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Allmänt om flerspråkighet

Viktiga baskunskaper

”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 det språk som 
anges i första stycket ska ges möjlighet att utveckla 
och använda sitt modersmål.” 
(Språklagen, SFS 2009:600)

Sverige idag
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”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 
läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 
till sin språkliga förmåga.” 
(Lgr22)

Sverige idag

Olika typer av flerspråkighet 

• Simultan – utvecklar två språk parallellt 
• Successiv – kan ett språk, lär sig ett andraspråk 

(efter 3 års ålder)

• Additiv – modersmålet fortsätter utvecklas, lär sig svenska
• Subtraktiv – lär sig svenska på bekostnad av modersmålet

• Teckenspråkstalare 
Hörselskadade och dövas tvåspråkighet kan se olika ut

Språkutveckling hos flerspråkiga
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• Att regelbundet exponeras för mer än ett språk i 

sin vardag

• Följer samma milstolpar som enspråkiga

- behöver inte ske samtidigt på båda språken

- tecken tidigare p.g.a. motoriskt enklare än tal

• Ordförrådet fördelat över språken

• Flerspråkighet är inte dubbel enspråkighet!

• Ett språk behöver fylla ett behov i barnets liv 

Språkutveckling hos flerspråkiga

• Kodväxling 
Att växla mellan språk

• Transfer 
Påverkan från tidigare inlärt språk

L1
Modersmål
Förstaspråk

L2

Andraspråk

Språkutveckling hos flerspråkiga
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• Kvantitet 
Hur mycket språklig input  
Hur stor del av dygnet talas respektive språk?
Hur ser det ut över tid?

• Kvalitet
Vilken typ av språklig input
Vilka miljöer och aktiviteter?

• Ordförrådet 
Påverkas i hög grad

Språklig exponering

Interdependenshypotesen

• De ytliga aspekterna av
L1 och L2 skiljer sig åt

• Gemensam underliggande
förmåga gör det möjligt
att överföra begrepp,
läs- och skrivfärdigheter
från ett språk till ett annat

• Bootstrapping-effekt –
utnyttja språkliga ledtrådar 

(Cummins, 2017)

Gemensam
underliggande 

förmåga

Språkutveckling hos flerspråkiga
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Ba
s Vardagsspråk

Vid skolstart 6-7 år
Basordförråd 8000-
10000 ord (enspråkiga 
barn)
Grundläggande 
grammatik 
Uttal
Pragmatik

U
tb

yg
gn

ad

Skolspråk

Läsa och skriva
Ordförrådet växer med 
3000 ord/år
Ämnesrelaterade ord
Grammatiken utvecklas

Nominalisering

Olika texttyper

• Det tar tid att lära sig ett nytt språk

• Skolgårdsspråk efter ca. 2 år

• Skolspråket tar längre tid att lära sig

(Collier & Thomas, 1999)

Kan oftast läsa och skriva på modersmålet

Språkutveckling hos flerspråkiga

Obs!
Påverkas av 

flera faktorer 
vilket gör det 

svårt att säga en 
exakt siffra.
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• Individcentrerade kulturer – barn uppfostras 
språkligt
- Vuxna ger språklig stimulans
- Barnanpassat språk
- Kontrollfrågor 
- Böcker är viktigt

• Gruppcentrerade kulturer – barn växer upp 
språkligt
- Barnet förväntas lyssna och observera
- Barngrupp, äldre syskon och kusiner, är 
förebilder och barnvakter
- Upprepningar när barnet inte förstår
- Muntligt berättande

Språklig socialisation

Interkulturellt förhållningssätt 

• Ha ett öppet förhållningssätt och ställ öppna 
frågor, exv. hur ser ni på…? 

• Ta inte för givet att kommunikation och 
turtagning följer det mönster som vi är vana vid

• Kunskap om patientens kultur som en startpunkt 

• Att värdera barns tal högt är inte universellt

• Missförstånd uppstår – jobba på att förbättra 
kommunikationen

• Använd tolk! 

Språklig socialisation
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• Det är förvirrande med flera språk

• Det är bättre att tala 
majoritetsspråket även hemma

• Det leder till en försenad 
språkutveckling

• Det är dåligt att blanda språk

• Det kommer automatiskt bara 
man lyssnar på andra som talar 
ett språk

Alla barn kan lära sig flera 
språk
Familjer bör tala det språk som 
de är mest bekväma med
Flerspråkighet orsakar inte en 
senare språkutveckling
Det är fullt naturligt 
Att lära sig språk är en aktiv 
process som sker i samspel 
med andra där man både 
lyssnar och svarar 

Myter om flerspråkighet

• Kommunikativ fördel

• Formar identitet

• Tillgång till kultur 

• Tillgång på arbetsmarknaden

• Kan ge en bättre inlärning av L2

• Metaspråklig medvetenhet

• Kognitiva fördelar tonas ner 

(Lehtonen et al, 2018)

Fördelar med flerspråkighet
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• Barnets språkförmåga

• Ålder när barnet möter flera språk

• Språkkombinationen

• Språklig exponering

• Miljö och tillgång till kompetenta talare av språken

• Socioekonomiska faktorer (SES)

• Status för de olika språken

• Språkpolitik

Samhälle

Situation

Individ

Många faktorer har betydelse

Reflektion
SKRIV NER

Har du lärt dig något nytt? 

Dela gärna med dig i 
chatten:

slido.com/kompetento
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Språkstörning eller bristande
exponering?

Vad vi bör vara uppmärksamma på

• Flerspråkighet orsakar inte språkstörning!

• Vid språkstörning har eleven en språklig 

funktionsnedsättning på alla sina språk

- Obs! Kan se olika ut i olika språk 

• Exponering och språkens närhet 

(Öberg, L. 2020)

• Att ta bort ett språk botar inte språkstörningen 

• Risk för både under- och överdiagnosticering

• Material och normer en utmaning 

Språkstörning eller….?
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Information 
från 

vårdnadshavare

Kartlägga 
bakgrund

Information 
från skolan

Andra 
svårigheter?

Testning på 
aktuella språk

Dynamisk 
bedömning

Logopedutredning av flerspråkiga barn

• Föräldraformulär/anamnes: bakgrund, 

exponering, skattning

• Riskfaktorer: sen talstart, ärftlighet, 

föräldraoro, tolkbehov efter 5 år+

• Ordförråd

• Berättande

• Grammatisk förmåga 

Logopedutredning forts.
Nödvändigt

att få en 
uppfattning 

om båda/alla 
språken! 
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How to improve assessment and treatment of 

multilingual children with language and reading 

disorders (Policy report, 2022)

• Nonordsrepetition och dynamisk bedömning 

• Komplettera med ickespråkliga testuppgifter (som t.ex. 

arbetsminne, uppmärksamhet, exekutiva funktioner)

• Sätt språkfärdigheterna i relation till bakgrund och historik

• Användning av flerspråkiga datorbaserade screeningar 

24

Nivå Exempel morfologi Exempel syntax

5. Huvudsats och bisats flickan gungar inte –
här är flickan som inte 
gungar

4. Kongruens mellan 
nominal- och verbalfras
V2 regeln
Negation efter 
huvudverbet

katten är stor
- katterna är stora

sen sprang hunden
hon sover inte

3. Kongruens i nominal 
och verbalfras

läser – har läst
stor katt – stora katter

sen han springer

2. Morfologi på ordnivå läser – läste
katt - katter

hunden skäller
(rak ordföljd)

1. Invarianta former t.ex. hälsningsfraser som 
hejdå!

Processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson 1999)

Minst nivå 4 efter
2 års exponering 
för svenska hos 
barn med typisk 
språkutveckling.

(Salameh, Håkansson, 
Nettelbladt, 2004)

GrUS
.
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Språkstörning vs. typisk andraspråksutveckling

Grammatiska 
svårigheter: ordföljd, 

kongruens, en/ett

Svårigheter med 
skolspråket

Transfer

Läs/skrivsvårigheter

Annan NPF

Sen talstart
(inte alltid!) 

Ärftlighet

Står ut i sin miljö

Kvarstående uttalssvh.

Litet omoget ordförråd

Enkel felaktig grammatik

Färre verb

Svårt att 
kodväxla 

Samma milstolpar 
som för enspråkiga

Sammansatt språkförmåga

Språket utvecklas i takt 
med exponering

Övergående 
uttalssvårigheter

Ordförrådet fördelat 
över två/flera språk

Försöker använda mer
komplex grammatik

Kodväxlar

26

Var uppmärksam på!

• Långsam språkutveckling 

• Sen jämfört med syskon/kusiner/barn i 
samma språkliga miljö

• Kvarstående uttalssvårigheter och/eller
svag fonologisk medvetenhet

• Enkel och felaktig grammatik

• Svårigheter att kodväxla

• Inlärningssvårigheter

Ta hjälp av specialpedagog/lärare och logoped

Språkstörning eller….?
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Sprakenshus.se
- Skolordförråd 1, 2, 3
- Associationstest

Material för bedömning

• Läs- och skrivförmåga är en språklig kompetens 

som ställer andra och högre krav än talspråk

• Lässvårigheter kan ha många orsaker 

• Det går fint att lära sig läsa på två språk samtidigt –

likheter och skillnader

• Elever lär sig bäst på sitt starkaste språk

• Samverka med modersmålslärare och/eller 

studiehandledare

• Dyslexi vanligt hos elever med språkstörning

Läs- och skrivutveckling



2022-10-19

15

Faktorer som påverkar läs- och skrivutvecklingen 
på andraspråket

• Graden av läs- och skrivkunnighet på modersmålet

• Värdering av läs- och skrivförmåga - socialisation

• Graden av språklig överensstämmelse mellan 
modersmål och andraspråk

• Graden av överensstämmelse mellan skriftsystem i 
modersmål och andraspråk

(Salameh, 2018) 

Läs- och skrivutveckling

Vid misstanke om dyslexi kan det vara aktuellt 
med en utredning hos logoped när 

• Eleven har svårigheter med avkodning och 
stavning – gör fler fel och utvecklingen går 
långsamt

• Eleven har gått minst 2 år i svensk skola
• Skolan har arbetat aktivt med riktade insatser 

och utvärderat dessa
• Höstterminen åk 3 som tidigast eller senare
• Beskriv läs- och skrivnivå, information från 

modersmålslärare, vilka insatser eleven har fått
och hur det har gått

Läs- och skrivutveckling
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Reflektion
SKRIV NER

Vad tar du med dig? 

Dela gärna med dig i 
chatten:

slido.com/kompetento

Stötta flerspråkiga elever –
med och utan språkstörning

De viktiga insatserna
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Elevens 
bakgrund

Flerspråkig Socio-
ekonomiskt svag

Marginaliserad 
ställning

Språkstörning/
DLD

Orsaker till 
eventuella 
svårigheter

Förstår inte 
undervisningen på 
grund av skillnader 
mellan skolans och 
hemmets språk

Bristande hälsovård 
och/eller näring
Bostadssegregation

Brist på kulturella och 
materiella resurser i 
hemmet p.g.a. 
fattigdom

Bristande tillgång till 
skrift i hemmet och i 
skolan

Diskriminering i 
samhället

Låga förväntningar 
från lärarens sida

Stereotyphot

Nedvärdering av 
identiteten

Svårigheter att hänga 
med på grund av 
språkstörning, 
dvs. medfödda 
svårigheter att förstå 
och att uttrycka sig på 
sitt/sina modersmål 

Evidensbaserad 
undervisnings-
strategi

Stötta förståelse och 
språkproduktion inom 
alla ämnen

Stärka kunskaps-
språket inom alla 
ämnen

Utnyttja elevernas 
flerspråkiga 
repertoarer

Maximera tillgång till 
skrift och 
engagemanget för 
läsande och skrivande

Stärka kunskaps-
språket inom alla 
ämnen

Koppla 
undervisningen till 
elevernas liv

Bekräfta elevernas 
identiteter i läs- och 
skrivengagemanget

Införa ett makt-
kritiskt perspektiv i 
läroplanen och 
undervisningen

Språkligt tillgänglig 
lärmiljö, AKK 

Explicit språk-
utvecklande 
undervisning

Bygg ordförråd (nivå 
2-ord)

Lärare+logoped
Logopedinsatser 

(Cummins, 2017)

Gynnar alla flerspråkiga elevers lärande 

• Läraren har en positiv attityd till flerspråkighet

• Läraren känner till och kan analysera språket 
i sitt ämne, förstår vilka texter och ord som är 
ämnestypiska och vad som kännetecknar 
dem – undervisar om detta explicit!

• Läraren fokuserar på en medveten utveckling 
av ordförrådet

• Eleverna får använda och utveckla sin 
flerspråkighet i skolan

• Höga förväntningar
(Skolverket, 2018)

Gynnar alla flerspråkiga elevers lärande
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• Olika profil och behov

• Behöver extra mycket språkstimulans för att 

utveckla sina språk – i samspel med andra!

• Behöver hjälp att utveckla ordförrådet!

• AKK och visuellt stöd

• Läsförståelsestrategier

• Modersmålsundervisning

• Studiehandledning på modersmålet 

Flerspråkiga elever med språkstörning

Bygga ordförråd
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Robust ordinlärning
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• Cen Williams

• Flerspråkighet betraktas som norm

• Eleven får använda hela sin språkliga 

kompetens i klassrummet

• Läraren har en positiv, nyfiken och öppen 

inställning till flerspråkigheten

• Alla språk ges hög status och ses som resurser

• Gör språken synliga

Transspråkande/translanguaging

Skolverket – Flerspråkighet som resurs

• Månadens/veckans språk – lära sig hälsa, 

räkna etc.

• Bokutställningar och elevarbeten på olika 

språk i gemensamma utrymmen

• Informationsmedier, exv. digitala 

informationsskärmar på olika språk

• Temaarbeten kan presenteras multimodalt 

och involvera både språkliga resurser, 

digitala medier och estetisk uttryckssätt
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• Synliggöra flerspråkighet

• Stärka identitet

• Lyft det eleven kan som något positivt

• Metaspråklig medvetenhet

Jämföra språk – likheter och olikheter

• Använda flera språk som stöd för inlärning om 

möjligt

Transspråkande vid språkstörning

• Systemisk funktionell lingvistik –

språk finns i ALLT och alltid i en kontext

• Skriven för andraspråkselever –

passar även för elever med språkstörning 

• Anknyt till och bygg vidare på det eleverna 

har med sig –

språk, kultur, erfarenheter 

• Tänk språkstörning!

Arbeta språk- och kunskapsutvecklande
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• Från vardagsspråk till skol/ämnesspråk med 

stöttning

• Talutrymmet i klassrummet

• Kamratlärande genom par/gruppövningar

• Träna aktivt lyssnande

• Ämnesövergripande teman

• Använd digitala resurser medvetet

• Explicit undervisning – SPRÅKLIGA MÅL

Språkutvecklande undervisning

(Gibbons, 2010)
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• Läs och visa modelltexten

• Metaspråk (t.ex. genre, tempus)

• Syfte

• Struktur

• Ordförråd och grammatik

Steg 2: Modellera och dekonstruera genren

• Skriv en gemensam text i samma
genre

• Lärare leder och ställer frågor

• Metaspråk 

• Eleverna kommer med förslag

Steg 2: Gemensam konstruktion
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• Informationsklyfta

• Samtal krävs för att lösa uppgiften

• Skärmövningar 

• Expertgrupper

• Stöttning 

Par- och gruppövningar

• Hur synliggör jag/vi på vår skola att 

eleverna har olika modersmål?

• Hur stöttar jag eleverna i att se sin 

flerspråkighet som en resurs?

• Hur kan jag göra min undervisning mer 

språkutvecklande och explicit?

Fundera på
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Avslutande
reflektion
SKRIV NER

Vad kan du tillämpa i din verksamhet? 

Dela gärna med dig i 
chatten:

slido.com/kompetento

Flerspråkighet orsakar inte en försenad 
språkutveckling eller språkstörning.

Flerspråkighet är inte dubbel enspråkighet.

Att arbeta språkutvecklande (exv. cirkelmodellen, 
bygga djupt ordförråd) är bra för både 

flerspråkiga elever, socioekonomiskt svaga elever 
och elever med språkstörning.

Flerspråkighet är en resurs! Låt eleverna använda 
hela sin språkliga kompetens i klassrummet. 

Kom ihåg!
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• Greppa språket, samt Greppa 
flerspråkigheten – Skolverket

• Språkutveckling och språkstörning hos barn
Flerspråkighet – utveckling och svårigheter

• Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i 
en utmanande tid, Jim Cummins

Lästips

• SPSM:s sidor om språkstörning och 
flerspråkighet

• http://www.sprakenshus.se/
• https://www.kodknackarna.se/
• http://www.bildstod.se
• https://pedagogvarmland.se/skolord
• https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen
• https://radld.org/about/dld/dld-fact-sheet/
• https://ialpasoc.info/wp-

content/uploads/2017/10/Common-Questions-by-
SLT-SLP-about-Bilingual-Multilingual-Children-and-
Informed-Evidence-based-Answers_2020.pdf

Länktips
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