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Språkvårdens stora frågor idag

• Språkval

• Översätta och tolka eller välja ett?

• Språkpolicy

• Normkritik och inkluderande språk

• Rensa i gamla barnböcker?

• Hon, han eller hen?

• Afrosvensk eller afrikansvensk?



Föreläsningens uppläggning

• Vad är språklagen?

• Vem behöver känna till språklagen?

• Vad har skolan för ansvar för 
språklagen?

• Hur ser mångspråkigheten i Sverige 
ut? (Och hur vill vi att den ska se 
ut?)





svenska

samiska

engelska

spanska

finska

romani



Svenska 

(eller 

engelska)

Skolvalsspråken sp/fr/ty och 

andra europeiska språk

Inhemska minoritetsspråk

Övriga språk



Språklagen (SFS 2009:600)

4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.

5 § Som huvudspråk är svenskan 
samhällets gemensamma språk, som 
alla som är bosatta i Sverige ska ha 
tillgång till och som ska kunna 
användas inom alla samhällsområden.



Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Övergripande mål och 

riktlinjer

Den norska modellen

Skrivande

Muntlighet

Läsning

Räkning

Digitala färdigheter

Grundläggande färdigheter =

Förutsättning för lärande i 

alla ämnen och för ett 

ämnesövergripande lärande



När måste man kunna läsa?

En grupp tredjeklassare:

- När man går ut nian



Om eleverna stannar vid att bygga kunskap 

på det muntliga vardagsspråket riskerar de 

att utestängas från en naturvetenskaplig 

diskurs, och deras möjligheter att ta sig 

vidare till högre nivåer i ämnena beskärs. 

Skrivandet är ett sätt att bygga kunskaper, 

och en del av socialiseringen in i en miljö.

af Geijerstam 2006:161



Språklagen forts.

7 § De nationella minoritetsspråken är 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska.

8 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för 
att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken.

9 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för 
att skydda och främja det svenska 
teckenspråket



UNESCO:s statistik

• Omkring 6000 språk i världen

• C:a 2500 utrotningshotade

• UNESCO:s program för bevarande av 

immateriella världen





[Ett] språk stöder ett annat. Man blir inte 

sämre på att skriva forskningsrapporter 

på engelska om man också kan skriva 

dem på svenska. Barn i tvåspråkiga 

äktenskap kan bli tvåspråkiga från början 

[…]. Barn som har annat modersmål än 

svenska har lättare att lära sig svenska 

om de får utveckla sitt modersmål 

ordentligt. 
Josephson 2004:130



Vad är svenska för slags 

skolämne?



Ämnet svenska

Centralt innehåll 4-6, rubriken Språkbruk

Centralt innehåll 7-9, rubriken Språkbruk

Undervisningen i ämnet 

svenska ska syfta till att 

eleverna utvecklar 

kunskaper i och om 

svenska språket



Språklagen forts.

11 § Språket i offentlig verksamhet 
ska vara vårdat, enkelt och begripligt.





14 § var och en som är bosatt i Sverige ska 
ges möjlighet att lära sig, utveckla och 
använda svenska. Därutöver ska 1. den som 
tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att 
lära sig, utveckla och använda 
minoritetsspråket, och 2. den som är döv eller 
hörselskadad och den som av andra skäl har 
behov av teckenspråk ges möjlighet att lära 
sig, utveckla och använda det svenska 
teckenspråket.

Den som har ett annat modersmål än de språk 
som anges i första stycket ska ges möjlighet 
att utveckla och använda sitt modersmål. 





EU:s flerspråkighetspolitik

• ”Alla i EU ska tala två språk utöver 
sitt modersmål”

• Bästa sättet är att låta barn lära sig två 

främmande språk redan som små. 

• Snabbare språkinlärning

• Fördjupade kunskaper i modersmålet



Att lära sig språk

Språkbadsmodell

• Tillgång till tal och 
skrift behövs

• Kräver inte (mycket) 
analys

• Inlärningsvinster?

• Vinster för ytterligare 
språkinlärning?

Systemmodell

• Kan läras långt från 
språkets hemmiljö

• Kräver analys

• Inlärningsvinster?

• Vinster för ytterligare 
språkinlärning?





Några frågor

• Vem har ansvar för 
språkutvecklingen i skolan?

• Vad måste en svensklärare – och 
varje annan lärare – kunna (och 
veta) för att ta ansvar för allas rätt 
till språk?



Tack för att ni har lyssnat!

Catharina Nyström Höög

cnh@du.se


