
Tjänsternas relevans för andraspråksin-

lärning är närmast odiskutabel, speciellt 

med avseende lingvisten Stephen Krashens 

input-teori. Språkplays inbyggda ordböcker 

och grammatikanalys gör dessutom auten-

tiskt språkbruk mer begripligt enligt samma 

teori. Vi frågar Niss Jonas Carlsson från 

Språkkraft, ideell förening som står bakom 

Språkplay. 

Varför lägger SVT och UR ned Språkplay? 

– Det som sagts till oss är att det är en 

fråga om kostnadsprioriteringar. Då bör 

tilläggas att kostnaden är en bråkdel jäm-

fört med den finansiering som målgruppen 

bidrar med via den nya så kallade Public 

Service-avgiften. Nu kommer långt färre av 

dessa betalande att hitta till SVT och UR 

med språklärande som lockbete. 

En kritisk röst om Språkplay menar att tjänsten ger 

»knasiga översättningar«. Vad svarar du på det?

– Det är ett olyckligt missförstånd att 

Språkplay skulle vara en översättningstjänst. 

Språkplay visar pedagogiskt att ord har fler 

än en betydelse. Den är alltså lika »knasig« ...

Text: Annsofie Engborg.

År 2018 fick de pris för Europas bästa språkutvecklande app och Europas bästa app för integration. 

Språkplay är ett digitalt språktillgänglighetsformat för alla Utbildningsradions 10 000 och SVT:s 17 000 

streamade tv-program med integrerade språk- och lärstöd till trettio olika språk. Sedan 2016 har nära 

600 000 användare med annat modersmål än svenska nåtts av tjänsterna och 1,7 miljoner timmar informell 

språkinlärning har möjliggjorts. 

Text: Annsofie Engborg

Att ha tillgång till språket även i digitala 

medier och kunna kommunicera med 

andra personer digitalt kan inspirera 

vuxna i sin språkutveckling. 

I sociala medier kan individen dela 

med sig av sin vardag via foton med 

kommentarer och ta till sig bud-

skap i foton och filmer tillsammans 

med text. Genom multimodaliteten 

– kombinationen av text, ljud, sym-

boler och bild – stärks möjligheten 

att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation som är autentisk 

och innehåller det som individen 

finner relevant skapar en känsla av 

meningsfullhet. Att kommunicera ...

Sociala 
medier

UR och SVT lägger 
ner Språkplay
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I det vardagliga livet läser, skriver och kommunicerar vi inte bara tryckt text, utan även digitala texter. I 

samhälls- och yrkeslivet tar de digitala texterna och den digitala kommunikationen över allt mer. I den 

multimodala kommunikationstillvaro vi lever vi finns även foton, symboler, film med. Att läsa, tolka och 

förstå multimodala texter är därmed en kompetens som varje vuxen behöver utveckla.

Vi på tidningsredaktionen avslutar detta år, 2022, med temat sociala medier och tittar även ...

Digital litteracitet – en förutsättning  
för vardags- och yrkesliv

Chefredaktören Annsofie Engborg

Undervisning som utvecklar digital litteracitet 

Hur digitala är vi  

2022?

Studien visar att eleven har begränsade 

möjligheter att utanför klassrumstid delta 

i digitala litteracitetsövningar i sitt vardag-

liga liv. Eleven deltar övervägande i social 

interaktion med familj och vänner. Sfi-läraren 

uppmuntrar henne endast på ett begränsat 

sätt att engagera sig i att utveckla sin digi-

tala litteracitet.

Norlund Shaswar menar att elevernas praxis 

för digital litteracitet kan användas i pedago-

giska syften för att bättre ansluta till elevens 

transnationella praxis och för att läraren ska 

förstå elevens hela språkliga repertoar och 

utbud av litteracitet för lärande.

Text: Annsofie Engborg. Foto: CX Insight

I »Digital Literacy Practices in Everyday Life and in the Adult L2 Classroom: The Case of 

Basic Literacy Education in Swedish« (2021) utforskar Norlund Shaswar digital litteraci-

tet hos en vuxen invandrare i Sverige, och digital litteracitet i kursplanen för sfi (svenska 

för invandrare). Norlund Shaswar genomför sin studie via klassrumsobservationer och 

individuella så kallade semistrukturerade intervjuer med eleven och hennes lärare.

Text: Annsofie Engborg. 

Enligt den årliga undersökningen Svenskarna och 

internet (Internetstiftelsen 2022) använder i princip 

alla svenskar internet: 94 procent. Det gäller såväl 

vuxna som barn. Sociala medier används också 

dagligen av de allra flesta. I studien kartläggs 

och redovisas svaren från befolkningen födda per 

årtionde.

I och med coronaårens distansarbete och 

hemmavaro drabbades svenskarna av en 

så kallad chockdigitalisering. Vi mer eller 

mindre tvingades ut på nätet. En tydlig effekt 

av chockdigitaliseringen är det att kunna 

identifiera sig med e-legitimation. Daglig 

användning av Bank-id har ökat från 47 till 

71 procent, jämfört med 2021. Även använd-

ning av digitala brevlådor har ökat (från 6 

av 10 föregående år till 7 av 10 i år, 2022).

Sociala medier

I ett helt kapitel – kapitel 7 – sammanställs 

undersökningens resultat av svenskarnas 

användning av sociala medier. I princip alla 

internetanvändare använder sociala ...

» Läs på textpalatset.se/sfi
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Källa: Norlund Shaswar, A. (2021). Digital Literacy Practices in Everyday Life and 
in the Adult L2 Classroom: The Case of Basic Literacy Education in Swedish.  
In: Levine, G.S., Mallows, D. (eds) Language Learning of Adult Migrants in 
Europe. Educational Linguistics, vol 53. Springer, Cham.  
doi.org/10.1007/978-3-030-79237-4_8

Foto: Mats Högberg
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DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

Text: Ali Alabdallah 
Författare och föreläsare om integration

Jag kan erkänna att sociala medier, sär-

skilt Facebook, har varit en fantastisk 

inlärningsplattform för mig. Där började 

jag lära mig massor av nya ord på 

svenska och mer slang och vardagsord 

som jag inte har fått lära mig på skol-

bänken (sfi). Jag brukade skriva mina 

tankar och händelser på svenska och 

därefter fick jag kommenterar av mina 

följare. Då blev jag tvungen att slå upp 

de nya orden och detta utvecklade mitt 

ordförråd. Det händer fortfarande.

Fördelen med Facebook är att det 

är varierande, roligt och motive-

rande, alltså man blir motiverad 

att läsa, kommentera och agera i 

kommentarfältet. Dessutom man 

ser filmer och bilder, så man blir 

inte särskilt uttråkad.

Facebook var och är ett fan-

tastiskt sätt för mig att synas och 

påverka de som följer mig, och den 

stora fördelen med Facebook är att 

man får en rättelse på sina ...

Mina »facebook-
lärare« lär mig 
mer svenska

K R Ö N I K A

Glad sommar
önskar redaktionen

Läs tidigare nummer här

Surfa säkert 
och hitta rätt på internet

Boken Livet på internet (2021) ges ut av 

LL-förlaget och skriven av forskare på hög-

skola och universitet. Författarna har sam-

talat med unga 16–20 år. Ambitionen med 

boken är att den ska göra det lättare att 

förstå och använda internet, så att läsaren 

vågar använda det mer.

Inspirerande kapitel om musik, böcker 

och film varvas med information om källkritik 

och att man behöver kontrollera uppgifter 

man möter på nätet.

Förlagets beskrivning av boken

En stor del av livet finns idag på internet. 

Det är där vi scrollar nyheter, kollar film, 

hänger med kompisar, betalar räkningar 

och shoppar. Allt är bara en knapptryckning 

bort. Smidigt och lätt!

Men för många kan internet också vara 

komplicerat och svårt att förstå. Forskarna 

Emma Sorbring, Lotta Löfgren-Mårtenson 

och Martin Molin har pratat med många 

ungdomar och unga vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning om deras upplevelser 

av internet, om allt från sociala medier och 

spel till mobbning och källkritik. Hur ser de 

på riskerna och möjligheterna på nätet?

Att veta hur man ska agera på nätet och 

vem man kan lita på är viktigt för att kunna 

känna sig delaktig i samhället. I Livet på 
internet får unga med IF mängder av infor-

mation, tips och råd om hur man kan tänka 

för att våga vara på nätet och samtidigt 

känna sig trygg.

Om författarna

Emma Sorbring är professor i barn- och 

ungdomsvetenskap.

Martin Molin är fil.dr i handikappvetenskap 

och professor i socialt arbete med inriktning 

motfunktionshinderområdet.

Lotta Löfgren-Mårtenson är professor 

i hälsa och samhälle, inriktning sexologi.

Text: Annsofie Engborg

Så gott som alla vuxna använder internet dagligen. Enligt den årliga stu-

dien Svenskarna och internet (2022) använder 94 procent av befolkningen 

internet. Även om den statistiska siffran är hög, säger den ingenting om 

hur tryggt och säkert vi upplever att vår digitala vistelse är, eller hur 

svårt vi tycker att det är att hitta det vi söker.

» Läs på textpalatset.se/sfi
» Läs ett smakprov ur boken

» Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Fenomenet sociala medier växte med att 

internet blev allt mer interaktivt i början av 

millenniet då Webb 2.0 växte fram under ett 

par års tid. Sidor och digitala gemenskaper 

som MySpace och Facebook tillhörde de 

tidiga jättarna, men även Spray och Yahoo 

var viktiga spelare på den digitala interaktiva 

scenen. Den interaktiva webben, genom 

vad vi till vardags kallar sociala medier, 

blev snabbt en genomträngande del av 

vår vardag. Så pass att den inte längre är 

genomträngande i vår vardag, utan snarare 

är vår vardag. Nästan all interaktion vi har 

med varandra kretsar numer på något vi kring 

sociala medier, vare sig de är ett medel för 

kommunikation eller ett ämne för densamma. 

På förekommen anledning tar nu sociala 

medier även plats i undervisningen. 

Inom socialkonstruktivismen förstås 

lärande som en social process där eleven 

bygger vidare på tidigare kunskaper. Eleven 

är därmed inte bara mottagare av informa-

tion, utan utgör också en interaktiv del i 

sitt eget lärande. Metodiken stammar från 

Vygotskij och är ingalunda några nyheter 

för någon inom det moderna utbildnings-

väsendet, i synnerhet inom språkinlärning 

där nya kunskaper kontinuerligt läggs till 

befintliga varvid det nya språket utvecklas. 

Föga överraskande kan sociala medier här 

erbjuda värdefulla resurser.

För att undersöka i viken mån sociala 

medier kan bidra till förbättrade studier stu-

derade de danska forskarna Mondahl och 

Razmerita språkinlärning hos 150 vuxna 

studenter. De båda forskarna intresserade 

sig för de fem aspekterna samarbete, moti-

vation, processande av information, studen-

ternas förmåga att använda nya metoder och 

sist men inte minst det slutliga resultatet 

av studierna.

Mondahl och Razimerita kom fram till att 

samarbete och motivation gagnade elev-

ernas studier, samt att sociala medier här 

kan underlätta delandet av information och 

i längden gagna inlärningen. Likaså kan 

sociala medier bidra till processandet av 

information genom diskussioner online.

Sociala mediers möjligheter och utmaningar i undervisningen

Linda Castell stöttar i skolutvecklingsarbete

Andreas Kjörling, författare och sociolog

För att undersöka i viken mån sociala medier kan bidra till förbättrade studier, studerade de danska forskarna 

Mondahl och Razmerita språkinlärning hos 150 vuxna studenter. Bland annat undersöktes sociala mediers 

påverkan på elevernas studiemotivation och förmåga till samarbete. Studien visade att motivation och sam- 

arbete förbättrades samtidigt som den individuella språkinlärningen inte nödvändigtvis påverkades positivt.

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat.

I Linda Castells palett av stöd för skolor i skolutveckling finns föreläsningar, handledning, leda workshoppar 

samt stöttning för både lärare och rektorer. Hon reser över hela landet för att sprida kunskaper om bland 

annat nyanländas lärande, organisationsutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

» Läs mer på textpalatset.se/sfi

Yrke: Utvecklingskonsult och föreläsare

Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande 

arbete, SKUA?

– SKUA för mig handlar om ett synsätt/

perspektiv på språkinlärning och språkut-

veckling. Skolspråket är ingens modersmål 

och därför behöver alla lärare vara »språkut-

vecklare«. För mig handlar rollen om att ge 

mina elever ett funktionellt ämnesspråk.

– Språkinriktad undervisning handlar 

om förståelsen att språkutvecklingen är 

ett medel för att utveckla ämnesinnehållet. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

handlar om att medvetet planera, genomföra 

och följa upp undervisningen med utgångs-

punkt i både lärande-/ämnesmål (talar om 

vad eleverna ska lära sig) och språkmål 

(talar om hur eleverna förväntas använda/

visa sina ämneskunskaper.

– Vidare handlar SKUA om att medvetet 

planera för och använda sig av strukturerad 

stöttning i undervisningen, att modellera och 

att kontextualisera.

Vad innebär SKUA-utvecklare? Hur blir men det? 

Hur arbetar man?

– Många kommuner satsar på fortbildning 

i SKUA och som med all fortbildning så ris-

kerar det att stanna vid teoretisk påfyllning 

om man inte har en tydlig plan för hur man 

håller i och håller ut. Därför har många ...

» Läs mer på textpalatset.se/sfi
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Den digitala stölden 
– baksidan av sociala medier

Kakor består av en kort programkod som 

webbsidan genom användarens webblä-

sare planterar i dennes hårddisk. Kakorna 

möjliggör att algoritmerna lättare hittar till-

baka till användaren. (Inte olikt en digital 

version av Hans och Greta.) En algoritm är 

en stegvis metod för att lösa ett matematiskt 

problem. Ett vanligt syfte med algoritmer 

är att försöka tillfredsställa användarens 

önskemål om information. Det kan exem-

pelvis vara förslag på musik på Spotify som 

liknar den användaren precis lyssnat på, det 

kan även vara varor som algoritmer räknat 

ut att användaren borde intressera sig för 

baserat på tidigare besökta webbsidor eller 

tidigare köp. 

Sociala medier

På samma sätt är sociala mediers flöden 

baserade på algoritmer som med hjälp av 

beräkningar av kontakter, interaktioner, 

användarmönster och mycket mer ligger 

till grund för vad som skall visas. Även här 

vet vi väldigt lite, eller inget, om vad som tas 

med i beräkningarna och vad som medvetet 

utelämnas. Inte heller vet vi vad det faktiskt 

innebär att dela innehåll med vänners vänner 

på exempelvis Facebook, eftersom vi inte har 

möjlighet att kontrollera vilka de är.

Det vi säkert vet är att sociala medier till-

sammans med andra sociala medier är gratis 

att använda för både privatpersoner och 

företag. Det Facebook, som också äger 

Instagram, tillsammans med andra sociala 

medieplattformars affärsmodell har gemen-

samt är riktad annonsförsäljning. Intäkterna 

kommer alltså från annonser som är speciellt 

skapade för en speciellt utvald målgrupp, 

baserad på kriterier som kön, ålder, bostads-

ort, civilstatus, jobb och intressen. För att 

kunna skapa dessa kriterier används den 

data vi dagligen lämnar efter oss i form av 

digitala fotspår.

Data i stor mängd, Big data, skördas från 

vårt digitala användande. Man kan till och 

med säga att den stjäls från oss och är 

extremt värdefull. Den kallas därför även ...

»Inte heller vet vi vad 
det faktiskt innebär 
att dela innehåll 
med vänners vänner 
på exempelvis 
Facebook, eftersom
vi inte har möjlighet 
att kontrollera 
vilka de är.«

Text: Andreas Kjörling. Foto: Vyshnavi Bisani

Användandet av internet ökar och med den också mängden data som produceras. För att hantera de många 

digitala fotspåren, och den enorma mängden data som varje sekund genereras, använder sökmotorer, 

sociala medier och onlinebutiker så kallade kakor (eng. cookies) och algoritmer. 

https://www.textpalatset.se/den-digitala-stolden/ 
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Foto: SpecialpedagogkonsultEnkel kommunikation för alla
Kommunikation ska vara enkel. Ur specialpedagogiskt perspektiv är sociala medier ett enkelt och bra  

pedagogiskt verktyg eftersom det kan inkludera alla elever, oavsett språklig nivå. Det är ett enkelt,  

konkret och lättillgängligt sätt att kommunicera med och mellan elever.

Genom sociala medier kan man som lärare 

enkelt kommunicera och nå eleverna, inte 

bara genom att skicka ett textmeddelande, 

utan även genom att skicka egna eller andras 

ljud- eller filmfiler eller bilder. I dag har de 

allra flesta smarta telefoner, vilket också 

medför att eleverna både kan ta emot och 

skicka tillbaka ljud- och filmfiler. I skolans 

uppdrag ingår även att förbereda och utbilda 

eleverna digitalt så att de ska kunna inklu-

deras i samhälls- och yrkesliv. Att kunna 

kommunicera digitalt, ta emot och skicka 

filer, ingår i den digital litteraciteten. 

Sociala medier kan användas för att för-

medla olika typer av information från lärare 

till elev men även från elev till lärare. Vidare 

är sociala medier idag ett kommunikations-

hjälpmedel som många elever redan känner 

till och använder privat. Att använda sociala 

medier har de har nytta av i olika samman-

hang även i framtiden. Det är inte ovanligt att 

arbetsplatser har både yrkeschattar 

och gemensamma privata chattar.

Det är allt vanligare att en  

sfi-grupp har en egen grupp via  

What’s app eller Messenger  

där läraren kan skicka läxor,  

meddelande om egen  

frånvaro eller annan  

viktig information  

till eleverna –  

och eleverna ...

» Läs mer på textpalatset.se/sfi

För dig som lärare på SFI
 

Utbyt kunskaper och erfarenheter 
på Europas största digitala mötes-
plats för vuxenutbildare
På EPALE kan du diskutera idéer och dela information med 
kollegor både i Sverige och i andra europeiska länder.  
Du kan gå en onlinekurs, läsa blogginlägg, ta del av intressanta 
rapporter och ny forskning inom vuxenutbildning. Allt gratis.

Gå med  
du också:

https://www.textpalatset.se/enkel-kommunikation-for-alla/ 
https://epale.ec.europa.eu/sv/blog/kompetensutvecklas-pa-epale-digitalt-och-gratis-0
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AVSÄNDARE:
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare som 

undervisar på motsvarande kurser

I NÄSTA NUMMER
Nu tar vi på Sfi-lärartidningens redaktion ett långt jul- och nyårsuppehåll. I nästa nummer,  
februari 2023, är temat språkdidaktik – vad innebär det att undervisa i språk?

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av undervisa på sfi.  
Vi är också nyfikna på hur du och dina kollegor arbetar med kollegialt lärande. Får vi komma  
till dig och skriva om ert arbete i ett kommande nummer?

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se
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