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”VÅGA PRATA
– FÖR ATT UTVECKLA UTTALET”
Muntlig färdighet är en central del i utbildningen svenska för invandrare. För att muntligt kunna uttrycka behov och önskemål, men
även för att kunna informera och berätta
behöver vi öva användbara fraser – men
också uttal – för att undvika otydlighet och
missförstånd.
Att kunna förstå och göra sig förstådd är grundläggande i ett samtal. Inom sfi är det vanligt med
övningar i att presentera sig, berätta om hur ens
dag ser ut, vad man tycker om att göra och att
berätta om ett minne. I muntlig färdighet och
muntlig kommunikation ingår även att uttrycka
åsikter. Med tanke på att sfi ska förbereda sfieleven för livet som samhällsmedborgare och
arbetstagare – och vardagslivet i övrigt, som
förälder, exempelvis, väcks frågan vad riktigt
värdefulla och relevanta muntliga uppgifter
skulle kunna vara.
För att kunna uttrycka oss muntligt behöver

vi inte bara ord och fraser – utan uttalet behöver
också slipas. Ibland är det betoningen som
ställer till det i kommunikationen. Elisabeth
Zetterholm, biträdande professor vid Linköpings
Universitet, forskar kring uttal.
Hur kan vi använda undervisningstiden på sfi
till riktigt intressanta, realistiska och därmed
relevanta muntliga övningar?
– Dramatisera exempelvis en anställningsintervju, hämta/lämna på förskolan, sjukhusbesök
etc. Använd de situationer som är relevanta
för inlärarna. Det här kan också bli tillfälle för
ordinlärning och att öva i att tala i fraser, att
använda rätt intonation så att det inte uppstår
någon missuppfattning. Rollspel kan med ...

MUNTLIG
FÄRDIGHET
Det är ett basalt behov för varje vuxen att kunna uttrycka tankar, viljor
och känslor. Muntlig färdighet är
därmed centralt för ett funktionellt
vardags- och arbetsliv. Tala är en
färdighet där sfi-eleven är aktiv
producent.
Muntlig färdighet och samtalskompetens kan övas via uttalsövningar, fraser
och dialoger. Tätt samman med muntlig färdighet hör även uttal, och tätt
samman med samtalskompetens hör
samtalsstrategier. För sfi-eleven är det
angeläget att öva muntlig färdighet
från dag 1 och att undervisningen ger
det som är högst relevant för elevens
vardag.
I undervisningen av muntliga
övningar behöver eleven en ...

Text: Annsofie Engborg Foto: Privat
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FORSKNING & STUDIER

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

ATT UTVECKLA SPRÅK HANDLAR OM

INVESTERING
I andraspråksutvecklingsdebatten talas ofta
om inlärarens motivation som den enskilt
viktigaste faktorn för att utveckla sitt andraspråk. Faktum är att även skolbakgrund är en
relevant faktor. Den kanadensiske forskaren
Norton använder även begreppet investering
i samband med andraspråksutveckling.
Makt, identitet och språkutveckling hör ihop.
Detta beskrivs i Bonny Nortons avhandling
Social identity, investment, and language learning (1995). Förstaspråkstalaren har naturligt
en större repertoar av språk och möjlighet till
språkanvändning än vad andraspråkstalaren har,
vilket ger en maktobalans. Bonny Norton beskriver identiteten som dynamisk och föränderlig.
Vår identitet påverkas vid migration och i det nya
landet. De val som den vuxne individen står inför
påverkar dennes identitet. Även maktrelationer
mellan målspråkstalare och andraspråksinläraren påverkar identiteten, menar Norton (2000).
Som andraspråksinlärare påverkas man av den
sociala omvärlden och de relationer man har, då
språkinlärning ses som en social handling. När
andraspråkstalare ger målspråkstalare legiti-

mitet skjuts också makten till målspråkstalare,
det vill säga de som är förstaspråkstalare i det
land dit andraspråkstalaren har flyttat. Detta
påverkar andraspråkstalare som inte ser sig som
legitima talare, vilket, menar Norton, påverkar
andraspråkstalares språkutveckling negativt
och begränsar identiteten (Norton 1997).
Istället för motivation talar Norton hellre
om investering. Motivation ses som något
statiskt eller fixerat personlighetsdrag, vilket
ger en olycklig tillskrivning till talaren (omotiverad eller motiverad) beroende på hur väl
språkutvecklingen sker. Investeringsbegreppet
förklarar vad som sker när andraspråkstalaren
ska använda sitt nya språk. Med investeringsbegreppet visar Norton att hon ser att andraspråksutveckling handlar om att inläraren behöver ge
av sig själv för att få något tillbaka, det är en
satsning av tid, mod och engagemang. Inläraren
ger en del av sin identitet, av den man är, till
att bli en av det nya, i det nya landet. Den
sociala identiteten förändras i takt med att
språkutveckling sker. I analogi med Bourdieaus
idé om människans kulturella kapital, menar
Norton att i takt med att språket tillägnas och

CHEFREDAKTÖREN

utvecklas, utökas också andraspråksinlärarens
resurser för att ta del av samhället i det nya
landet. Språkutvecklingen ska därmed ses i en
social kontext. Som vuxen och ny i landet önskar
man tillträde till de olika arenor som vuxna rör
sig i – exempelvis sociala arenor, yrkesliv och
att uppnå en ekonomisk trygghet.
I en studie av Norton visade det sig att andraspråkslärare i Kanada upplevde ojämn maktfördelning i interaktionen med kanadensiska
förstaspråkstalare. För dessa kvinnor räcker
inte vilja och motivation att utveckla sitt språk.
Villkoret för att förbättra sitt språk handlar
snarare om att använda språket och utveckla
det genom användning. I studien framgår att
kvinnorna i studien önskade mer undervisning i
autentiska samtalssituationer för att stärka och
utveckla språket. Norton konstaterar även att
läraren har en viktig roll – att skapa ett tryggt
klassrumsklimat och att läraren också har en
insikt om att vuxnas språkutveckling handlar
både om kunskap och ...
Text: Annsofie Engborg
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SAMTALSKOMPETENS, HUR LÅTER DET?

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

Muntlig färdighet behöver varje sfi-elev utveckla. Kommunikativ förmåga likaså. Men
hur utvecklad kan och bör färdigheten eller förmågan bli? Går det att tala om samtalskompetens på sfi-nivå?

annsofie@textpalatset.se

0762-37 47 14

@textpalatset

/in/annsofieengborg

I det här temanumret har vi stannat till vid muntlig färdighet, ett område som intresserar
mig personligen väldigt mycket. För dig som har undervisat Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Mats Högberg
i många år minns säkert uttalsmaterialet Så ska det ...
➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Oklarheter om krav kring
språk och samhällskunskap
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
(NC) ger uttryck för stora oklarheter i utredningen kring språk- och samhällskunskapskrav
för svenskt medborgarskap. NC menar att
utredningens förslag väcker frågor kring både
rättssäkerhet och strukturell segregering.
I januari 2021 presenterades, genom statens
offentliga utredningar (SOU 2021:2), ett delbetänkande kring språk och samhällskunskap
för svenskt medborgarskap. I delbetänkandet
påvisas att en tydlig satsning på sfi-utbildning borde vara det primära för individen, och
därmed också för samhället om man vill bidra
till inkluderande processer.
Rapporten, som i sin helhet heter Utredningen om språk- och samhällskunskap för
svenskt medborgarskap och andra frågor om
medborgarskap, föreslår att det ska införas krav
på kunskaper i svenska och samhällskunskap för
förvärv av svenskt medborgarskap. Ett förslag
som, enligt Nationellt centrum för svenska som
andraspråk (NC), i sin tur kommer att gravt
påverka situationen både för nyanlända och
för sfi-utbildningen i sig. Bland annat, menar
NC, kommer det att få ännu okända konsekvenser dels för vilken språklig nivå som förväntas
uppnås i relation till inkludering, och dels
därmed också för sfi-lärarens uppdrag i sig.
I utredningen föreslås flera metoder för
kunskapsmätning, däribland genom speciellt
framtagna prov i relevanta ämnen. Även uppvisande av godkända betyg från kommunal
vuxenutbildning (Komvux) i sfi på D-nivå ska

VAD ÄR
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som
satsat på muntliga övningar, uttal och
kommunikationsövningar
Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

kunna ligga till grund för förvärvande av svenskt
medborgarskap. Detta leder därmed i sin tur att
ett ansvar att bedöma grunderna för ett eventuellt svenskt medborgarskap åläggs sfi-lärarna,
vilket i sin tur även ställer krav på särskilda
kunskaper kring bedömning av språkkunskaper specifikt för medborgarskap. Vidare gör NC
gällande att en vedertaget låg andel av sfi-lärarna de facto är behöriga. Således saknas en
från utredningens sida djupare diskussion kring
rättssäkerhet för den som söker medborgarskap.
Likaså framgår det av den tidigare utredningen
som kallas KLIVA-utredningen (SOU 2020:66)
att det (enda) bedömningsinstrument som idag
finns tillgängligt inom är sfi är det nationella
provet. Dock råder stora oklarheter kring hur
provet genomförs i olika verksamheter.
Vidare ger NC uttryck för stora skillnader i
förmåga att tillgodogöra sig det svenska språket,
inte minst beroende på den studerandes ålder
och även i relation till tidigare erfarenhet av
studier. Dispens kan ges i de fall det åligger särskilda skäl. Det är dock upp till den sökande att
göra anspråk på dessa skäl och därmed ansöka
om densamma. I förlängningen riskerar förslaget
om kunskapskrav i svenska och samhällskunskap
därmed att leda till en typ av indirekt strukturell diskriminering knutet till ursprungsland,
eftersom kort utbildning hos invandrade på
gruppnivå kan kopplas till vissa länder. NC anser
därför också att det måste framstå som ...
Text: Andreas Kjörling.
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PÅ TALETS
GRUND
Ivana Eklund reflekterar
Att prata är att lära, av varandra och
tillsammans. Samtal är grunden för
kunskapsbygget.
Ja, det tror jag! Särskilt på sfi där det
är så viktigt med en undervisning som
utgår från och tar vara på varje enskild
elevs tidigare erfarenheter, samtidigt
som man bygger vidare på redan befintliga kunskaper och utvecklar de tankar
som eleverna redan bär på. Kan man få
kläm på utgångsläget på ett annat sätt
än genom talet? Jag tvivlar.
För mig som lärare har begreppet
”på talets grund” blivit mer än en undervisningsmetod. Snarare en pedagogisk
filosofi. Särskilt på nybörjarnivån på studieväg 1 var talet alltid alltings början.
I och för sig var det snarare en bild eller
en gemensam upplevelse av något slag
som var själva början, men bara som ett
stöd för talet som skulle till.
Bekräftelse och samspel
Eleverna gav ord och fraser som de redan
kunde klä sina tankar, erfarenheter och
känslor med och jag gav dem vad de ännu
saknade. På så vis utvidgade vi språket
tillsammans. Jag såg att de kunde och
de visste det.

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

Studieförbundens arbete med
vuxna utan skolbakgrund
Folkbildningen är ett viktigt stöd för vuxna
utan skolbakgrund – men konstateras också
ha både fördelar och nackdelar jämfört med
andra aktörer, enligt Andreas Fejes, professor
i vuxenpedagogik. I ett webbinarium ledd av
Ebba Ringborg, Studieförbunden, i februari
(2021) diskuterades folkbildningens roll.
Att undervisa vuxna utan skolbakgrund ställer
särskilda krav på den som utbildar. Projektledare
för satsningen kring att samla förståelse och
forskning kring målgruppen kortutbildade är
Anita Utterström, studieförbundet Bilda, som
tillsammans med flera olika studieförbund (bl.a.
ABF, Sensus och Ibn Rushd) har haft ett årslångt
arbete med att sammanställa kunskap för gruppen kursledare inom studieförbund.
Efter det att många vuxna kom till Sverige 2015 ökade behovet av undervisningen
i svenska. Över 120 000 vuxna som kommit
till Sverige de senaste åren har undervisats av
sammanlagt tio studieförbund. Projektledaren
för satsningen ALFA – svenska för alla Anita
Utterström konstaterar att utmaningen är stor
för den merpart vuxna som kommer till Sverige från ett land där den muntliga kulturen är
starkast, då vi i vårt samhälle består av skriftlig
information.
Hur benämner vi vuxna utan skolbakgrund?
Anita Utterström lyfter begreppsanvändningen
i samband med att gruppen vuxna som har haft
begränsade möjligheter i att gå i skolan och lära
sig läsa och skriva.
– Använd inte analfabet eller illitterat.
Begreppen visar på talarens bristperspektiv,
förklarar hon, och vi tillskriver därmed en person
bristegenskaper. Vi vuxna, var och en, är så
mycket mer, och har kunskaper, erfarenheter och
talanger av olika slag. Helt illitterat är nästintill
omöjligt att vara, eftersom litteracitet handlar
om att se, tolka och förstå inte bara skriven text,
utan även bilder och symboler. Den målgrupp
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som ska lära sig att läsa och skriva ses därför
vara i början av sin litteracitetsutveckling och
nivån omnämns ’baslitteracitet’ eller ’grundläggande litteracitet’.
Handbok med stöd- och undervisningsmaterial
Inom projektet ALFA – svenska för alla initierades ett rundabordssamtal med ett tjugotal
personer som träffats för att delge sin expertis
om målgruppen vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Därefter skapades en referensgrupp
med cirkelledare från olika delar av landet. Just
den yrkeskategori som också skulle få handboken som skulle arbetas fram. I arbetsgruppen
arbetade man fram en handbok. Hösten 2020
testades fem av de tio olika temana i olika cirklar
runtom i Sverige.
Syftet med den framtagna handboken är
att den ska handleda undervisaren i mötet med
målgruppen och innehåller 150 övningar samt
kopieringsmaterial med bild- och ordkort. En
tillhörande webbapp finns också, där innehållets bilder och ord är samma som i handbokens

kopieringsunderlag. Sfi-läraren Linda Säinas
har skrivit 105 övningar inom tio vardagsnära
teman.
Varför är studieförbunden viktiga?
Haris Agic, Studiefrämjandet, beskriver de
personer som studerar. Det är ett liv i spillror
som dessa personer har med sig med sig i sitt
bagage. Det är personer på flykt och som lever
i ovisshet. Det är ett ”mellanförskap” – de har
med sig kunskaper, erfarenheter och talanger,
men de hamnar i döda vinkeln när de kommer till
Sverige, eftersom de inte har språket att uttrycka
sig ännu. Grammatiska strukturer, morfologi och
syntax finns inte i deras språkliga verktygslåda.
Det går inte att lära dem språket på samma sätt
som man undervisar läs- och skrivkunniga.
– Folkbildningens roll är därför att se vad de
behöver göra för att kunna ingå i samhället,
funderar Haris Agic. Vi fastnar i ...
Text: Annsofie Engborg
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KRÖNIKA

Har du provat
att vara tyst en hel dag?
I Tage Danielssons klassiska saga om den stora
ordransoneringen så bestämmer sig vår herre
för att det snackas för mycket. En dag säger han
till sin fru Elvira ”Hör du det är något alldeles
förskräckligt vad folk pratar och pratar och
pratar i ett kör. Jag tycker det har blivit värre
med allt meningslöst pladdrande.”
I sagan bestämmer sig vår herre för att
ransonera orden och tilldelar därför varje man
(vår herres fru, Elvira, förbjuder honom att göra
anspråk på damernas ordförråd) 100 miljoner
ord, vid varje passerat miljontal ringer en liten
klocka i öronen. De ransonerade orden räcker
gott och väl för alla människor. Det är bara tre
av de allra mest snacksaliga personerna som

faktiskt förverkar sin tilldelning; en präst, en
PR-man i tvättmedelsbranschen och politiker.
Sagan, som finns med i samlingen Sagor för
barn över arton år (Den mest kända av sagorna i
boken torde vara Sagan om Karl Bertil Jonssons
julafton), släpptes första gången 1964 och har
sedan dess lästs av många och säkerligen glömts
bort av än fler därtill. Själv har jag en tummad
pocketutgåva anno 1984, köpt på ett antikvariat
någon gång i tiden. Finns det då något mått av
sanningshalt i sagan om den stora ordransoneringen?
Nej, naturligtvis gör det inte det. Däremot är
den skriven i en tid långt före internet, sociala
medier och det mångkulturella samhället vi lever

i idag. Eftersom jag själv inte är gammal nog att
ha varit med 1964 vet jag inte med säkerhet,
men jag kan likväl föreställa mig att människor
pratade med varandra på ett annat sätt än i
dag. Kanske var det mer småskaligt, kanske var
horisonten inte så vid som den är idag knappt
sextio år senare. Betyder det då att samhället
var mer inkluderande än idag? Nej, det tror jag
inte heller. Möjligen var det mer inkluderande
för de som faktiskt var inkluderade i samhället,
men det påverkade ju knappast de som av en
eller anledning stod ...
Text: Andreas Kjörling
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MENINGSFULLA MUNTLIGA ÖVNINGAR
Att lära sig ett språk tar tid. Sfi-eleverna behöver åtskilliga timmar för att öva läsförståelse,
att skriva olika texttyper, öva hörförståelse.
I undervisningen är öva uttal och muntlig
produktion minst lika viktigt. Och den kommunikativa förmågan likaså.
För att öva muntlig färdighet, i synnerhet i
dessa digitala distanstider, kräver eftertanke
från läraren. Vad behöver eleverna öva? Vad har
de användning för till vardags? Hur ser deras
liv ut utanför undervisningen?
En expert inom muntlig färdighet på sfi är
fil.dr. Maria Rydell, biträdande lektor i svenska
som andraspråk vid institutionen för svenska och
flerspråkighet, Stockholms universitet. 2016
kom hennes avhandling i ämnet: Konsten att
föra ett samtal framåt – om bedömning av
muntlig interaktion på sfi.
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Om du vore sfi-lärare idag – hur skulle du öva
muntlig produktion med dina elever och om
vad skulle de tala, så att uppgifterna verkligen
skulle kännas realistiska och vuxenrelevanta?
Vilka tänkta muntliga situationer skulle du
utsätta dem för?
– Att skapa uppgifter tillhör den kreativa
och roliga sidan med att vara lärare, även
om det också kan vara svårt. Uppgifter som
känns meningsfulla och relevanta för elever
kan skapas i dialog med eleverna själva utifrån deras erfarenheter och behov. Kanske kan
de själva komma på situationer som de skulle
vilja öva på eller komma på tillfällen då den
muntliga interaktionen inte gått som de tänkt.
Utifrån det kan man skapa uppgifter med syftet
att nästa gång eleverna deltar i en liknande
språklig situation ska de känna sig lite bättre
språkligt rustad, exempelvis genom att ha fått

nya uttryck att använda eller att ha övat uttalet.
Jag tror också att det är bra att eleverna ibland
får förbereda sig inför muntliga uppgifter, kanske
samla information, översätta eller ha med sig
något de kan prata om.
– Jag tror att det är viktigt att skapa olika
typer av uppgifter som övar olika sidor av den
muntliga färdigheten. Det skulle kunna vara
uppgifter som fokuserar på att lyssna och ställa
frågor och bygga vidare på det samtalspartnern
sagt eller uppgifter där eleverna får berätta
om något de läst eller sett. Den muntliga färdigheten går att få in i de flesta övningar som
görs. Även så kallat småprat med eleverna fyller
dessutom en viktig social funktion.

Text: Annsofie Engborg
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

SPECIALPEDAGOGEN
Uttal – en grund för muntlig produktion
Att inte bli förstådd muntligt är ett stort hinder
för en vuxen och att lära sig producera språk
muntligt på sfi blir därför mycket viktigt för att
kunna kommunicera med omgivningen och att
kunna vara en del av samhället.
Det är viktigt att kartlägga och fånga upp elever
tidigt med uttalssvårigheter och att det blir rätt
från början eftersom felinlärning automatiseras
snabbt och det är svårt att backa och lära om.
Uttalet är grunden för språkinlärningen. Om en
elev uppfattar ljuden fel blir uttalet – och därmed
också läsningen och skrivningen – fel.
En annan svårighet som är kopplad till uttal är

att sfi-elever inte kan skilja på bokstävernas
namn och bokstävernas ljud, vilket skapar läsoch skrivsvårigheter. Ett sätt att undvika detta
är att använda appar där eleverna kan lyssna
och memorera bokstavsljuden tillsammans med
uttalsträning. (Exempel: Hej Svenska.) Vidare kan
det vara svårt att uttala långa svåra ord och ett
tips är att lära eleven att dela upp ordet i stavelser,
vilket också är en bra lässtrategi.
Med andra ord är uttalsträning viktigt och bör
likställas med andra kursmoment och planeras in
som ett naturligt moment i undervisningen. Uttal
innebär att öva både enskilda språkljud och hela
fraser och meningar – intonation (tonfall), rytm

Beställ
tidningen
till klassen.
Välj antal
ex.

Gratis
lärarmaterial:
lektioner
korsord
podd
quiz

Maria Engstam, Specialpedagog

och betoning – och kan tränas på alla nivåer i
sfi-undervisningen. Träning av uttal bör ske kontinuerligt i undervisningen och som hemuppgift.
Inläraren behöver endast träna ...
text: Maria Engstam foto: Specialpedagogkonsult
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Nyheter
på lätt svenska
varje dag på
nyhetssajten
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Kungsgatan 29, 4 tr
111 56 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare
som undervisar på
motsvarande kurser

Läromedel
som gör
skillnad för
sfi-elever!
Hitta något som
passar just för dig
och dina elever.

Språkvägen B Nu med
lyssningskoder även i elevboken!

Alfa sfi A Nu med lyssningskoder i läseboken!

Beställ
utvärderingsexemplar

Textbygget – Texttyper för sfi B, C och D

SamSpråk Uppdaterade utgåvor!

www.ovningsmastaren.se
www.sanomautbildning.se/sfi

I NÄSTA NUMMER 15 APRIL
I april (2021:04) handlar Sfi-lärartidningen om sfi i allmänhet. Hur länge har
sfi funnits i sin nuvarande form? Hur ser historien och utvecklingen ut? Och
vilka olika utbildningsformer finns utöver sfi för vuxna som har kommit för
att leva och bo i Sverige?
Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av att
arbeta med sfi eller motsvarande. Hur arbetar du för att ge vuxna en så bra
utbildningstid som möjligt, i början av deras språkinlärning och språkutveckling?
Skriv och berätta:
annsofie@textpalatset.se
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