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Språkfärdighet (Hansegård)

• Kvantitet av former, syntaktiska mönster, ord, 
fraser etc som individen förstår eller kan 
använda aktivt

• Språkriktighet

• Grad av automatik, flyt (flinkhet/spontanitet)

• Förmåga att skapa eller nyskapa med språket

• Behärskning av språkets tanke-, känslo- och 
viljefunktion

• Rikedom/fattigdom på individuella betydelser

• Läsning och skrivning



Amir:

asc

muna

ii waran

dee

Muna:

wan ficanahay

see tahay adiga

gormee imanee

Amir:

påsklov aan imaanaa

Muna:

Ok

Amir:

نشاءهللاا

hooyo kawaran iyo ilmaha

Muna:

dhamaan wey fiicanyihiin

Amir:

ok

filim action ah aan soo kiraysanay aan

fiirsanaa ee jaw

Muna:

ok macasalaamo

Amir:

Asalaam aleikum (förkortning)

Muna (namn)

Hur är läget?

Muna:

det är ok

hur mår du

när kommer du

Amir:

Påsklov kommer jag

Muna:

Ok

Amir: 

Om Gud vill

hur mår mamma och barnen

Muna:

de mår bra

Amir:

Ok

Jag har sett en aktionfilm som jag 

Hyrde Chiao

Muna:

Ok vi ses



Villkor för skolframgång för elever med 

annan språklig bakgrund än svensktalande

• Stöd för utveckling av 
förstaspråk

• Stöd för utveckling av 
andraspråket

• Socialt och kulturellt stöd

• Stöd för ämnesutveckling



Flerspråkiga elevers rättigheter 

enligt styrdokument

• Utveckla flerspråkighet

• Undervisning i svenska som 
andraspråk

• Undervisning i modersmål

• Studiehandledning på modersmål



Grundförutsättningar

• Man lär sig bäst läsa och skriva genom att läsa 
och skriva

• Tid för övning avgörande

• Autenticitet

• Interaktion

• Sammanhang

• Funktion

• Motivation



Betydelsfulla faktorer för positiv

skriftspråksutveckling i undervisningen

(Damberg m fl 2008)

• Omfattande frivilligt läsande bland eleverna

• Användning av autentisk litteratur

• Ett positivt klassrumsklimat

• Erfarna lärare med en positiv attityd till sina
elever

• Lärarstabilitet

• Inkluderande arbetssätt

• Höga krav och höga förväntningar



Faktorer som påverkar andraspråkselevers

skriftspråksutveckling

• Ålder

• Kön

• Förstaspråksbakgrund

• Andraspråksnivå

• Läsfärdigheter på förstaspråket

• Läsfärdigheter på andraspråket

• Socieokeonomiska faktorer

• Självkänsla

• Föräldrars utbildningsbakgrund



Myter om flerspråkighet

• Barn lär sig snabbt och enkelt ett nytt 
språk

• Blandning av språk försvårar lärandet för 
barnen

• Tidig skriftspråksutveckling bör ske på 
svenska och via lek

• Barn bör först lära sig skriva för hand 
innan de lär sig använda tangentbord



Barn lär sig snabbt och 
enkelt ett nytt språk



Blandning av språk försvårar 

lärandet för barnen



Tidig skriftspråksutveckling 

bör ske på svenska och via 

lek



Barn bör först lära sig 
skriva för hand innan de 
lär sig använda 
tangentbord





En stor myt?:

Språk = svenska



Fördelar med att arbeta 

flerspråkigt
• Eleverna kan bygga vidare på tidigare 

kunskaper och erfarenheter

• Stöder språkutvecklingen

• Alla får möjlighet att lära sig av varandra

• Ger utökade möjligheter till växlande av 
roller och till identitetsutveckling

• Ökar möjligheterna för elever att framstå 
som kompetenta



Skolutveckling på lokal nivå

• Kombination av utvecklingsprojekt 
och aktionsforskning

• Utveckling genom bokcirklar, 
arbetslagsdiskussioner, 
lärarutbyten, kompetensutveckling

• Aktionsforskning



Språkpolicy
(Bonacina-Pugh 2012)

•Styrnivå

•Attitydnivå

•Praktiknivå





Viktigt att verksamheten
• respekterar och har sin grund i den mångfacetterande kunskap

eleverna har med sig till förskolan, inklusive kunskap i andra
språk och dialekter än standardvarieteten

• fyller barnens undervisning med skriftspråksaktiviteter som är
viktiga för dem

• respekterar att olika barn lär sig på olika sätt. Det finns ingen
”bästa metod” utan lärarens förmåga att organisera arbetet och
uppmärksamma olika barns behov är viktigare. 

• förser barnen med den hjälp de behöver för att förbättra och
prestera väl i en skriftspråksutveckling på en allt högre nivå

• erbjuder en skriftspråksstimulerande miljö där skrift används i
sitt sammanhang, d v s där det som barnen läser är autentiskt
och stimulerande och där det de skriver har naturliga mottagare

• stimulerar till skriftspråksanvändning även utanför
undervisningen



Arbetssätt och idéer
• Ge barnens olika språk plats i verksamheten

• Visa intresse för barnens olika språk

• Samla sagor, sånger, ordspråk, räkneord osv.

• Bjud in föräldrar att leka, sjunga och läsa med 
barnen

• För nyanlända elever, ta reda på några viktiga 
ord och uttryck på barnets språk

• Göra egna ordböcker, kombinera med bild från
bilddatabaser på nätet t. ex FlickR (creative 
commons).

• Google Translate eller Babel Fish kan användas
för att jämföra språk
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