
Tiia Ojalas outtröttliga 
engagemang för flerspråkiga

Appen Faworiter hjälper användaren att 

ljuda och läsa upp den text som skapas i 

appen. Bokstäverna omvandlas till ljud, som 

tillsammans skapar ett ord. Och ord för ord 

läser appen upp den berättelse som skrivs. 

Den berättelse som användaren skapar 

samlas i appens bibliotek och kan skrivas ut 

per sida eller som en bok, ett häfte. I boken 

kan man använda flera språk, exempelvis 

svenska och arabiska, om man vill. Då har 

man skapat en flerspråkig bok.

Det har vid intervjutillfället bara gått en 

vecka sedan appen Faworiter lanserades. 

Tiia Ojala berättar engagerat om appens 

tillblivelse. Idén kom i april 2021 och nu, 

fyra månader senare, i oktober 2021 lan-

serades den.

– Vi kom på att vi skulle skapa en app. Vi 

hade testanvändare och följde dem i hur de 

använde appen. Vi utvecklade och testade 

den hela tiden. Testanvändarna ville hellre 

klicka än använda funktionen ’drag and 

drop’. Idag finns därför båda funktionerna. 

Det har varit en bra början.

– Den är utseendemässigt skapad både 

till barn och vuxna. För sfi är det i synnerhet 

vuxna som är i början av sin litteracitetsut-

veckling som vi har i åtanke.

I appen Faworiter kan användaren välja 

eller välja bort att bokstäverna ljudas medan 

man skriver. H – e – j ljudas och bildar 

sedan »hej«, med hjälp av Siri. Funktionen 

tal till text är också integrerad i appen. Det 

innebär att användaren kan läsa in ord eller 

en berättelse, så skriver appen in texten. 

Det finns i dagsläget tolv språk som läser 

orden ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi ➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Språkappar på marknaden är oftast appar som övar ett enda språk. Läromedelsförfattaren och föreläsa-

ren Tiia Ojala, som själv har tvåspråkiga barn, kom på idén att skapa en flerspråkig app. Resultatet blev 

nylanserade Faworiter.

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat.

Språkutveckling är något ständigt pågå-

ende. Varje vuxen som studerar sfi möter 

språket både i skriven och muntlig form 

i sin vardag. Ett sätt att öva och befästa 

ord och fraser är appar.

Varje år lanserar Internetstiftel-

sen rapporten »Svenskarna och 

internet«. I den kan vi följa tillgång 

till och användningen av digitala 

enheter, såsom dator, surfplatta 

och mobiltelefon. Vi får också veta 

hur vi använder våra digitala enhe-

ter. E-handel, sociala medier och 

nyhetskonsumtion är några av de 

användningsområden som ingår i 

rapporten.

Redan i rapporten 2017 konsta-

terades »Nu har alla internet«.

Utöver de vardagliga apparna ... 

Språkutvecklande  
appar

text: Annsofie Engborg
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Alla dessa älskade appar. Med frihet i tid och rum kan varje vuxen som är i början  

av sin språkutveckling se bilder, lyssna till ord och fraser – och öva in dem genom att lyssna och skriva.

Det finns övningsappar för ordinlärning och det finns appar som likt Språkplay ger använ-

daren tillgång till hela språket via tv-program och filmer i SVT Play. Genialisk idé att ge 

tillgång till en hel bank av serier och kunskapsprogram – ett stycke svensk kultur med 

inbäddade språkövningar ...

Jakten på den perfekta appen

Studie: Dagligt bruk av appar  
på A-kursen

Att skapa appar är inte längre något som enbart 

företag gör. 

Du vet väl att du kan skapa en egen app? 

Hur gör man en egen app? Kan skolan göra 

en egen app? Läs mer här hur det funkar:  

appsmakerstore.com

Chefredaktören

Studien Digitala verktyg i SFI-un-

dervisningen i A-kurs: En studie om 

användningen och betydelsen av digi-

tala verktyg i vuxna elevers språkinlärning 

(2020) består av klassrumsobservationer i 

två A-kurser och semistrukturerade intervjuer 

med två sfi-lärare som undervisar respektive 

kurs.

Lärarna framhåller sin övertygelse om att 

apparna bidrar till språkutveckling.

I studien framgår att digitala verktyg används 

för individuellt bruk – appar via surfplatta och 

lärplattformen Lunis via dator. Under tiden 

som eleverna övar att lyssna och skriva ges 

inget utrymme för samarbete eller interaktion 

med de andra deltagarna i undervisningen och 

begränsar därmed utrymmet för kommunikation 

och interaktion. Avsikten med individuellt bruk 

är att ge eleverna möjlighet att öva i egen takt 

och dels att öva sig i självständigt arbete, enligt 

de intervjuade lärarna.

Nackdelarna med att större delen av tiden 

används till att individuellt öva in språket via

appar är att tiden för interaktion, kommunika-

tion och samspel är kraftigt begränsad. De 

didaktiska implikationer som studien ger är 

att utveckla användandet av digitala verktyg 

till att samtidigt utveckla interaktion och kom-

munikation i små grupper.

Var det någonting i samband med studien som 

överraskade dig?

– Det som överraskade mig var dels elevernas 

positiva inställning till användningen av...

Skapa 
en egen 
app?

Vilka digitala verktyg används för vuxna som  

har kort eller ingen skolbakgrund? Afërdita  

Raçi, Karlstads universitet, undersöker i  

sin studie (2020) vilka digitala verktyg  

som används och vilken betydelse de  

har för sfi-elevernas språkutveckling. 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Text: Annsofie Engborg. Foto: Pexel.

Chefred. : Annsofie Engborg. Foto: Mats Högberg.
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DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Kanske är det pandemin och den 

påtvingade distans- och fjärrun-

dervisningen som sfi genomgått 

men jag börjar tro att jag blir mer 

och mer traditionell, analog och 

klassrumsbunden i min lärarroll. Ett 

helt nummer av Sfi-lärartidningen 

om appar?! Det är uppenbart att 

jag längtar tillbaka till ett klassrum 

på skolan i stället för att sitta framför 

skärmen.

Ibland undrar jag också om en 

del av intresset för digitala verk-

tyg, läromedel och appar inom sfi 

handlar om att försöka hitta sätt 

att hantera kontinuerligt intag, stor 

differentiering bland eleverna och 

deras språkliga nivå samt det hårda 

trycket på individanpassning och 

flexibilitet inom vuxenutbildning. 

Jaha, det kom två nya elever den här 

veckan också? Mitt i det här längre 

temamomentet som påbörjades för 

två veckor sedan? Ok … ja, men … 

App, app, app – 
vad ska apparna 
egentligen vara  
bra för?

Krönikör:  
Lillemor Malmbo

Läs mer och boka på 
Lärarfortbildning.se

 STOCKHOLM 12 NOV              

Individ- och gruppanpassad  
undervisning i SFI- och SVA

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper 

KursKurs
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
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Strukturerat läromedel ger 
strukturerad undervisning

Hej där, Ivana Eklund!

Under ett antal fredagar om året anordnar 

Sfi-lärartidningen »Fredagsforum för sfi-lä-

rare«. Under en knapp timme möts sfi-lärare 

från hela landet för att utbyta tips och tankar 

om sfi-undervisningen. Vid senaste fredags-

forum gästades Fredagsforum av Rebecca 

Roth som under ett sfi-lärarvikariat kom i 

kontakt med Svenska dag för dag. I dag 

arbetar hon som verksamhetsadministratör 

vid Folkuniversitetet i Skåne. 

– Jag kom i kontakt med det genom att 

jag var vikarie för fjärrkursen i Landskrona 

och senare Helsingborg. Jag hade brist 

på material och visste inte i vilken ände 

jag skulle börja. Då skulle Folkuniversite-

tet precis börja testköra Svenska dag för 

dag. Jag såg det som en möjlighet hitta ett 

snabbt, enkelt och interaktivt läromedel där 

eleverna kunde arbeta självständigt såväl 

som i grupp via Zoom. 

Vad ger det digitala läromedlet Svenska dag för 

dag digital som det tryckta inte ger?

– Det digitala läromedlet ger eleven möjlig-

het att på ett interaktivt sätt lära sig svenska. 

Det tryckta materialet är också bra, men via 

det digitala forumet har man möjlighet att 

själv klicka sig fram, lyssna på hörövningar, 

spela in sig när man övar sina ord och få 

direkt feedback. Det möjliggör för eleven 

att lättare kunna öva på alla fyra förmågor 

på ett självständigt sätt.

Vad eller vilka moment är mest populära bland 

eleverna att använda?

– Våra elever gillar att göra momentet »höra«. 

Det är det de gör mest och först. Eftersom 

det är enkelt att lyssna och sen följa upp 

med att svara på frågor. Tätt efter följer 

läsförståelsen, där de får läsa en text och 

sen svarar på frågor. Antingen får de klicka 

i/fylla i rätt svar och får då direkt feedback 

på vad som blev rätt eller fel. Eller så får de 

vänta på att läraren rättar. Det är lite olika 

och det tror jag att de också uppskattar ...

Hej Ivana! Vad gör du nuförtiden?

Oj, massor! Hösten är redan ganska fylld 

med halv- och heldagsfortbildningar kring 

vuxenpedagogik och andraspråksundervis-

ning och online föreläsningar om att jobba 

digitalt på olika sätt. Jag fortsätter också att 

jobba med Skolverkets projekt med bloggen 

Litteracitetsverkstaden. Och i samarbete 

med fortbildningsplattformen Preparus har 

jag lanserat tre förinspelade föreläsningar 

enligt flippat-klassrum-tänket. Det är väldigt 

roligt och spännande!

Du har skrivit både en bok om digitala verktyg 

för studieväg 1 och en bok om digital kompetens. 

Temat för detta nummer är appar. Vad har du för 

tankar om appar? 

Hur kan sfi-lärare tänka om det att välja app 

och det att använda appar i undervisningen?

Appar i undervisningen är inget självän-

damål, utan ett komplement för att skapa 

variation och interaktion. De är ett stöd för 

eleven att lära och ett stöd för läraren att 

fixa individanpassning i heterogena grupper. 

De viktigaste kriterierna vid valet av appar är 

att de är vuxenanpassade, funkar formativt 

och är användarvänliga. Det är också viktigt 

att användandet av appar utgår från den 

didaktiska planeringen man gör.

Har du något tips på en doldis bland appar som är 

uppskattad hos dem som väl använder den?

Cloud QR Skanner. Som namnet antyder 

skannar man qr-koder med den. Den är 

gratis, mycket användarvänlig och, det bästa 

av allt, reklamfri. Det finns en tvilling-app till 

den, Cloud QR. Den kostar några tior, men 

är perfekt om man vill skapa qr-koder även till 

ett innehåll som inte ligger på webben eller 

rent av bara finns analogt. Det finns mer om 

apparna på min blogg ivanaeklund.se/blogg.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Annsofie Engborg.

Vintern 2020/21 tvingades sfi-skolor fortsätta med distansundervisning. Det stod klart för många skolor över 

hela landet att tillgång på goda digitala läromedel skulle underlätta undervisningen.

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat.

http://www.ivanaeklund.se/blogg
http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
http://www.textpalatset.se/strukturerat-laromedel-ger-strukturerad-undervisning/
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Kåseri: Andreas Kjörling

Att mobilen är ett viktigt verktyg för språ-

kinlärning har Bradley med kollegor påvi-

sat genom sin studie gjord 2017 (vilket jag 

också skrivit om i detta numret av Sfi-lärar-

tidningen). Likaså utgör mobilen ett viktigt 

verktyg för att öka möjligheten till att förankra 

sig i det lokala samhället. Det bör dock 

sägas att mobilen, vilket ofta framhävs, inte 

utgör en komplett lösning för språkinlärning 

genom självstudier. Å andra sidan höjs även 

röster för att teknologin värde inte i tillräckligt 

stor utsträckning erkänns. Säkert är i alla fall 

att det inte räcker med bara ha en mobil, 

alltså en smarttelefon, för att det verkligen 

ska göra skillnad på språkinlärningen. Natur-

ligtvis ställer det krav ju också krav på de 

appar som mobiltelefonen ger tillgång till. 

Vad är det då som kännetecknar en bra 

språk-app och därmed gör den användbar?

Som en uppföljning till sin förra studie har 

Bradley (Al-Sabbagh et al., 2018) med kol-

legor undersökt just användbarheten hos 

olika språk-appar. Användbarhet känneteck-

nas av lättheten att använda ett system, en 

app en apparat eller en vad det nu månde 

vara. Tre frågor kan sägas sammanfatta 

användbarheten; 

1. Hur lätt är det att lära sig att använda 

tekniken?

2. Hur effektivt är det att använda tek-

niken

3. Hur lätt är det att förstå vad tekniken 

ska användas till? 

Användbarhet i en mobil handlar kort sagt 

om hur lätt det är att använda och i före-

komma fall lära sig av en app. För att under-

söka användbarheten gjorde forskarna vid 

Chalmers en tudelad studie ...

Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.

Vad kännetecknar 
en bra app?

Mobiltelefonen kan spela en viktig 
roll i språkinlärningen
Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har påvisat fördelar med mobiltelefoner i nyanländas 

språkinlärning. I studien undersöktes språkutvecklingen hos nyanlända med arabiska som modersmål. En 

grupp använde aktivt sin smarttelefon med språk-app, medan en referensgrupp inte gjorde det. Efter tio 

veckor kunde ett förbättrat svenskt uttal påvisas hos de som använt mobil och mobilapp.

Det råder inget tvivel om att språkliga färdig-

heter tillsammans med kulturella faktorer har 

stor påverkan på integration och möjligheten 

att vara en del av det samhälle man vistas 

i. Som nyanländ är därför möjligheten att 

få träna, använda och utveckla nya språk-

kunskaper i vardagen av stor vikt. Att göra 

det kräver dock någon form av grundnivå av 

språkliga färdigheter. Det måste, så att säga, 

finnas något att bygga på. För den som inte 

besitter vare sig färdigheten att ge sig ut i 

vardagen, eller för den delen modet att göra 

det, och pröva sina språkliga vingar uppstår 

vad författaren Joseph Heller ...

B O K T I P S E T

Digital kompetens 
för sfi-lärare

En utvärderande studie av appar för språkinlär-

ning, gjord vid Chalmers tekniska högskola visar 

att många appar lovar mer än de kan hålla. Studien 

som gjordes 2019 visade också att tydlig koppling 

till det vardagliga livet i form av exempelvis 

recept, musik och nyheter efterfrågas av sfi-elever

Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.  
Foto: Robin Worall

➞ Läs studien från Chalmers! 

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

➞ Köp boken från Adlibris

Vad är relevant och användbar kunskap för 

sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta 

vuxna medborgare? Och vad är adekvat 

digital kompetens i din profession som sfi-lä-

rare? Hur kan du, tillsammans med rektor 

och huvudman, bidra till en digitalt mogen 

verksamhet i utveckling?

Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana 

Eklund synar begreppen digitalisering och 

digital kompetens.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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https://www.adlibris.com/se/bok/digital-kompetens-for-sfi-larare-vad-innebar-vuxenutbildningens-digitalisering-9789177410539?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aIQwu4BklRn0HQTMlPQrkM50gXC8vHj9LrvmMf-J2Rm0k94VXOllCMaAl5MEALw_wcB
https://www.adlibris.com/se/bok/digital-kompetens-for-sfi-larare-vad-innebar-vuxenutbildningens-digitalisering-9789177410539?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aIQwu4BklRn0HQTMlPQrkM50gXC8vHj9LrvmMf-J2Rm0k94VXOllCMaAl5MEALw_wcB
http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
http://www.textpalatset.se/mobiltelefonen-kan-spela-en-viktig-roll-sprakinlarningen/
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Språkutvecklande och stöttande appar

Hej Svenska är en av de vanligaste apparna 

på sfi. Den kan hjälpa eleverna att utveckla 

sitt ordförråd samtidigt som den även 

innehåller övningar som är språkutveck-

lande. Genom Hej Svenska kan eleverna 

snabbt och enkelt öva upp sitt ordförråd 

samtidigt som de tränar sin grundläggande 

läs- och skrivförmåga. Eleverna får en snabb 

återkoppling och för att undvika felinlär-

ning finns ett facit tillgängligt i appen. Den 

här appen är gjord för målgruppen vuxna 

andraspråkinlärare och den inkluderar även 

alfabetisering.

I den här appen kan eleven se och lyssna 

på orden och meningarna på svenska sam

tidigt för att sedan träna och läsa orden 

och meningarna vilket stärker inlärningen. 

Hej Svenska fungerar på följande sätt: 

först tränar upp eleverna sitt ordförråd och 

sedan arbetar de med ordens innehållande 

ljud och bokstäver. Därefter tränas orden i 

vardagliga, användbara fraser. Appen kan 

användas direkt när eleven börjar på sfi, 

men kan även användas som förberedelse 

i en orienteringskurs inför studier på sfi om 

eleven sedan tidigare kan läsa och skriva 

och har studieerfarenheter.

Appen innehåller vidare flera delar som 

var för sig laddas ner. Följande delar är 

exempel på områden som ingår i serien: 

Hej Bostad, Hej Familj, Hej Kroppen varav 

alla är gratis att använda. Eleven kan arbeta 

med appen hemma via sin mobil och i skolan 

via surfplatta. 

Att skriva egna meningar och texter är 

ofta stort steg att ta för sfi-elever eftersom ...

Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Vuxna som 

studerar på sfi har behov för att använda språket 

så snabbt som möjligt men hindras i början av ett 

begränsat ordförråd. Två användbara appar är Hej 

Svenska och ClaroSpeak.

➞ Läs mer! textpalatset.se/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
 

http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
http://www.textpalatset.se/sprakutvecklande-och-stottande-appar/
https://www.bokforlagethedvig.se/nyheter/lastrana-pa-sfi/
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Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

I NÄSTA NUMMER
Ett tillräckligt gott uttal är inte bara viktigt för att göra sig förstådd i samtal. Ett gott uttal 
är även en god grund för stavningen.

I november (2021:11) handlar Sfi-lärartidningen om uttalets betydelse. Hur viktigt är ett 
gott uttal egentligen? Temanumret handlar även om olika sätt att öva uttal. Hur kan vi på 
ett givande sätt undervisa om uttal? Hur kan vi bidra till förbättrat uttal hos sfi-eleverna?

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av att arbeta med 
uttalsövningar på sfi eller motsvarande.

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se

https://www.nok.se/laromedel/serier/gilla-svenska/
mailto:%0Dannsofie%40textpalatset.se?subject=

