
Det handlar om ton, 
person och situation

Ett återkommande mantra hos läromedels-

författaren Eva Bernhardtson när vi pratar 

om vuxna som lär sig svenska är »Hur ska 

de kunna veta?«.  Vi samtalar om kommuni-

kativ kompetens och framför allt pragmatisk 

kompetens. Hur är det möjligt att lära sig 

vad som är passande uttryckssätt när man 

är i början av sin språkutveckling?

Vilka utmaningar ser du för den som är vuxen och 

lär sig svenska för muntlig kommunikation?

 – Det handlar om ton, person och situation, 

fastslår Eva Bernhardtson direkt. Utöver 

den pragmatiska kompetensen är den stora 

utmaningen alla företeelser som  inte existe-

rar i alla kulturer. Ord som inte går att slå upp 

är förstås svåra att förstå för den som inte 

har hunnit bli bekant med begreppen i sitt 

svenska vardagsliv, arbetsliv och samhällsliv. 

Fackförening, försäkring och sopsortering är 

några exempel på ord som inte alltid går att 

översätta. Dessa ord måste förklaras både 

språkligt och kulturellt i sitt sammanhang.

 

Du har skrivit många böcker och andra publi-

kationer genom åren – hur tänker du kring den 

pragmatiska aspekten när du skriver bok? 

 – Den finns förstås med när jag skriver. Att 

träna på att anpassa språket efter person 

och situation är ett viktigt inslag i undervis-

ningen. Att kunna uttrycka sig passande 

medför också att bli bemött med respekt. 

Därför är det viktigt att förstå ...

När vi kommunicerar med andra behöver vi känna till hur man uttrycker sig passande. Språkanvändning är, 

kan man säga, situationsbunden. Ett visst ordval och vissa formuleringar passar vid vissa tillfällen – och 

beroende på till vem vi säger det. Hur kan man lära sig detta på ett nytt språk?

Text och foto: Annsofie Engborg.

Pragmatik är läran om språkets användning 

och hur vi ska förstå yttranden beroende på 

när och var de sägs. Pragmatisk kompetens 

innebär att veta hur man ska uttrycka sig 

på ett för intentionen, mottagaren och 

situationen passande sätt.

Att kunna ett språk är, utöver att 

ha kunskaper om ordförråd, gram-

matiska strukturer och uttal även 

att kunna veta hur man uttrycker 

sig passande i olika situationer. 

Pragmatikforskningen springer ur 

samtalsforskningen.

Inom andraspråksforskningen är 

pragmatisk produktion intressant. 

Där intresserar man sig för hur 

andraspråksinlärare uttrycker sig 

i olika så kallade talhandlingar: att 

tacka, att beklaga sig, att klaga, att 

avböja, att varna och så vidare ...

Pragmatik

text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER
Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

annsofie@textpalatset.se 076-237 47 14

@textpalatset

Utgivare: Textpalatset Sverige AB

Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg

Grafisk form: Nina Fylkegård, Lady Stardust
Vem bär ansvaret för hur ett yttrande förstås och hur det tas emot? Den som yttrar sig eller mottagaren? I 

det här numret dyker vi in i pragmatisk kompetens och pragmatikforskningen.

Pragmatikforskningen springer ur samtalsforskningen. Våra yttranden ska inte alltid 

förstås bokstavligen. Med pragmatisk medvetenhet kan vi urskilja yttrandens betydelse i 

stunden. John Austin analyserade redan på 1950- och 1960-talet yttrandets intention och 

hur yttranden tas emot ...

Att kunna säga det man menar

»Samtalsanalys. Så gör vi  
när vi pratar med varandra«

Chefredaktören Annsofie Engborg

Vad gör vi när vi samtalar och hur går samtal till? 

Hur kan vi stötta våra elever bättre när vi övar 

samtal? I denna tredje upplaga visar Catrin Norrby 

de forskningsinsatser som gjorts på svenskt 

språkområde. 

Samtalsanalys består i huvudsak av två 

delar. I den första delen presenteras vad 

som har haft stor betydelse för samtalsa-

nalysens utveckling och ger en översikt av 

samtalsforskningen i Sverige. Författaren 

förklarar centrala termer och begrepp.

Den andra delen är mer praktiskt inriktad 

och visar hur via autentiska exempel hur 

samtal och går till och vad som sker i samtal. 

I slutet av boken ges som brukligt är ett 

antal litteraturtips. Boken vänder sig i huvud-

sak till högskolestuderande på grundnivå 

men är också av intresse för alla lärare som 

i sin yrkesutövning ägnar sig åt samtal och 

kommunikation och vill få en fördjupad för-

ståelse för samtalsstrukturer.

Text: Andreas Kjörling.

Att behärska  
flerspråkig diskurs

Vilka är då färdigheterna som krävs? Ett 

av Europarådet definierat tröskelvärde 

(Europarådet 2001:61) gör gällande att 

eleven ska; »genom att länka en rad korta 

diskreta element till en linjär sekvens, kunna 

skriva sammanhängande texter inom en rad 

familjära områden i relation till hens intres-

seområde«. En sådan definition säger dock 

ingenting om de olika dimensionerna inom 

en diskurs och är därför heller inte till mycket 

nytta för varken elev eller lärare.

Diskurskompetens

Illustrationen intill visar inte bara de tre 

dimensionerna, utan även hur de förhåller 

sig till varandra. Därmed också sagt att ju 

mer eleven lär sig, desto mer specifika blir 

kunskaperna. I en global värld utgör inte 

den sociokulturella dimensionen några stora 

utmaningar, kanske tänker vi inte ens på 

den i vår vardag då vi har de flesta har den 

med sig oavsett modersmål och ursprungs-

land. Behovet av den lite mer avancerade 

pragmatiska kompetensen ger sig däremot 

snabbt till känna. Det är här människan möter 

vardagen. 

Den pragmatiska kompetensen lägger 

också grunden för den kunskap att behärska 

den textuella dimensionen och det som 

kallas för just diskurskomptens. Att vara 

kompetent betyder i det här  ...

Inom begreppet diskurs finns flera dimensioner. Att behärska de olika dimensionerna ställer olika krav på 

kunskap. Den pragmatiska dimensionen är den vi oftast stöter på i vardagen, och alla bör tränas i, inte minst 

när ett främmande språk ska läras in. Med en multidimensionell modell ges värdefulla verktyg för både lärare 

och elev.

Boktips

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

➞ Alis hemsida

Det var inte lätt för mig att förstå 

hur det svenska språket hade en 

pragmatisk dimension när jag kom 

till Sverige som flykting 2013. Jag 

gick på sfi i Arvika tillsammans 

med andra invandare. Där lärde 

jag mig språkbyggnad, språkan-

vändning och grammatik. Jag bör-

jade kommunicera rätt bra, men 

efter många år (förmodligen tre år) 

kunde jag begripa hur viktigt det 

är att använda språket i ett socialt 

samspel. Där hände mycket miss-

förståelse och ibland irritation hos 

mig, särskilt när jag önskade eller 

hade förväntningar att få svaret Ja 

av någon svensktalande – men 

istället får jag svaret: »Vi får se«, 

vilket jag tyckte inte om särskilt när 

jag fick veta då att det betyder ett 

nej i samband med dejting.

Efter många år i Sverige fick jag 

veta att »vi får se« inte är som ”insal-

lah” som används i arabiska länder, 

där i frasen inshallah ...

»Vi får se« och 
»Inshallah«

Krönikör: 
Ali Alabdallah
Syrisksvensk författare och föreläsare

Naturhistoriska 
riksmuseet anordnar 
visningar för sfi-grupper

Aldrig förr har vi väl varit så digitala som vi 

är nu. Det gäller även våra museer runtom i 

landet. Vid en öppen guidad visning fick ett 

trettiotal sfi-lärare se djuren på museet och 

aktiverades med frågor som skulle besvaras 

i chatten. Genom denna digitala lösning 

kan museet och de svenska skogarnas djur 

därmed komma in i klassrummet – var man 

än befinner sig i Sverige.

Frågor som »Finns det några farliga djur i 

Sveriges skogar?« besvarades och uttryck 

som innehåller djur togs också upp i form 

av »Hungrig som en …«, »Stark som en …« 

och andra vanliga uttryck.

– Det är viktigt att vi under visningen får 

besökarna att relatera till djur som de känner 

till från sina tidigare hemländer, säger Louise 

Fernlund Fors som håller i den livestreamade 

visningen inne i museet. 

Det är inte bara djuren – björnen, älgen, 

vargen och andra svenska djur i skogen – 

som visas och presenteras. Allemansrätten 

är också något som avhandlas. Via sju korta 

filmer på museets hemsida kan eleverna titta 

och samtala kring allemansrätten antingen 

inför eller efter museibesöket – eller som 

en egen aktivitet. Förberedelsematerialet 

som hör till visningen är anpassat för C- och 

D-elever, och kan även kan användas som 

arbetsmaterial efter visningen ...

I början av februari höll Naturhistoriska riksmuseet ett digitalt öppet hus för sfi-lärare under ledning av Sara 

Schesny, museipedagog. Sfi-lärartidningen var där och bjöds på guidad interaktiv visning.

Text: Annsofie Engborg

Jobbar du och din skola 

med transspråkande? 

Hör av er till oss på redaktionen!

annsofie@textpalatset.se

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
http://www.textpalatset.se/att-vara-sfi-larare/
http://alialabdallah.se/
https://svariks.se/?page_id=7
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Lättläst bok om valet 2022

Från den 24 februari finns boken att köpa i  
nätbokhandeln och en gratis pdf kan laddas  
ner från 8sidor.se 

Du kan också ladda ner en lektion att  
använda tillsammans med boken.

Dags att rösta 
– Valskola 2022

Boken innehåller information 
om vårt valsystem, hur det  
går till att rösta och vad som  
händer i riksdag och regering 
efter valet. Många personer 
behöver läsa på lätt svenska. 
Det är när du förstår vad som 
händer i samhället och väljer 
att gå och rösta, som du blir en 
del av vår demokrati.

Dags att rösta är en lättläst 
handbok för att alla ska för-
stå hur valet går till. Den är 
 skriven och utgiven av den 
lättlästa nyhetstidningen
8 Sidor.

Gratis PDF- 
bok finns på  

8sidor.se

Beställ boken i din nätbokhandel  
eller på ll-forlaget.se

http://nok.se/gillasvenska
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 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
 

https://www.nok.se/jobba
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Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.

Träna pragmatisk 
kompetens i 
vardagsspråket
Att vara pragmatisk innebär att vara jordnära, realistisk och funktionell. Den pragmatiska kompetensen 

omfattar dock betydligt mer än så.  Ett bra sätt att träna sin pragmatiska kompetens är med hjälp av 

EPA-modellen.

Att vara pragmatisk innebär att vara jordnära, 

realistisk och funktionell skriver forskaren 

Martin Lackéus, verksam vid Chalmers Tek-

niska Högskola i Göteborg skriver i sin blogg 

Vbes.se. Till vardags slänger vi oss med 

uttrycket pragmatiskt, lite som det passar 

oss. Om någon som uttrycker sig i klarspråk 

och utan särskilt mycket reflektion, säger 

vi ibland att han eller hon har ett mycket 

»pragmatiskt synsätt«. Är det då något som 

vi uppfattar som positivt eller negativt? För-

modligen beror det på situationen, ty det är 

just situationen och hur vi använder språket 

i relation till densamma som inom lingvis-

tiken lägger grunden för vad som kallas 

pragmatism.

Pragmatiska kunskaper kan man ha i alla 

språk, för även om man inte har erfarenhet 

av just svenska så saknas det ju sällan kun-

skaper i andra språk. Snarare är det tvärtom, 

alltså att en elev som vill lära sig svenska 

redan behärskar fler än ett språk sedan 

innan. Det innebär dock inte att utmaningen 

för den svenska läraren blir mindre för den 

sakens skull då språken kan skilja sig vitt åt.

I Sfi-lärartidningen har vi tidigare skrivit 

om vikten av behärska språket för skapandet 

och utvecklandet av den egna identiteten. Att 

skapa förutsättningar för språklig utveckling 

utgör därmed en central del för utbildningen. 

Hur kan vi då förstå språkutvecklingen? På 

1990-talet lades grunden för en numer klas-

sisk teoretisk modell, där språkutvecklingen 

delas in i dels kommunikativ kompetens och 

strategisk kompetens. Strategisk kompe-

tens innefattar dels produktions¬-strategier, 

alltså hur tanke ska omvandlas till tal, och 

dels kommunikations¬strategier, alltså hur 

talet ska formas kanske i brist på ordförråd. 

Det senare innebär att eleven tar hjälp av 

andra ord, liknelser och synonymer för att 

»fylla ut« talet och göra det begripligt.

 

Träna med EPA-modellen

Vi återvänder till det pragmatiska, för det är 

i just kommunikationsstrategierna som det 

pragmatiska gör sig gällande. Den prag-

matiska kompetensen delas därför även in 

i under-kategorierna funktionell kompetens 

och sociolingvistisk kompetens, där den 

förstnämnda omfattar förmågan att kunna 

välja rätt ord och uttryck i rätt sammanhang, 

medan den senare (och möjligen betydligt 

svårare) omfattar förmågan att välja rätt ord 

och uttryck i olika sociala sammanhang. 

Sammantaget handlar det alltså om både 

vad man säger och hur man säger det. Små 

skillnader i uttryck, inte bara det svenska, 

utan i alla språk kan ge vida skillnader i 

både betydelser och framför allt i hur något 

uppfattas. 

Det bästa, och möjligen enda, sättet är att 

lära sig olika kommunikationsstrategier är att 

öva. Övning kan ske genom både monolog 

och dialog, i par och i grupp. En välbeprövad 

modell är den som kallas EPA-modellen. 

Där E står för enskild, P står för par och A 

står för alla. Ett tema som alla kan relatera 

till utgör ramen för samtalet. Det kan till 

exempel vara den egna frukosten eller ett 

restaurangbesök. Genom att först själv få 

tänka igenom vad som ska berättas och 

sedan få pröva de språkliga vingarna i par 

(vilket kan framstå som mindre skrämmande 

än hela klassen), och till sist samtala i klas-

sen ges flera tillfällen till övning i olika forum. 

Beroende på språkkunskaper och ämne som 

diskuteras kan naturligtvis turordningen på 

EPA alterneras för att variera övningarna.

Källa: Skolverket.se
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Pragmatisk språkstörning innefattar ofta 

goda språkkunskaper men specifika svårig-

heter turtagning, anpassning av språket, 

avsaknad av en röd tråd, anpassning av 

mängden av information, svårigheter att ta 

andras perspektiv samt att tolka och förstå 

verbala och icke-verbala sociala signaler 

exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk.

Att delta i ett samtal blir en komplicerad 

process för elever med pragmatisk språk-

störning när flera språkliga förmågor ska 

användas på samma gång. Innehållet ska för-

medlas på rätt sätt, lämpliga ord ska väljas, 

grammatik ska formuleras rätt samtidigt som 

de sociala och pragmatiska reglerna ska till-

lämpas vilket kräver starkt fokus och mycket 

energi. Dock är det viktigt att ta hänsyn till 

ackulturationen när elever har svenska som 

andraspråk och här kan modersmålslärare 

vara ett bra stöd för både lärare och elever.

Pragmatiska svårigheter är medfött och finns 

kvar genom livet men kan ta sig olika uttryck 

och kan förändras. De språkliga förmågorna 

hänger ihop och när elevens andra 

språkliga förmågor utvecklas kan även 

den pragmatiska förmågan förbättras. 

Eleverna kan alltid utvecklas och 

lära sig saker men den språkliga 

sårbarhetens finns kvar och 

ger sig till känna när det blir 

mycket samtidig komplex 

språklig information. 

Svårigheterna kan vara 

lätta till måttliga eller 

grava/omfattande svårigheter och ärftlig-

heten ökar med graden av svårigheter ...

Pragmatisk språkförmåga handlar om språkets funktion; att kunna anpassa språkanvändningen till situatio-

nen och kunna använda språket i ett socialt samspel.

Text: Maria Engstam. Foto: Specialpedagogkonsult.

Pragmatisk språkstörning
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NYHET! Ny upplaga av Språkvägen C. 
Läromedlet är  
förbättrat, förenklat  
och förnyat.
Beställ ett kostnadsfritt  
utvärderingsexemplar 
av elevboken idag!

www.sanomautbildning.se/sfi

AVSÄNDARE:
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

NÄSTA NUMMER
I nästa nummer, mars 2022, är temat motivation. Hur skapar vi en undervisning som höjer
motivationen hos eleverna? Hur upptäcker vi omotiverade elever? Är passiva och frånvarande
elever verkligen omotiverade?

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://www.bokforlagethedvig.se/nyheter/lastrana-pa-sfi/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

