
Det behövs fler studier inom till exempel 

transspråkande undervisning, det vill säga 

en undervisning där elevers olika språk fung-

erar som en lärande resurs för måluppfyl-

lelse vid inlärningen av svenska. Den här 

typen av undervisning bygger till exempel 

på att elever först processar skoluppgifter 

en grupp där alla talar samma modersmål 

och sedan genomför uppgiften på svenska i 

en annan grupp där alla har olika modersmål.

Anledningen till att först arbeta med upp-

gifter på modersmål och sedan på svenska 

är att ge eleverna möjlighet att fördjupa sig i 

skoluppgiften, diskutera och hjälpa varandra 

att hitta nya svenska ord och uttryck och lära 

sig svensk grammatik genom att använda sitt 

modersmål som en bro till det nya språket. 

Skoluppgifterna tar längre tid att genomföra 

men resultatet visar att elevernas svenska 

texter och samtal når högre kvalitet.

På sfi i Enköping har vi arbetat med sam-

tals- och skrivuppgifter utifrån en forskning 

av Blake Turnbull (2019). Han studerade 

japanska universitetsstudenter som skulle 

lära sig engelska och använde sig av sam-

talsuppgifter och skrivuppgifter. Han såg ...

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

Text: Ulrika Lundqvist och Anita Varga. Foto: Johan Lövgren.

Att använda elevers modersmål som stöd vid inlärningen 

av ett nytt språk är effektivt och ett välkänt faktum inom 

skolforskningen. I Sverige finns det många studier och 

handböcker i ämnet inom barn- och ungdomsskolan. Den 

didaktiska forskningen inom sfi är däremot bristfällig. 

Hur kan vi arbeta med flerspråkighet som resurs?

Text: Annsofie Engborg

Transspråkande, eller translanguaging, 

avser både skolans och den enskilda 

flerspråkiga individens strategier för 

att se det starkaste språket som resurs 

när man lär sig ett nytt språk. Varje 

individ bär en språklig potential och 

metalingvistisk kunskap som används i 

undervisningen av det nya språket.

Forskningen visar att det finns 

positiva samband mellan elevernas 

språk- och kunskapsutveckling och 

hur de tillämpar dessa i den under-

visning de genomgår (Cummins 

2005, 2007, 2017). Translangua-

ging kan ses som en meningsska-

pande process där eleven utvecklar 

sina kunskaper genom att använda 

sina båda språk för att utveckla sin 

kommunikativa förmåga.

För sfi-undervisningen innebär 

transspråkande att läraren ...

TransspråkandeTransspråkande 
undervisning
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April är här och vi på redaktionen konstaterar att aprilvädret är tillbaka.  

Det kom redan i mars – tvära kast mellan solvarma dagar och ymnigt snöfall – vilket har fortsatt in i april.

Ja, aprilväder heter det ju. Vi på redaktionen blev fundersamma om det finns på andra 

språk. På spanska? På wolof? På tigrinja? Förmodligen inte. Vissa ord och ords betydelser 

växer fram i en kulturell kontext. Därför kan ord sällan enkelt översättas. Vissa ord kan inte 

ens förstås med en enstaka förklaring utan behöver vid upprepade tillfällen behandlas ...

Hur översätter man »aprilväder« till andra språk?
Chefredaktören Annsofie Engborg

Åsa Wedin om 
transspråkande och 
flerspråkighet

Flerspråkig muntlighet 
som resurs

Att kunna läsa och skriva är centralt i den 

vuxna individens liv. Men är det något som 

individen alltid bär med sig så är det talet, 

den muntliga färdigheten. ”Det talade språ-

ket är människans primära kommunikations-

medel”, skriver Juvonen och Svensson i 

Skolverkets modul Muntlig kommunikation 

i alla ämnen (2018).

Eftersom talet är flyktigt till sin karaktär är 

den svårare att förstå och uppfatta, än en 

text som vi har möjlighet att läsa och läsa 

om i vår egen takt för att förstå. I samtalet 

ställer det höga krav på både uppfattnings-

förmåga och förmåga att kunna formulera 

sig i ett spontant svar tillbaka. För att stötta 

både språkutveckling och utveckling av 

samtalskompetens har läraren en viktig roll 

i att stötta så att samtalet fungerar och att 

eleverna utvecklar de strategier de behöver 

för att upprätthålla samtalet, involvera andra 

i samtalet, kunna avbryta på ett artigt sätt, 

byta ämne, visa att man håller med eller 

inte håller med – samt avrunda och avsluta 

samtal. 

I samband med att tala om ord och begrepp 

behöver läraren vara den som aktivt med-

verkar till att ”packa upp” språket och lotsa 

eleven fram till förståelse. Den aktiva med-

verkan kan bestå av att läraren besvarar 

elevens följdfrågor men också av att lära-

ren är den som ställer olika typer av frågor 

tillbaka till eleven, för att lyssna till elevens 

föreställningar om ordet och elevens reso-

nemang kring sin förståelse. Läraren kan 

även ställa ordrelaterade frågor:

• I vilka sammanhang har du hört det här 

ordet?

• Hur används det här ordet?

• Vad tror du att det betyder?

• Vilka andra ord betyder samma eller 

nästan samma sak?

• Finns ordet i sammansättningar eller 

med avledningar? Vilka? ...

Text: Annsofie Engborg

För att stötta elevernas språk- och kunskapsut-

veckling behöver eleven ges utrymme till reflektion 

och samtal. Genom att utgå från vad individerna 

redan kan, vet och kan uttrycka ges goda förutsätt-

ningar för det vidare lärandet.

Åsa Wedin, fil dr i andraspråksforskning och 

professor i Pedagogiskt arbete vid Högsko-

lan Dalarna i Falun gästar podden ILT talks, 

där hon framhåller att man ska använda sina 

olika språk och se dem som resurs. Hon ser 

att den tidigare »Här i Sverige ska vi prata 

svenska« och »Här på skolan är det svenska 

som gäller« börjar luckras upp ...

Här kan du lyssna på podden.

Text: Annsofie Engborg

För att stötta elevernas språk- och kunskapsutveckling behöver eleven ges utrymme till reflektion och 

samtal. Genom att utgå från vad individerna redan kan, vet och kan uttrycka ges goda förutsättningar för 

det vidare lärandet.

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Podd: ILT talks

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi

Foto: Mats Högberg
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DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

Jag förstår inte hur en mångkulturell 

skola som har flerspråkiga elever 

inte ens har personal som kan 

något av dessa språk, åtminstone 

det största av de talade språken 

i skolan. Jag förstår inte heller 

hur en arbetsplats (det kan vara 

företag eller enhet på en kommun) 

som jobbar nära med utrikesfödda 

arbetssökande eller kunder som 

pratar mest arabiska inte har en 

enda flerspråkig anställd som kan 

både svenska och arabiska. Jag 

förstår inte heller hur kommunika-

tionsenheter i vissa myndigheter 

som inte har någon anställd som 

kan flera språk än svenska och 

går ut med covid 19-information 

med omvända texter på arabiska 

till arabisktalande.

Det är ju brist på inkluderande 

rekrytering och ledarskap som 

leder till slöseri med resurser 

och tid. Det vill säga att Sverige 

behöver bli bättre på mångfald och 

inkluderande rekrytering ...

Flerspråkighet  
som kompetens 
och resurs

Krönikör:  
Ali Alabdallah

Glad påsk
 önskar redaktionen

Vi utökar redaktionen! 
Sfi-lärartidningen söker 

frilansskribent
annsofie@textpalatset.se
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Från flerspråkighet till transspråkande
Text: Andreas Kjörling, författare och sociolog

Vi lever en i värld där en mängd olika språk blandas i vardagen. Många unga behärskar numer inte bara ett 

utan flera främmande språk. Forskningen visar på flera fördelar med både flerspråkighet och transspråkande. 

I vårt avlånga land Sverige talas närmare 

två hundra olika språk. Det kan alltså inte 

råda någon som helst tvekan om att vi är ett 

flerspråkigt land, trots att många fortfarande 

betraktar svenskan som det enda gällande 

språket. Något som inte är fallet. I Sverige 

finns även sex minoritetsspråk. Kan du räkna 

upp dem?

Att vara flerspråkig kan innebära olika 

saker beroende på perspektiv. De två 

per¬spektiven är naturligtvis inte helt 

olika, men har stor betydelse för individen 

beroende på vilket av dem som anammas. 

Flerspråkighet kallades förr ofta för tvåsprå-

kighet, eftersom man i forskningen tidigare 

utgick från att individen (som mest) stude-

rade och behärskade två språk. Lyckligtvis 

har detta förlegade synsätt ersatts av ett mer 

samtida, där det inte är ovanligt att barns 

föräldrar talar olika språk och kanske till 

och med bor i ett land med ett tredje språk.

Enligt det gamla synsättet menade man 

också att individens inlärning av ett andra 

språk påverkade, antingen (och förmodli-

gen) negativt eller positivt på det första språ-

ket. Genom globalisering och människors 

ökade rörlighet har den tidigare synen på 

språkinlärning nu ersatts av ett dynamiskt 

perspektiv, där synergier och styrkor lyfts 

fram i den dubbla språk-inlärningen. Dels, 

förstår man nu att de olika språken inte 

används urskillningslöst i lika stor utsträck-

ning utan att användningen snarare beror av 

tillfälle och sammanhang. Dessutom är det 

numer vedertaget inom språkforskningen 

att inlärningen av två språk inte, så att säga, 

utgörs av två parallella fåror, utan snarare 

hänger samman genom semantiken. För det 

är ju genom semantiken som vi ger namn till 

ting; signifierande till signifierad, och tingen 

är ju desamma oavsett språk ...

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
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https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/Interaktionskort-for-SFI/


Knappt 200 språk talas i Sverige.

I Sverige finns de 5 minoritetsspråken 

samiska, finska, meänkieli, romani chib 

och jiddisch.

Det finns fler än 7000 språk i världen.

Det finns närmare 400 alfabet i världen.*

Fler än 200 studier sedan 1970-

talet visar på ett positiva effekter av 

flerspråkighet.

I Nigeria talas fler än 200 olika språk.

I Papua Nya Guinea sägs finnas mellan 

700 och 1000 olika språk.

Flest länder med 1 språk finns i Europa.

*Ingen vet säkert hur många alfabet 

som finns i världen. Uppgifterna varie-

rar mellan 200 och 400.

Språk  
i siffror
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Transspråkande innebär inte bara att blanda 

flera språk, utan att både erkänna och upp-

muntra de olika språkens samverkan. Med 

andra ord innebär det att etablera och 

underhålla en multilingvistisk norm där flera 

språk inte bara ges utrymme utan faktiskt 

pedagogiskt vävs samman. Det kan tyckas 

självklart att det inom sfi och i övriga delar 

av skolans värld är något som äger rum 

i skolsalen. Det är ju där undervisningen 

sker genom interaktion mellan lärare och 

elever sker. 

För att riktigt förstå vad det i praktiken 

innebär behöver vi dock gå lite djupare än 

ett enkelt konstaterande av en skolsal per 

se. I en nyligen publicerad studie under-

sökte forskare från Högskolan i Dalarna det 

transspråkiga rummet. Studien, som gjordes 

i kontexten av hemspråk, kan har trots vitala 

skillnader i formen för undervisning ha stor 

bäring även för undervisning inom sfi.

Olika typer av rum

Med rum ska här förstås något mer än 

ett utrymme med fyra väggar, i skolan 

och på sjukhuset kallad en sal. Rummet, 

snarare än det konkreta det signifierar, är 

det mer abstrakta begreppet rumslighet 

(eng. space). Den franske filosofen Henri 

Lefebvre (1936–1980) menade att rummet 

och rumsligheten är en social konstruktion 

skapad genom de tre delarna; det uttänkta 

rummet, det upplevda rummet och det levda 

rummet. Med avstamp i Lefebvres teorier har 

därefter den brittisk-kinesiska forskaren Li 

Wei, som studerade kinesiska språkstuden-

ter i London i Storbritannien, givit upphov 

till teorier kring den trygga rumsligheten 

och det trygga rummet. Sammantaget kan 

alltså rummet och rumsligheten förstås både 

utifrån dess sociala konstruktion och utifrån 

vad den sociala konstruktionen gestaltat för 

studenterna. 

För nyanlända som läser sfi kan således 

landet Sverige ses som en rumslighet med 

både främmande språk och kultur, medan 

det nya hemmet och familjen utgör en annan 

rumslighet där det egna språket och den 

egna traditionen utgör ramarna. I skolsalen 

för sfi, kan de två rumsligheterna mötas 

genom transspråkande. Här skapas därmed 

vad forskarna i Dalarna beskriver som ett 

lingvistisk skolskap, där skolskap är ett nyord 

skapat av orden skola och landskap ...

Det transspråkande rummet
Text: Andreas Kjörling, författare och sociolog

Den franske filosofen Henri Lefebvre menar att rum och rumslighet är sociala konstruktioner. Genom att blanda olika 

språk i undervisningen och i transspråkandet ge utrymme för synergier däremellan skapar ett tryggt rum för eleverna.

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Elever på sfi med dyslexi har fonologiska 

svårigheter och svårigheter med läsförstå-

else både på sitt modersmål och på sitt 

andraspråk. Dyslexi betyder svårigheter 

med att avkoda och stava och dessa svårig-

heter påverkar SFI-elevernas inlärning av 

svenska som andraspråk.  För att avgöra 

om svårigheterna beror på just dyslexi krävs 

en utredning av den fonologiska förmågan 

både på elevens modersmål och på svenska 

och detta görs via logoped. 

Elever på SFI med språkstörning har 

svårigheter med att uttrycka sig språkligt 

och förstå språklig information exempel 

vid samtal, uttal, läsning, instruktioner och 

samband.  Utredning och diagnosticering av 

språkstörning genomförs på elevens 

modersmål och svenska. Språkstörning 

eller dyslexi finns alltid på elevens båda 

språk men orsakas aldrig av flerspråkig-

heten. För att kunna hjälpa elever med 

språkstörning och dyslexi behövs  

kunskap om olika språks  

uppbyggnad, flerspråkighet  

och andraspråksinlärning  

eftersom elevens flera språk  

samspelar och påverkar  

varandra. Om kunskapen  

om flerspråkighet  

saknas riskerar  

spår från andra  

språk ...

Det transspråkande rummet Foto: Specialpedagogkonsult

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

www.sanomautbildning.se/sfi

Kan flerspråkighet orsaka 
läs- och skrivsvårigheter?

➞ Läs mer på textpalatset.se/sfi
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MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

I NÄSTA NUMMER
I nästa nummer, maj 2022, är temat skrivande och skrivövningar. Hur arbetar ni med skrivande och  

skrivövningar på skolan? Vilka typer av texter är intressanta och relevanta för vuxna att öva?

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er om hur ni arbetar med cirkelmodellen och andra  

metoder i samband med skrivövningar. Vi är också nyfikna på hur ni arbetar med skrivövningar som  

eleverna har användning för i yrkes- och samhällslivet. Vilka texter är det?

Vi kommer gärna till dig och din skola för att skriva om er i ett kommande nummer.

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se
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