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”SVENSKA
MED SÅNG”
Att lära sig svenska genom sång kan tilltala
en inlärare på många sätt. Det kan vara en
väg in i svenska musikskatter, svensk kultur,
ett sätt att lära sig nya ord och fraser – och
ja, uttal, förstås.
I Uppsala finns en kör i studiecirkelform hos ABF.
Kören leds av den tidigare sfi-läraren Signe Rudberg Selin som har pluggat musiketnologi och
musik-och-hälsopedagogik och som har jobbat
som vissångerska och låtskrivare i många år.
– När jag jobbade som sfi-lärare prövade jag
att lägga in sångpass, vilket gav mersmak både
för mig och eleverna. Jag fick chans att starta
en internationell kvällskurs med renodlad sång.
– I studiecirkeln ”Svenska med sång” på
ABF i Uppsala mixar jag sång, språkträning
och underhållande populärhistoria om artister,
händelser, kultur. Min metod är att ”öppna” varje
sång med nyckelord. Det blir som att öppna ett
fönster mot svensk historia. I varje sång ligger
en bit av berättelsen om kultur och natur.

MUSIK
OCH UTTAL

Signe Rudberg Selin berättar att hon har
inspirerats av Eva Bornemarks visor i boken
Svenska med sång .
– Själv har jag länge varit intresserad av sång
och hälsa och har skrivit forskningsrapporten
”Sång som en läkande lek”.
Bland urvalet finns en blandning av populärmusik och äldre visor, och utgår från det kända.
I kören finns vuxna från olika länder och olika
referensramar. I Sverige skapas ett nytt sammanhang och sången och musiken kan hjälpa till på
traven. Musik i radio strömmar i ett flöde som
kan vara svårt att ta till sig. I Signes körverksamhet tar de sig tid att gå in i texterna på djupet.
– Jag är mån om blandningen, att även ta
in äldre, klassiska allsånger som ”En gång jag
seglar i hamn”. ”Vem kan segla” är en ...
text: Annsofie Engborg, foto: Bildbank

➞ Läs mer! textpalatset.sfi

Ett av flera sätt att öva uttal i sfi-undervisningen är att använda inslag
av musik. Musik är även en dörr till
kulturmöten och intressanta samtalsämnen.
”Musik har en social inverkan”, konstaterar Veronica Gustafsson i sin
kvalitativa studie ”Musik som metod
för andraspråksinlärning” (2014). Med
musik i sfi-undervisningen kan man
bland annat öva betoning och rytmik.
Men det finns en hel del ytterligare
vinster med att ta in musik i sfi-undervisningen. Musiken och låttexterna kan
vara utgångspunkt för hörförståelse,
rimövningar , ord- och fraskunskap etc.
Genom att låta eleverna välja och
spela upp musik från sitt eget hemland visar vi intresse för ...
text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

UTTALSUNDERVISNING
PÅ SFI

Trots att prosodin påstås vara vägen till
’perfekt’ svenska prioriteras inte sådana övningar, konstaterar Angelica Lundvik i sin
studie (2017).
I studien ”Uttalsundervisning på SFI” undersöker
Angelica Lundvik hur lärare i två mellanstora
kommuner bedriver uttalsundervisning på sfi.
Genom observationer och intervjuer ser Lundvik
att lärare som organiserar uttalsundervisningen

inte följer eller bygger på några gemensamma teorier eller filosofier.
Uttalsundervisningen är avhängig den
enskilda lärarens sätt att undervisa.
Av de rapporter som finns att tillgå om
sfi är resultatet av uttalsundervisningen
nedslående, konstaterar Lundvik. Det är
inte bara kvaliteten som varierar. Faktum
är att uttalsundervisningen inte sällan
bortprioriteras.

ELEVERNAS TANKAR

OM UTTAL

I Rebecka Bodemars studie (2014) undersöks
sfi-elevers tankar om hur man lär sig svenskt
uttal. Här följer studiens abstract.
Abstract:
Bakgrunden till denna undersökning är att
uttal är en viktig del av språket att behärska,
samtidigt som det finns indikationer på att
uttalsundervisningen inom Svenska för invandrare (SFI) är eftersatt. Ändå uppnår elever inom
SFI ett förståeligt uttal och därför antogs att de
använder sig av självstudier i uttal och skulle ha
uppfattningar om hur de lärt sig uttal.
Syftet med denna undersökning var att
beskriva och analysera några SFI-elevers uppfattningar av metoder för att lära svenskt uttal,
för att ur detta dra slutsatser av didaktisk betydelse för uttalsundervisning inom SFI. Detta
undersöktes genom tre forskningsfrågor kring
metoder som eleverna uppfattar har hjälpt dem
att lära svenskt uttal. Kvalitativa intervjuer med
fyra SFI-elever som har gott uttal genomfördes
på deras egen skola. Två elever i taget intervjuades under cirka en timme och det uppstod
ett fritt samtal om hur de uppfattar att de har
lärt uttal.
Resultatet är en lång rad metoder som eleverna uppfattar har hjälpt dem för lärande av
svenskt uttal: lyssna, läsa, syssla ...

text: Annsofie Engborg, foto: Bildbank

text: Annsofie Engborg
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CHEFREDAKTÖREN:
VÅGA SJUNG!

Utgivare: Textpalatset Sverige AB
Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg
Grafisk form: Togetheronline Group AB

I flera klassrum sjunger sfi-elever svenska visor, poplåtar och traditionella
sommarsånger. Jullåtar har bytts ut mot ”En kväll i juni” och andra populära sånger.
Sång och musik väcker känslor och texterna uttrycker våra tidlösa tankar. Det är inga
konstigheter. Musik har en stor del av våra liv – under livets olika skeden och årets högtider,
i samband med fest och sorg. Musik öppnar även...
Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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”GE ELEVERNA

FEEDBACK”
Sfi-lärare vill ägna sig mer åt uttalsundervisning men de vet inte hur. Det säger
Elisabeth Zetterholm, docent och universitetslektor som forskat i ämnet och
undervisar blivande lärare i svenskans
fonologi, fonetik och uttalsmetodik.
Varför är uttalundervisning viktig?
– Utan ett begripligt uttal blir du inte
förstådd, folk slutar lyssna och det är förödande för en vuxen inlärare som vill in i
svenskt samhälls- och yrkesliv.
Du finns nu på Linköpings universitet men
har mött många blivande lärare på olika
utbildningar, inte minst inom sfi. Vad är
viktigt att veta om svenskans uttal?
– För att kunna lära ut svenskt uttal
måste du ha god kunskap om exempelvis
prosodin med intonation och ordbetoning
som inkluderar långa och korta segment av
vokaler och konsonanter. Utan den kunskapen blir det svårt att ringa in vad i uttalet
som gör att kommunikationen störs. Var
uppmärksam på elevernas förstaspråk så
du förstår varför ett visst uttal på svenska
kan vara svårt att få till och hur det kan
övas.

oss säga partikelverb, i ljudinspelningar och
reflektera över vad det gör med förståelsen.
Man kan också träna talapparaten tillsammans: Hur mycket måste jag runda mina
läppar innan det blir ett Y av ett I?
I höst (2019) håller du i en workshop på
konferensen Sfi i fokus. Vad får deltagarna
göra då?
– Bland annat öva på brytningsanalys
genom att lyssna till ljudinspelningar. Vad
i uttalet är det som gör att den vi lyssnar
till är svår att förstå? Sedan funderar vi tillsammans på vad vi kan göra för att hjälpa
eleverna till ett mer korrekt och begripligt
uttal.
text: Annsofie Engborg
➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Vilka konkreta undervisningstips vill du
dela med dig av?
– Ge eleverna tydlig feedback på vad
som låter konstigt i svenska öron. Låt dem
lyssna efter rätt och fel i betoningen av, låt

NÄSTA NUMMER 15 JUNI 2019
I Sfi-lärartidningen i juni (2019:06) skriver vi om multimodalitet. Hur jobbar
ni på din skola med ljudfiler, bilder och filmer? Har ni hittat ett sätt som ger
resultat? Vilken roll spelar multimodala texter i undervisningen? Dela med er både av utmaningar och goda
exempel.
Skriv och berätta: annsofie@textpalatset.se

SKA VI

SJUNGA?

IVANA EKLUND TIPSAR

Jag ser inte mig själv som en musikalisk person, men gillar musik gör
jag absolut. Som de flesta.
När det gäller att i grupp nynna med i
trallvänliga låtar med enkel och tydlig
text, är min inställning att bara det känns
bra för de inblandade, kan det bli riktigt roligt med allsångsliknande inslag
i klassrummet. Jag minns särskilt väl en
A-grupp. De älskade att sjunga! Varje
fredag under flera veckors tid presenterade jag en svensk låtvideo som jag
hittade på Youtube och som var textad.
Vi lyssnade på sången och vi läste texten.
Vi pratade om vad orden betydde och
vad låten handlade om. Till slut ställde
vi oss upp och sjöng tillsammans. Veckan
efter var det energigivande sångpauser
varje dag. Två låtar blev stora favoriter:
Snälla snälla med Caroline af Ugglas
och En kväll i juni med Lasse Berghagen.
Språkundervisning? Javisst.
Förutom ett endorfinpåslag varje gång vi
lyssnade på låtarna och sjöng, utvecklade
eleverna sitt ordförråd, uttal och prosodi
och fick smaka på svensk kultur. Det var
gott så.

DELA MED DIG
Sfi-lärartidningen efterlyser goda
exempel från din sfi-undervisning.
Skriv till: annsofie@textpalatset.se
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GÄSTSKRIBENT:

SÅNG PÅ SCHEMAT
Att sången är ett bra redskap i träningen
av vokalljuden kände vi alla väl till. Vi
visste att sången hjälper minnet med nya
fraser. Men hur får man sången att bli en
del av undervisningen?
Nu har vi haft sångsamlingar varje vecka
i drygt ett år. Jag tänkte presentera hur vi
gör och hur vägen har sett ut. ”Vi” är lärarna
på studieväg 1 på sfi i Kalmar. Jag håller i
samlingen, men alla är med och har tankar
och synpunkter. Alla lärare sjunger!
Fredagseftermiddagen ville vi ägna
åt kommunikationsträning. Vi testade
många olika upplägg och grupperingar.
Men vi kände att sången förtjänade mer
utrymme. Många elever var tveksamma till
att sjunga tillsammans. Vi fick lägga tid på
några utvärderingar och många spännande
tankar kom fram.
”Det är jobbigt att sjunga fel.”
”Jag vill inte att männen ska se mig när
jag sjunger.”

”Jag har svårt att lära mig sångerna.”
Men det fanns en vilja att fortsätta, och vi hade
stöd från de allra flesta eleverna.
Återkommande aktivitet
Vi lät sångsamlingen bli en återkommande
aktivitet. Varje fredag, i ca 35 minuter, sjunger
vi. Vi har en stor aula och samlingen börjar
med att alla sitter och sjunger. Några sånger
med mer texter, nya ord och nya fraser tränas
in. Vi sjunger sånger där varje långt vokalljud
tränas. Till detta använder vi boken Arne lagar
mat av Hillevi Torell. Vi har upplevt att enkel
stämsång och växelsång ger koncentration
och aktivitet. Texterna finns på väggen, vi vill
inte ha sångblad som stör uppmärksamheten.
När det återstår en kvart kommer alla nära
varandra och samlas runt pianot. Vi sjunger växelsånger med dialogtema som hälsningsfraser
och frågor. Till detta finns bra sånger i boken
Sjung och träna svenska av Helena Bogren och
Karin Sundström.

Långsiktighet och uthållighet
Det har tagit lång tid att få eleverna aktiva
och riktigt sångvilliga. Många fredagar med
samma sånger har krävts. Jag har många
gånger tänkt att det blir enformigt, men
vi förstår att det är först efter ganska lång
tid som texterna och melodierna fäster sig.
Och först efter ganska lång tid har vi sett
den effekten vi ...
text: Emma Nilsson, Axel Weüdelskolan i Kalmar

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

GÄSTSKRIBENT:

SÅNG SOM
INTEGRATIONSPROJEKT
Jag jobbar på SFI i Mjölby och vi har sedan
några månader tillbaka ett samarbete med
en sångpedagog. Hon heter Ida Fridlund
och är en viktig del av kommunens integrationsprojekt.
Ida kommer till oss på Vuxenutbildningen varje
fredag och träffar eleverna i kurs A och B i
studieväg 1. Vi jobbar tematiskt och sångerna
väljer vi utifrån vad vi jobbat med under veckan.
Vi tycker att det finns flera fördelar med
att ägna 45 minuter i veckan åt sång. Eleverna
får tillfälle att repetera och det ger även bra
uttalsträning. Eleverna blir engagerade och
känner sig delaktiga. Det märks att sången kan
vara en bra hjälp för att minnas svenska ord och
fraser.
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Utmaningen kan ibland vara att få fram sånger
som ligger på en bra nivå, dvs. att de varken
är för svåra eller upplevs som barnsliga. Idas

kompetens som sångpedagog kombinerat med
lärarnas erfarenhet bidrar till ...
text: Jessica Bergmar

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Träna och testa sfi

Nyhet!

Träna och testa sfi är ett alldeles nytt digitalt material
som kompletterar din undervisning, oavsett vilket
läromedel du använder.
✓ Optimerat för smartphones
✓ Nivåindelade övningar för alla sfi-kurser
✓ Lärarmaterial med nivåtester
✓ Självrättande övningar som tränar olika färdigheter
✓ Tydliggör varje enskild elevs framsteg och resultat
✓ Fungerar utmärkt för heterogena grupper med
löpande intag

Prova gratis!
På gleerups.se kan du läsa mer och prova gratis i 30 dagar.
Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till: info@gleerups.se

annons_237x114.indd 1
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YRKE

MUSIKPEDAGOG
I Bergsjön utanför Göteborg undervisar Andreas Andersson. Han är författare till Musik
i sfi-undervisningen (Liber).
Hej där, Andreas Andersson. Var arbetar du?
Jag jobbar som musikpedagog I Bergsjöns Församling där en hel del av mitt arbete består i
att jobba språkutvecklande med musik. Just nu
har jag två vuxengrupper varav en är med elever
som går ett basår (ett samarbete med en Folkhögskola) samt ett språkcafé där blandningen
av olika språkgrupper och spannet av olika
nivåer är väldigt stor.
Du är författare till Musik i sfi-undervisningen.
Hur valde du ut låtar till den boken?
Valet av låtar till boken byggde på tidigare
erfarenheter av hur en låt ”ska ” vara uppbyggd
för att eleverna ska kunna ta till sig språket utan
att behöva lägga för mycket tid på att lära sig
sjunga en svår melodi. Eftersom melodin hjälper
till att komma ihåg ord, fraser och innehåll så
är en enkel melodi att föredra.
Att vara sfi-lärare är inte att vara musiklärare.
Hur kan man ta in musik om man varken vill
eller kan sjunga – och inte heller kan spela
instrument?
Det är mycket enkelt. Överallt där tekniken finns
– finns också låtarna, musiken och pedagogiken
tillgänglig. Att låta elever lyssna på musik från
t ex Spotify, Youtube etc och jobba med texter
går lika bra som att presentera en låt genom
att sjunga. Gör tävlingsmoment, jobba med
helklass. Vad hör eleverna för ord de känner
till? Hur många ord hör de tillsammans? Vad
betyder texten som helhet? osv.
Hur jobbar du med musik i sfi? Vad märker du
funkar? När blir det riktigt bra?
När man hittar en text som talar till eleverna
och är lyhörd för de diskussioner som uppstår i
klassrummet. Då har man hittat rätt. Att jobba
med musik är inte bara att sjunga. Det är också
ett sätt att väcka nyfikenhet kring en berättelse
i texten, fakta kring saker som nämns i låtens
innehåll eller i berättelser kring kompositö-
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ren eller textförfattaren – samtidigt som det
är ett pedagogiskt hjälpmedel för att minnas
och hänga upp inlärning på en melodi eller ett
sammanhang.
Att jobba med utmaningar fungerar också
alltid mycket bra. Att skriva texter tillsammans
och ha en dialog kring hur man uttrycker sig i
språket skapar alltid engagemang hos eleverna.
Att jobba med härmsånger (call & response) när
man ska lära sig uttal är också bra och det är
ett roligt sätt att träna t ex vokaler.
Vad vill du säga till lärare som vill, men
kanske inte riktigt törs ta in musik i sfiundervisningen?
Bara gör det! Det skapar ytterligare en dimension för att lära sig saker och det är så lättillgängligt. Eleverna vill ofta skriva och läsa när de
går i skolan, men behöver introduceras i andra
pedagogiska sätt att lära sig saker. Min erfarenhet under alla de år (16 år!) jag har arbetat med
musik och språkutveckling är att musiken är ett
jättebra komplement till övrig undervisning

Foto: Peter Ljunggren

för att man lättare ska lära sig språket och till
exempel hur Sverige ”fungerar”. Det gäller alltså
även sånger med faktatexter. Vi har t ex sjungit
sånger om demokrati, miljö och friskvård där vi
blandat in samhällsinformation. Det har bidragit
till att de flesta av mina elever vet vad demokrati
är i Sverige, vart man ringer om man blir sjuk
eller vad allemansrätten betyder.
Något mer du vill tillägga?
Musik är ett universellt språk som alla förstår.
Även om man inte förstår språket så förstår man
känslan och då har man nästan kommit halvvägs.
Varför skulle man inte använda sig av det?
text: Annsofie Engborg
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MUSIKBOK

FÖR VOKALINLÄRNING
Hillevi Torell började sin yrkesbana som pedagog men vidareutbildade sig till musikterapeut på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
Idag arbetar hon även som leg. psykoterapeut
och handledare.
Hillevi Torell har författat ett läromedel i svenska
som andraspråk som bygger på vokalinlärning
genom musik.
Berätta – hur tog boken form?
– Egentligen började alltihopa med att jag
knåpade ihop en visa om Arne som lagar mat.
Jag gjorde en enkel liten ritning i blyerts som
jag kopierade upp samt lite övningar till sången.
Jag tänkte att eleverna först skulle sjunga, och
sedan få öva sig att skriva utifrån sången. Jag
spelade gitarr till och vi sjöng tillsammans. Med
tiden blev det allt fler vokalvisor. Jag gjorde nya
illustrationer. Övningarna växte runt sångerna.
Med åren fanns ett material som var rikligt

utprövat och kunde sammanställas till ett läromedel.
– Jag har främst arbetat med ungdomar och
unga vuxna med materialet. Kanske kan någon
tycka att visan om Arne är lite naiv i sitt uttryck.
Samtidigt vet jag att vi behöver vara lekfulla
och spontana i undervisning av svenska som
andraspråk. Lite skratt och tokigheter kan
vara förlösande i inlärningssituationen. Jag
minns själv då jag lärde mig ett nytt språk som
vuxen utomlands. Vi läste barnböcker, och det
var gynnsamt. De flesta andra visorna än Arne
lagar mat har en lite annan karaktär. Jag har
bemödat mig om att försöka hitta symbolik i
visorna, trots att de är så enkla. Genom symboler
och metaforer sker ofta god inlärning. Utifrån
symboliska uttryck kan vi skapa god dialog och
kommunikation. Jag har på sistone ...
text: Annsofie Engborg, foto: privat

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Beställ kostnadsfritt
provexemplar
Vi har sfi-läromedel för alla kurser och studievägar. Med våra
smarta elevpaket får du både digitala läromedel och tryckta
böcker – allt för att ge en varierad och flexibel undervisning.
Med provexemplaret kan du prova elevpaketets digitala
läromedel fritt i upp till 6 månader.

Beställ på studentlitteratur.se/prova

Upptäck hela en
utbudet på webb
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare
som undervisar på
motsvarande kurser

Konferens • 25 oktober 2019 • Stockholm

SFI I FOKUS 2019

Utveckla undervisningen med formativ bedömning

LÄS MER & BOKA PÅ WWW.GOTHIAFORTBILDNING.SE/SFI-I-FOKUS
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