
Språkkraft kan få hela Sverige att leva 
Få utanför målgruppen känner till det prisade 

integrationsinitiativet och den ideella föreningen Språkkraft 

trots att de kanske har fått störst genomslag av alla initiativ för 

att främja integration. Det är vedertaget att språkkunskaper är 

den viktigaste utmaningen att lösa för en lyckad integration 

och etablering på arbetsmarknaden av invandrade till Sverige. 

Istället för mer utbildning har Språkkraft utvecklat en metod 

som kompletterar den formella utbildningen, med hjälp av vad de kallar 

“medieintegrerat språklärande”. Sedan 2015 har man nått över en halv miljon i 

målgruppen och möjliggjort över en miljon timmar språklärande.  

 

 
Språkkraft och SVT informerar potentiella användare i Kiruna 

 

Till skillnad från läromedel som en författare skapar vid en viss tidpunkt och som snabbt blir 

utdaterad så är Språkkrafts hjälpmedel dynamiska. I dagsläget finns tre olika digitala 

applikationer. Den mest spridda är SVT Språkplay. Den nyttjar det faktum att SVT 

undertextar sina program för hörselskadade på svenska. I appen blir undertexten interaktiv 

så att man kan klicka på orden och få en översättning när det är något som man inte förstår. 

Idag finns stöd för hela 29 vanliga invandrarspråk, från arabiska till turkiska. Att lära sig ett 

språk är en stor utmaning. Det är mycket att lära. Språkkraft hjälper till att prioritera genom 

att visa vilka ord (gröna) som man redan bör kunna på den språknivå man befinner sig på, 

vilka ord som man bör lära sig just nu (gula) och vilka man kan vänta med till senare (röda). 

När man tittat färdigt på ett program kan man sedan repetera och lära sig orden genom 



integrerade språkövningar. Då utvecklar man snart en unik 

individuell lärprofil som tar sig uttryck genom de fortsatta 

färgmarkeringarna. 

 

Språkkraft arbetar inte bara med TV-mediet tillsammans 

med SVT och Utbildningsradion utan har i sin egen app 

Språkkraft Läscoach även stöd för andra medier, till 

exempel extremt korta mikrotexter med Twitter. En text på 

10-15 ord passar sig bra om man har några minuter på en 

buss. Andra medier är nyhetsartiklar, e-böcker, ljudböcker, 

animerade filmer, YouTube och nu senast musik genom 

integration med den kända musiktjänsten Spotify.  

 

Någon känner kanske till att Eurovision Song Contest drivs 

av European Broadcasting Union. EBU driver också Prix 

Europa, “Oscars” för europeisk public service. SVT 

Språkplay vann detta pris i stor konkurrens i kategorin för 

bästa onlineprojekt 2018. Därefter har formatet spridits till 

Finland i samarbete med Yle. Fler europeiska länder är på 

gång.  

 

 

Språkkraft har hittills varit begränsade till att arbeta med nationella 

medier, men integration är en lokal process. Samhällsgemenskapen 

och arbetsmarknaden är kopplad till orten man bor i. Ambitionen är 

därför att snart säkra resurser och etablera samarbeten så att en lokal 

dimension kan skapas, där lärande kan ske baserat på lokal 

information och lokala nyheter. På samma sätt finns en begränsning 

idag till grundordförrådet. Föreningens vision är att i framtiden få 

möjlighet att även ge stöd för yrkesspråk och språkdomäner, t ex 

jordbrukets och skogsbrukets språk. Detta både för att stärka de gröna 

näringarna och att ge möjlighet för invandrare att arbeta där.  

 

www.sprakkraft.se  

 

Länk till mobilappen Språkkraft Läscoach: 

http://www.sprakkraft.org/sprakkraft-lascoach.html 

https://tinyurl.com/8wxtutuj 

QR: 

 

http://www.sprakkraft.se/
http://www.sprakkraft.org/sprakkraft-lascoach.html?fbclid=IwAR1IWKQBmpnKmZ59_0m--z5pvttV0qCJH1eNU9R0H3FvtKSEYhYmrvlv6Jk
https://tinyurl.com/8wxtutuj


 

Länk till mobilappen SVT Språkplay: 

https://sprakkraft.org/sprakkraft-svt.html  

https://tinyurl.com/a8w74yvy 

QR: 

 
 

Länk till webbappen UR Språkplay: 

www.ur.se/sprakplay 

QR: 

 

https://sprakkraft.org/sprakkraft-svt.html
https://tinyurl.com/a8w74yvy

