängd olika motoriska färdigheter som även innefattar mage, strupe, gom och läppar.

Studieförbundet Bilda samarbetar med 

Teater Aros och använder Sprakmetoden 

i både digitala möten och fysiska möten. 

Under pandemin har ledare och deltagare 

uppskattat roligare och mer deltagaraktiva 

digitala möten som utvecklar både språk 

och kommunikation i gruppen. 

Bilda och Equmeniakyrkan driver projektet 

Kliv in, ett nätverk för ledare som vill bidra 

till att fler nya i Sverige ska kunna bli digitalt 

delaktiga i samhället. I detta projekt används 

Sprakmetoden. 

– Att få uppleva språket med hela kroppen 

med Sprakmetoden är en satsning som vi på 

Bilda ser leder till både språkutveckling och 

ett sammanhang som ger vägar in I Sverige, 

säger Maria Nordmark, utbildningsansvarig 

Samhälle ...

Vill du bli ledare i Kliv in och testa Sprakmetoden 

för att få fler att kliva in i samhället?  

www.bilda.nu/kliv-in

Att sfi fyller en viktig samhällsfunktion kommer inte som någon nyhet för alla de eldsjälar som undervisar, 

administrerar eller på något annat sätt jobbar med både den dagliga och den mer långsiktiga verksamheten. 

Fem 
språkliga 
utmaningar
Det finns många utmaningar med att lära sig 

svenska, både när det gäller uttal och hörförstå-

else. Men utmaningarna är inte lika stora för alla. 

Hur svårt det faktiskt är beror, utöver hur duktig 

eleven är, till stor del på vilken språkgrupp elevens 

modersmål tillhör. Professorn och språkvetaren 

Henrik Rosenkvist listar de fem största  

utmaningarna. 

Det är inte ovanligt att människor som 

talar farsi finner det ganska lätt att lära 

sig svenska, då de båda språken båda är 

indoeuropeiska och således släkt. Här finns 

alltså gemensamma nämnare i både uttal 

och grammatik. Andra språkgrupper, som till 

exempel de semitiska ligger betydligt längre 

från det svenska språket och erbjuder därför 

större svårighet både för den arabisktalande 

som vill lära sig svenska och den svenskta-

lande som vill lära sig arabiska.

Programmet Språket som sänds i Sve-

riges radio P1 bjöd in språkforskaren och 

professorn Henrik Rosenkvist, verksam vid 

Göteborgs universitet, för att tala om det 

svenska språkets svårigheter. Här listas de 

fem största utmaningarna.

1. Att lära sig sj-ljudet

En av anledningarna till att ljust sj-ljudet är 

svårt i det svenska språket är den läpprund-

ning som krävas för att verkligen få till det 

rätta ljudet i sju sjösjuka sjömän ... 

Text: Annsofie Engborg

http://www.bilda.nu/kliv-in
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Hörförståelse är ett av fyra moment med 

egna kunskapskrav som har krävts för god-

känt betyg på alla sfi-kurser samtidigt som 

uppskattningsvis 40 procent av alla sfi-

elever har en oftast omedveten hörselned-

sättning eller skada (HNS). Det är därför 

extra viktigt att som sfi-lärare att vara med-

veten och observant.  Vid HNS eller skada 

är eleverna oftast bättre på att prata än att 

höra och eleverna nickar ofta även om de 

inte har uppfattat eller förstått rätt.

Eleverna använder sig av strategin att 

avläsa munrörelser, kroppsspråk och situ-

ationer, men hör inte alla ljud, ord, fraser, 

uttryck, intonation, tempo. De hör inte hör 

inte lika fort eller haltar, hör fel, missuppfattar 

och frågar inte om igen.

Hörselnedsättning syns inte utanpå och en 

hörapparat säger inte allt. Eleverna blir ofta 

utanför vid raster, småprat, diskussion och 

grupparbete eftersom de missar information, 

vilket resulterar i svag identitet, dåligt 

självförtroende, stress, trötthet och 

spänningar. 

Att ha en hörselnedsättning 

innebär att ljuden blir svagare, 

kan förvrängas eller helt 

försvinna. Det blir också 

svårare att höra när det 

finns störande ljud och 

buller vilket ger konse-

kvenser för hela elevens 

skolsituation och speciellt vid momentet 

hörförståelse ...

Att höra och förstå vad som sägs är viktigt för språkutvecklingen och för alla människor för att kunna 

fungera och vara en del av vårt samhälle. Därför är det viktigt att kontinuerligt träna detta på sfi.  

Text: Maria Engstam. Foto: Specialpedagogkonsult.

 Lästräna på sfi
 

Läs mer här!

• Framtagna och granskade av erfarna lärare
• Nivåindelade efter svårighetsgrad
• Diskussionsunderlag för klassrummet
• Lärar- och elevhandledningar helt gratis

Dags att väcka läsglädjen i klassrummet. Med en lättläst bok 
från Hedvig kan elever med olika kunskaper i svenska uppleva 
både underhållande och lärorika berättelser.

 Lästräna på sfi
 

Bristande hörförståelse kan  
vara hörselnedsättning 

https://www.bokforlagethedvig.se/nyheter/lastrana-pa-sfi/
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Är du SVA eller SFI lärare
och villl ha inspiration till
fler sätt att arbeta
med svenska språket?

Hur kan man använda sig av
drama och teater för att
främja språkutveckling?

När?
Under HT-2021 och VT 2022
erbjuder Teater Aros kostnadsfria
workshops i Sprakmetoden.
Metoden bygger på vår 10-åriga
erfarenhet av att arbeta med barn,
ungdomar och vuxna som ha svenska ungdomar och vuxna som ha svenska 
som andraspråk.

Hur?
Vi använder oss av drama- och
teaterövningar för att främja
språkutvecklingen.
Under tre timmar får du ta del 
av metoden, prova övningarnaav metoden, prova övningarna
och förhoppningsvis få med dig 
nya verktyg att använda i ditt 
klassrum.

”I den vanliga 
katederundervisningen 
kan det bli ett stort fokus 
för eleverna att göra rätt 
eller fel. Jag upplevde att 
under dramaletionerna så 
avdramatiserades detta 
på ett naturligt sätt.  Det 
är ett lekfullt sätt att lära 
sig och därför gör det 
inte heller så mycket om 
man ”misslyckas”. 
Lärare FBK klass

Vi kommer till 
er skola eller 
annan lämplig 
lokal där ni 
befinner er, 
oavsett var i 
Sverige ni är. 

För bokning av workshop
anna-maria@teateraros.se

Ledare för workshopen är 
Anna-Maria Wiklund 
Matala och Janya 
Cambronero Severin. 
Auktoriserade 
dramapedagoger och 
grundare av Teater Aros

2019 blev vi beviljade 
medel från allmänna 
arvsfonden för ett 
digitalisera och sprida 
metoden. För mer info se
www.sprakmetoden.se

AVSÄNDARE:
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

TEMAN 2022
Nu samlas vi i redaktionen för att fylla hela 2022 med intressanta och matnyttiga reportage och 
artiklar som du och dina kollegor inte vill missa. Följande ämnen kommer vi att beröra under 2022: 

februari 2022: pragmatik

mars 2022: motivation

april 2022: transspråkande

maj 2022: skrivövningar

juni 2022: fortbildning

september 2022: folkhögskola

oktober 2022: lässtrategier

november 2022: elevaktiva arbetssätt

december 2022: sociala medier

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av att undervisa på sfi eller 
motsvarande utbildning för vuxna. Vi är också nyfikna på dig och din undervisning. Får vi komma 
till dig och skriva om din skola i ett kommande nummer?

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se

https://sprakmetoden.se/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

