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Fonem är ett språkljud dvs den minsta 
betydelseskiljande enheten i talspråket  

!

Grafem är tecken som symboliserar språkljudet 



صندلی 
          

!
!
!
!
!
!

/sandali/ 

stol på persiska



!

!

!

Sandalye 

!
!
!
!
!

/sandali/ 

stol på turkiska
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كرسي
!

!

!

!

!

!

!
/korsi/ 

stol på arabiska 



KURSI

!

!

!

!

!

!

          /korsi/ 

         stol på somaliska



!

!

!

Övningen ”stol” visar att det finns fonem i 
olika språk som låter lika men grafemen som  
språkljuden fått kan skilja sig åt. 
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Symbolerna återskapas till ljud i hjärnan när vi läser 
och vi kan bearbeta och tolka budskapet precis som i 
en muntlig kommunikation.  Vi behöver ju inga 
bokstäver när vi talar. 



!

Verktygen skrivning och läsning är färdigheter inte 
medfödda egenskaper. 

Fonemen är universella men symbolerna som knyts till ett 
språks språkljud är unika.   

 Det svenska ljudbokstavssambandet är unikt och måste 
läras in, tränas och automatiseras. 



Wittingmetodens teori om läs-och 
och skrivprocessen 

Symbolfunktionen och förståelsefunktionen 
har helt olika karaktär 
!

Genom att skilja dem åt under läs- och 
skrivinlärnigsskedet blir 
utvecklingsförhållandena optimala 
!

förståelsefunktionen      symbolfunktionen 
dynamisk                 teknisk,mekanisk 
kreativ                   oföränderlig 
kan ej automatiseras                    kan automatiseras
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Organisation av arbetet

• Förståelsefunktionsarbetet  
  muntligt- läraren spelar in elevernas 
        fraser,ord och begrepp 
  inspelade texter (tidningsnotiser, artiklar efter  
            elevers intresse, lättläst roman 
            för gemensam diskussion) 

• Symbolfunktionsarbetet 
 identifiera ett språkljud i taget det egna talspråk 
 hitta läget i munnen - producera ljudet 
 hitta egna ord med ljudet- känna att ljudet ”ägs” 
 koppla på bokstaven -avlyssningsskrivning 11



Grafemen är symboler för språkljuden.  
!
När eleven visar att hän först lyssnar hur ordet låter och därefter skriver 
bokstäverna för respektive ljud i rätt ordning kan man börja skriva i 
förståelsefunktionsarbetet. Fortfarande gäller uppmaningen ”lyssna, lyssna”. 
!
Läsningen väntar tills ljudbokstavssambandet känns så säkert att gissningar inte 
är ett alternativ. 
!
Inlärning av morfem, ordbilder, bör undvikas då eleven lätt uppfattar det som en 
genväg till läsning och en felaktig lässtrategi kan uppstå. 
Morfemisk-ortografisk läsning är nästa steg i läsutvecklingen efter det att 
ljudbokstavssambanden är automatiserade. 
(se Lunderg-Höyens Läsutvecklingsdiagram) 
!
Undvik inlärning av bokstavsnamnen under denna period 
då dessa skapar förvirring om vad som gäller, ljud eller namn.  
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Utbildningens mål och karaktär!
!

Målet för sfi är att eleven ska utveckla!
! ! sin förmåga att läsa och skriva svenska,!    
! ! sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika     

sammanhang,!
! ! ett gott uttal,!    
! ! sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel,!    
! ! sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer,!    
! ! insikter i hur man lär sig språk, och!    
! ! inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling.!    
!

• ur Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
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Inre bearbetningen 

lyssna 

säg efter 

upprepa det du sagt i huvudet, tänk det 

!

(minnesträning)



Vad krävs för att kunna?
!

Vilja 

Tänka 

Träna 

Tid och tålamod 

Stöttning
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Kursplan för kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare!
!
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 
ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska 
grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen 
ska också ge grundläggande färdigheter i att läsa och 
skriva till den som saknar sådana. Det kan gälla elever som 
inte kan läsa och skriva, elever med kort skolbakgrund, 
men också de som har ett annat skriftspråk.!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (min kursivering)!



Introduktion sfi-undervisning  
2-4 veckor utan läromedel

• förberedelsearbete (”stol”, kan-kan inte, lyssna-övningar) 
!

• fokusera på lyssnandet - starta i kommunikationen 
!

• muntliga kommunikativa övningar som leder till förståelse 
och språkmedvetenhet 

 läraren spelar in ord och fraser  
!

• teknikövningar av ljud-bokstavssambandet i första hand 
vokalerna 

 målet är automatisering 
!
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!

!

Läraren har en plan över hur arbetet ska bedrivas-     tar 
in en svårighet i taget. 

!

Eleverna bestämmer innehållet.
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• Ett språk består av språkljud. 
!

• Bokstäver är symboler för språkljud. 
!

• Svenskan har till mycket stor del ett ”ett 
till ett” förhållande mellan ljud och 
bokstav.



Symbolerna återskapas till ljud i hjärnan när vi läser 
och vi kan bearbeta och tolka budskapet precis som i 
en muntlig kommunikation.  Vi behöver ju inga 
bokstäver när vi pratar. 



Svaret på frågan, om vilket som ska komma 
först i sfi-undervisningen, är givetvis 

      FONEMEN



Eleverna måste hitta de svenska språkljuden i sitt svenska talspråk 
innan de kopplar på grafemet för ett ljud i taget. Detta är en 
förutsättning för en snabb automatisering av det svensk ljud-
bokstavssambandet. 

Det här görs bäst genom en strukturerad skriv och 
läsinlärning.!

Alla elever på sfi, även läs- och skrivkunniga på sitt eget modersmål, 
behöver få tillgång till det unika svenska ljudbokstavssambandet för att 
kunna erhålla  verktygen läsning och skrivning. 



!
!
!
Vad sker när vi läser? 

Ögat följer svarta bokstavstecken  

på det vita papperet 

från vänster till höger,  

åter och åter. 

Och varelser, natur eller tankar  

som en annan tänkt 

nyss eller för tusen år sedan 

stiger fram i vår inbillning. 

Det är ett underverk större än  

att ett sädeskorn ur faraonernas gravar  

förmåtts att gro. 

OCH DET SKER VAR STUND. 

                                                             

                                                                            Olof Lagercrantz23



!

!

!

wittingforeningen.se 
!

signemolin1@gmail.com 
!
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http://wittingforeningen.se

