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Inledning
Syftet med denna bok är att, med fokus på barnets språkutveckling under de 
första skolåren, presentera dels projektet Språkrum och några av dess forsk-
ningsresultat, dels centrala språkutvecklingsaspekter och tips för lärare och 
andra som intresserar sig för barnens språkutveckling i en språkligt allt mer 
heterogen skolmiljö. Boken vänder sig både till en språkvetenskapligt och en 
pedagogiskt intresserad publik. De författare som medverkar i boken har alla 
på något sätt tangerat projektet Språkrum.

Innehållet i boken är uppdelat i två delar. Den första delen innehåller för-
utom en presentation av projektet, några mer allmänt hållna artiklar om barns 
språkutveckling, läsande och skrivande. I den andra delen av boken presenteras 
forskningsdelen av projektet och de resultat som hittills analyserats.

Kapitlet Språkutveckling i tal och skrift av Sven Strömqvist behandlar barns språk-
utveckling ända från spädbarnsåldern uppåt, och betonar skillnaderna mellan 
att tillägna sig talspråk och skriftspråk. Tal- och skrivutvecklingen åskådliggörs 
genom en redogörelse för ett projekt där Mercer Meyers bildberättelse, ”Frog 
where are you” har använts. Denna bildberättelse har också varit i användning 
inom Språkrum och språkrumseleverna har både berättat och skrivit texter 
till denna bildberättelse, i olika åldrar. Strömqvist vill med sin artikel visa hur 
lingvistiska forskningsmetoder, såsom de använts till exempel inom Språkrum, 
kan ge läraren och andra vuxna en inblick i hur läs- och skrivfärdigheten ut-
vecklas och kan stödjas hos enskilda barn. 
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Åsa Wengelins kapitel Om barns skrivprocesser redogör för intressanta rön som den 
senaste skrivforskningen har kommit fram till. Det är viktigt att inse till exempel 
att skrivandet inte är en process utan flera och författaren redogör för dessa pro-
cesser. Barn som har svårt att tillägna sig vissa delprocesser kan ha stor nytta av 
att få stöd i andra, har det visat sig. Birgitta Garmes kapitel riktar sig till lärare och 
ger flera konkreta exempel på hur man i undervisningen kan stärka och stimulera 
barns språkutveckling. Relationen mellan tal-, läs- och skrivförmåga behandlas 
och Garme visar på betydelsen av att eleverna utvecklar en språklig medvetenhet 
i skolan, genom bland annat samtal, reflektion och skrivande av olika slag.

De två sista kapitlen i den första delen av boken har ett gemensamt tema: Den 
finlandssvenska skolan och tvåspråkigheten. Marika Tandefelts kapitel, som tidi-
gare ingått i Lekt och lärt, Vänskrift till Jan Einarsson 2006,  ger en överblick 
över de finlandssvenska klassrummens brokiga språkmiljö, både i ett rumsligt 
och ett historiskt perspektiv. Tandefelt beskriver hur skolspråkskompetensen 
kan variera bland de sjuåringar som inleder sin skolgång på svenska i Finland 
och vilka orsakerna är till denna variation. Denna språkliga variation har som 
sagt varit en av de viktigaste variablerna vid planeringen av Språkrum under 
projektets olika faser. 

Anna Slotte-Lüttge skriver för sin del om hur tvåspråkigheten fungerar och  
hur den kan se ut i det finlandssvenska klassrummet. Hon har undersökt olika 
lärares sätt att hantera situationen då elever väljer att använda finska med lära-
ren,  i klassrum med svenska som undervisningsspråk. Slotte-Lüttge diskuterar 
vidare lärarens roll som förebild och hur man kan uppnå ett öppet och  
medvetet språkklimat i tvåspråkiga klassrum.
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Den andra delen av boken handlar om projektets forskningsdel. Åsa Wengelins 
kapitel berättar om vad vi kan utläsa ur de test som språkrumsbarnen har delta-
git i sedan förskoleåldern, det vill säga om de trender en första kvantitativ analys 
visar, gällande tester som utförts under Språkrums fyra första år. I flera fall har 
resultaten kunnat bekräfta resultat från tidigare tvåspråkighetsforskning. I den 
andra delen av boken ingår också en presentation av de övriga analyser som 
gjorts på en del av det insamlade materialet, framför allt i form av pro gradu 
arbeten i Helsingfors, Åbo och Vasa. I Jannika Stenius och Nina Österholms 
översikt över forskningen inom Språkrum ingår en sammanfattning av de 
magistersarbeten som slutförts med utgångspunkt i material från Språkrum. I det 
sista kapitlet presenterar dessutom tre pro gradu-skribenter sina avhandlingar 
mera ingående.

Till sist vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla som har medverkat i 
denna skrift, till alla lärare och elever inom Språkrum, till projektets plane-
ringsgrupp och framför allt till projektkoordinatorerna Sonja Hyvönen och 
Jannika Stenius, samt till alla andra sakkunniga, intresserade och entusiastiska 
personer som varit med om den mångskiftande process som detta projekt har 
inneburit. Vår förhoppning är att sagan om Språkrum inte tar slut, utan att den 
fortsätter i många, många klassrum, så länge det finns nya barn som med iver 
och nyfikenhet står färdiga att kasta sig in i språkets värld. 

Utbildningsstyrelsen
Augusti 2008

Gun Oker-Blom
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Projektet Språkrum har när detta skrivs i 
augusti 2008 pågått i nästan åtta år. Det hela 
inleddes senhösten 2000 då planeringsgrup-
pen för projektet sammanträdde första gång-
en. Språkrum har varit ett initiativ som haft 
som främsta syfte att utveckla nya språksti-
mulerande och språkpedagogiska arbetssätt 
som på bästa sätt kan stödja och utveckla 
elevernas språk och lärande, oberoende av 
vilken språkbakgrund de kommer från. 

Bakgrunden till Språkrum ligger i nya ut-
maningar för den finlandssvenska skolan 
som sedan 1980-talet tagit emot språkligt 
allt mer heterogena grupper. Sedan 1980-
talet har årsklasserna i de svenska skolorna i 
Finland ökat med nästan 30 procent, samti-
digt som man vet att antalet elever från en-
språkigt svenska hem har hållits i stort sett 
konstant. Det ökade antalet beror på att allt 
fler elever från tvåspråkiga hem inleder sin 
skolgång på svenska. En undersökning som 
Utbildningsstyrelsen gjorde för 10 år sedan 
visade att de tvåspråkiga elevernas andel 
av eleverna i den svenska skolan redan då 
utgjorde en tredjedel. De enspråkigt finsk-
talande eleverna utgjorde däremot enbart 
fem procent av det totala antalet elever i de 

första sex årsklasserna. I praktiken är fin-
ska språket mycket dominerande i omgiv-
ningen, även hemma, för en stor del av de 
tvåspråkiga eleverna, speciellt i södra Fin-
land och i norra Österbotten. Det är alltså 
inte längre så att alla elever som inleder sin 
skolgång i den svenska skolan i Finland har 
en stabil svenskspråkig bakgrund och detta 
faktum ställer speciella krav på skolan och 
undervisningen i alla ämnen. Dessutom vet 
vi att skolspråksfärdigheten varierar mycket 
även bland de elever som kommer från en-
språkigt svenska hem. Det är inte längre en 
självklarhet att det finns tid för samtal och 
språkligt umgänge i hemmet, och det språk 
som möter barnen via medier, dataspel med 
mera är ofta ett annat språk än skolspråket. 
Behovet av att utveckla språkpedagogiska 
arbetssätt och mångsidiga metoder för läs- 
och skrivinlärningen finns alltså i alla länder 
och kulturer i dag, åtminstone i västvärlden.

Projektidén och dess kärna 
Språkrum har haft två olika fokuseringar re-
dan från starten: dels har det varit ett utveck-
lingsprojekt, med lärare och elever som mål-
grupp, dels ett forskningsprojekt, med språk-
forskare, pedagoger, sociologer, talterapeuter, 
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psykologer med flera som potentiell mål-
grupp. Något utpräglat forskningsprojekt har 
Språkrum dock hittills inte blivit, eftersom 
forskningsanslag har saknats. Tyngdpunk-
ten har legat på att skapa en dialog mellan 
forskare och klassrum och grundtanken har 
varit att denna dialog skall vara tvärfacklig.

Projektet Språkrum har letts av Utbildnings-
styrelsen i samarbete med en planerings-
grupp och med undervisningsrådet Gun 
Oker-Blom som projektledare. I planerings-
gruppen har följande personer ingått: Eivor 
Sommardahl, Forskningscentralen för de in-
hemska språken, Sven Strömqvist, professor 
vid Lunds universitet, Tove Fagerholm, klass-
lärare, samt Sonja Hyvönen och Jannika Ste-
nius, Utbildningsstyrelsen. Tove Fagerholm 
ersattes under den senare delen av projekt-
perioden av klassläraren Ulla Stina Åhman, 
och som forskarrepresentanter tillkom år 
2004 språkforskarna Åsa Wengelin, Lunds 
universitet och Heidi Rontu, Åbo Akademi 
och Tekniska högskolan. Till den forskar-
grupp som tillsattes som stöd för Språkrum 
våren 2006 inbjöds förutom Åsa Wengelin 
och Heidi Rontu även professor Mirja Saari 
från Helsingfors universitet och Anna Slotte-

Lüttge från pedagogiska fakulteten vid Åbo 
Akademi. Även professorerna Marika Tande-
felt, Marketta Sundman och Anna-Lena Öst-
ern har konsulterats av planeringsgruppen. 

De projektskolor som har utgjort kärnan i 
projektet valdes så att de skulle representera 
olika slag av tvåspråkiga miljöer i Svensk-
finland. En viktig utgångspunkt var även 
att skolan i fråga hade ett speciellt intresse 
av att delta i detta projekt och att det fanns 
möjligheter till samarbete mellan skolan 
och förskolan, så att projektet kunde inle-
das då barnen som skulle stå i fokus gick 
i förskolan. De sex projektskolor som har 
utgjort centrum för projektet Språkrum är: 
Björneborgs svenska samskola, Chydenius 
skola i Karleby, Hangö centralskola, Klemet-
skog skola i Tusby, Pyttis svenska skola och 
Zacharias Topelius skola i Helsingfors. De 
elever som projektet har följt med sedan sex 
års ålder är de som började i förskolan hös-
ten 2001 och sedan fortsatte i årskurs ett i 
ovannämnda skolor hösten 2002. 

Redan innan barnen gick i förskolan in-
leddes Språkrum med flera seminarier för 
de blivande lärarna och förskollärarna. De 
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teman som behandlades under det första 
projektåret – med sakkunskap både från 
Sverige och Finland – var bland annat tal- 
och språkutveckling som grund för inlär-
ning, språklig eller fonologisk medvetenhet 
och Bornholmsmetoden, språklig stimulans 
genom matematikundervisning, och Whole 
Language-metoden sådan den förverkligats i 
det svenska projektet Listiga räven i Rinke-
by. Under det första året testades projektsko-
lornas elever genom ett antal psykolingvis-
tiska test, som bland annat mätte språkför-
ståelse, ordförståelse, visuell analogi, auditivt 
och visuellt sekvensminne och grammatisk 
helhet. Då valdes också ett antal kontroll-
barn i en grupp skolor där språkmiljöerna 
någorlunda väl motsvarade miljön i  de sex 
projektskolorna ut. Kontrollgrupperna finns 
i följande skolor: Kotka svenska samskola, 
Kvarnbackens skola i Borgå, Mårtensbro 
skola i Esbo, Finno skola i Esbo, Villa skola i 
Karleby och Västersundom skola i Vanda. 

Projektets arbetssätt 
Eftersom grundtanken i Språkrum är att 
projektet skall hitta arbetssätt som på ett så 
mångsidigt sätt som möjligt stärker elev-
ernas språkutveckling och därmed även 

tankeutvecklingen och lusten att lära sig, har  
strävan varit att stödja lärarna och följa med 
barnens utveckling inom så många områden 
som möjligt, som tangerar den språkliga ut-
vecklingen. Tyngdpunkten för verksamhe-
ten har legat på lärarfortbildningar med en 
lång rad av sakkunniga föreläsare både från 
Sverige och Finland. Dessutom har projektet 
anordnat evenemang i skolorna, bland annat 
med författaren Åsa Lind och redaktören 
Anders Edgren från Utbildningsradion i 
Sverige. Lärarna i projektskolorna har konti-
nuerligt dokumenterat barnens språkutveck-
ling och Utbildningsstyrelsen har producerat 
ett mångsidigt idématerial under projektets 
gång: fem tryckta publikationer, en film samt 
webbmaterial (www.edu.fi/svenska). Där-
utöver har YLE inom ramen för sin Lärar 
-TV producerat fyra program om projektet, 
i samarbete med Utbildningsstyrelsen. 
 
Förutom de seminarier som hållits för 
projektskolornas lärare 4–5 gånger årligen 
har projektet anordnat allmänna kurser och 
konferenser kring språkpedagogiska teman, 
riktade till lärare i hela landet. Planerings-
gruppens medlemmar har kontinuerligt 
besökt skolorna och flera gånger även del-
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tagit i föräldramöten. Dokumentationen av 
projektet har skett i form av utvärdering 
1–2 gånger per år, då vi har bett lärarna 
besvara enkäter om elevernas språkutveck-
ling och lärande under det gångna läsåret.  
Språkrumsgruppernas lärare har alltsedan 
förskoleåret gjort upp språkprofiler för de 
enskilda eleverna. Det banbrytande arbetet 
för observationsschemat för barns språk-
utveckling, Språkraketen (2006) utfördes 
inom ramen för Språkrum.

När vi inom Språkrum har anordnat se-
minarier kring olika språkpedagogiska 
arbetssätt har det inte handlat enbart om 
modersmålsundervisningen utan uttryck-
ligen om undervisningen i alla ämnen. En 
grundtanke har varit att dels låta eleverna 
”bada i böcker”, det vill säga skapa en skol- 
och klassrumsmiljö där det finns en mysig 
läshörna och ett stort antal böcker och an-
nat lässtimulerande material, dels ge lärarna 
olika tips på arbetssätt som hjälper dem att 
systematiskt arbeta med språket i alla äm-
nen. Tanken är att eleverna skall få syste-
matisk träning i att läsa, skriva, tala, lyssna, 
leka och laborera med språket på olika sätt 
i alla ämnen. De skall också få använda 

olika medier vid bearbetning av texter. 
Språkrumslärarna har till exempel deltagit i 
en kortkurs i att skapa animationer. Språk-
rum har också gett tips om hur man kan 
ge eleverna möjlighet till att bearbeta tex-
ter genom bild och drama och genom att 
skapa nya texter samt publicera dessa t.ex. i 
lokala medier. 

Forskningsdelen 
Under projektets gång har det samlats in ett 
flertal olika typer av texter och testresultat.  
De barn som ingått i projektskolorna och 
som undersökts noggrant varje år är till an-
talet ungefär 100. Antalet varierar något från 
år till år, eftersom några barn har bytt skola, 
och några har kommit till i Språkrumsklas-
serna. Våren 2006 bildades den tidigare 
nämnda forskningsreferensgruppen i syfte 
att leda forskningsdelen av projektet, efter-
som en sådan ledning saknats efter forsk-
ningsledaren fil.dr. Vivan Franzéns plötsliga 
bortgång i mars 2004. 

Åsa Wengelin har i ett kapitel i denna bok 
analyserat testresultat från flera år i jämfö-
rande syfte och kommit fram till några in-
tressanta resultat. Det har till exempel visat 
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sig att de tvåspråkiga barnen är väldigt ba-
lanserat tvåspråkiga och testresultaten stödjer 
också annan tvåspråkighetsforskning som 
har visat att tidig läsutveckling på ett språk 
hos en flerspråkig individ stödjer läsutveck-
ling på ett annat. 

Förutom dessa inledande analyser har det 
digra insamlade materialet hittills närmast 
använts i pro graduarbeten och resultaten 
av dessa arbeten redovisas här i en samman-
ställning av Nina Österholm och Jannika 
Stenius i kapitel 7 samt i kapitel 9.

Före sin död hade också Vivan Franzén 
gjort en första analys av Språkrumselevernas 
språk på basis av de test som utförts under 
förskoleåret 2001 och i årskurserna 1 och 
2. Hon gjorde en första longitudinell jäm-
förelse mellan språkförståelsetest som utförts 
på samma barn 2001 och 2003. Barnen var 
indelade i tre grupper enligt språkbakgrund: 
barn från enspråkigt svenska hem, barn från 
tvåspråkiga hem och barn från enspråkigt 
finska hem.   

De språkforskare och pedagoger som bekan-
tat sig med materialet har konstaterat att ett 
omfattande forskningsprojekt borde igång-

sättas, för att utnyttja och komplettera det 
redan insamlade materialet för analyser och 
vidare studier kring barns språkutveckling. 
Tillsvidare har sådana initiativ dock fått av-
slag från bland annat Finlands akademi, även 
om det råder en skriande brist på forskning 
kring yngre barns språkutveckling. Speciellt 
forskningen gällande yngre tvåspråkiga 
barns språkutveckling och lärande i Finland 
är närmast obefintlig. Inom projektet har 
det under åren 2001–2008 samlats in ett 
digert longitudinellt material som består 
av en mängd olika test i bland annat språk- 
och ordförståelse, läsförståelse mm, och en 
stor mängd muntliga och skriftliga texter, 
producerade av eleverna, inklusive textlogg-
ningsmaterial insamlat under olika skeden 
av elevernas språkutveckling. Dessutom har 
elevernas sociolingvistiska miljö kartlagts 
noga i två etapper, genom enkäter som för-
äldrarna fyllt i. I kapitlet Några kvantitativa 
analyser av Språkrums forskningsmaterial 
i denna bok analyserar Åsa Wengelin de 
resultat som dessa test visar.  

Spridning i Norden 
Redan vid starten väckte projektet 
Språkrum stort intresse i Norden, och i 
samtliga nordiska länder är det aktuellt med 
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satsningar som gäller läs- och skrivpeda-
gogik. Både nationella och internationella 
utvärderingar har visat att barns och ungas 
läsvanor och skrivförmåga förändrats un-
der de senaste decennierna och man inser 
att skriftspråksanvändningen starkt påverkas 
av samhällssituationen i dag – inte minst av 
medierna och den moderna datatekniken. 
Detta innebär nya utmaningar för läs- och 
skrivpedagogiken. Nordiska ministerrådet 
har bland annat redan i ett par år satsat på ett 
läsfärdighetsprojekt inom vilket man vill dra 
nytta av olika erfarenheter inom Norden. 

Även inom projektet Språkrum bestämde 
ledningsgruppen redan i ett tidigt skede att 
man skulle försöka vidga projektet till de 
övriga nordiska länderna och våren 2006 
inleddes ett delprojekt kallat Språkrum i 
Norden, där kärnskolorna i projektet samar-
betar med två skolor i södra Sverige, och där 
eleverna har skrivit texter inom olika genrer 
och olika skolämnen. De klasser som har 
deltagit i projektet har skapat gemensamma 
webbtidningar och arbetat bland annat med 
en gemensam uppgift inom ämnet historia. 
Den handlar om hur Finland införlivades 
med Sverige och om legenden om biskop 
Henrik och bonden Lalli. Även dessa elev-

texter som producerats inom Språkrum i 
Norden har samlats in för att kunna använ-
das som forskningsmaterial. 

Vad har Språkrum bidragit med?  
Projektet Språkrum har, genom den djup-
dykning i elevernas lärprocess som projektet 
har inneburit, tydliggjort situationen för 
skolspråket svenska och dess betydelse för 
lärandet i våra skolor, och även banat väg för 
nya utmaningar. Det har visat sig att många 
av de frågor som är aktuella inom skriv-
forskningen i Norden finns med i Språkrums 
projektidé och i det material som projektet 
har samlat in. Här avser jag närmast det fak-
tum att nordiska forskare har efterlyst longi-
tudinella studier av elevers skrivutveckling, 
något som Språkrumsmaterialet ger utmärk-
ta möjligheter till, samt tanken att man bör 
iaktta och undersöka de – numera språkligt 
heterogena – nordiska klassrummen som en 
helhet, och inte se de enspråkiga eleverna 
som en grupp, och de flerspråkiga som en 
annan. Detta synsätt har varit en utgångs-
punkt för Språkrum: vi har sett de språkligt 
heterogena finlandssvenska eleverna som en 
grupp, oberoende av språklig bakgrund, och 
satsat på att stödja alla elevers språkutveck-
ling och lärande, genom att systematiskt och 
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medvetet föra in olika språkpedagogiska ar-
betssätt i alla ämnen i skolan. 

Projektet Språkrum har utvärderats kontinu-
erligt under hela den tid det har pågått, ge-
nom enkäter, intervjuer och samtal med lä-
rarna. Under projektets gång har det kommit 
fram att projekt av detta slag kräver tid för 
att få genomslagskraft, och att det är viktigt 
att projektramarna är flexibla, så att koncep-
tet kan utvecklas medan det pågår. Dialogen 
med forskarvärlden visade sig vara viktig 
för båda parter. Forskarrepresentanterna har 
kontinuerligt följt med projektet och gett 
rekommendationer för de test som använts 
och för de elevtexter som samlats in. Fors-
karna och projektlärarna har också kunnat 
mötas kontinuerligt inom ramen för de se-
minarier som regelbundet arrangerats inom 
ramen för Språkrum. På det sättet har lärarna 
fått ta del av aktuella forskningsrön som gäl-
ler barns språkliga utveckling, och samtidigt 
har forskarna fått grepp om situationen i 
klassrumsvardagen. Språkrum har också, som 
en biprodukt, medfört mycket kunskap om 
olika skol- och undervisningskulturer, både 
inom Finland och i jämförelse med Sverige. 
Projektlärarna har kontinuerligt under pro-

jektets gång kunnat stimulera varandra och 
utbyta tankar och idéer, och fått impulser 
genom flera skolbesök i Sverige.

En central utgångspunkt för Språkrum har 
alltså varit att skolan bör ge alla elever möj-
lighet till ett starkt språk som i sin tur är en 
förutsättning för framgång och delaktighet i 
arbetslivet. Att stärka elevernas språk för att i 
sin tur stärka deras förmåga att lära sig, yttra 
sig och reflektera, är också utgångspunkt 
för ett nytt textkompetensprojekt som har 
planerats på Utbildningsstyrelsen, i syfte att 
stödja äldre elevers språkutveckling. Endast 
den som redan i unga år har fått lära sig 
att i tal och skrift utrycka sig väl och säga 
sin åsikt, kommer i framtiden att kunna ta 
del av det demokratiska samhället. Och en 
väsentlig uppgift för skolan – kanske den 
allra viktigaste – är att ge alla elever chansen 
att utveckla ett språk och ett självförtroende 
i sin språkutveckling. Då kan de också ut-
veckla sitt tänkande, sin fantasi och sin krea-
tivitet samt ny kunskap, hela livet igenom. 



19

Litteratur och material  
om projektet Språkrum
Oker-Blom, G., Hyvönen, S. & Sandvik, M. 
(2003) Med Språket i centrum.  
Utbildningsstyrelsen.  

Franzén, V. 
(2004) Ett rum, två språk.
Utbildningsstyrelsen.   

Oker-Blom G., Finström, M. & Stenius, J.  
(2004) Med glödande penna. 
Utbildningsstyrelsen.

SpråklekarFortbildning

Samarbete
hem-skola

Språkrum

Utvärdering

Böcker

Språk-
pedagogik

Doku- 
mentering

Analys av barnens 
språkutveckling

(2006) Språkets magi. 
En film om projektet Språkrum. 
Utbildningsstyrelsen.  

(2006) Språkraketen. 
Schema för observation av barns språkutveckling.
Utbildningsstyrelsen.  

Heilä-Ylikallio, R. & Oker-Blom, G.  
(2006) Språkraketen. Lärarhandledning. 
Utbildningsstyrelsen. 

www.edu.fi/svenska  
> utvecklingsprojekt > Språkrum





2
SPRÅKUTVECKLING  

I TAL OCH SKRIFT
Sven Strömqvist



22

Språk är möjlighet 
Språk formas och förändras i samspel mellan 
människor. Vi använder språk inom utbild-
ning, vetenskap, kultur, politik och religion, 
i samspel med arbetskamrater och vänner 
och i möten med nya människor. Vi använ-
der språket som stöd för minnet och för att 
bearbeta information. Vi använder tal, skrift 
och teckenspråk för att förmedla tankar och 
känslor, påverka andra att göra saker, skapa 
förtroende, visa samhörighet eller ta avstånd. 
Vårt språk blir på så sätt något som speglar 
vårt sätt att tänka, vårt förhållande till andra 
människor, vår kultur och identitet. Sam-
tidigt kan vi använda språk för att förändra 
våra sociala relationer och vårt tänkande. 
Att lära sig flera språk och att vidareutveck-
la sina språk blir därför en fråga om livskva-
litet. Språk är möjlighet.  

Vad är språkinlärning? 
Språkinlärningsprocessen är den process va-
rigenom en inlärare (individ) utvecklar ett 
eller flera språk – talade, skrivna eller tecken-
språk – i samspel med sin omgivning. Med 
denna grunddefinition får vi fem nyckelbe-
grepp eller teoretiska termer: ’inlärare’, ’om-
givning’, ’samspel’, ’språk’ och ’utveckling’. 

Teorier om vad språkinlärning är ska kunna 
ge en fördjupad bild av dessa begrepp och 
hur de samverkar i språkinlärningsprocessen. 
Med andra ord ska en teori om språkutveck-
ling ha något att säga om hur individen som 
språkinlärare är beskaffad (t.ex. vad individen 
har för perceptuella, motoriska och kognitiva 
förmågor som är relevanta för att lära sig an-
vända ett eller flera språk), om hur samspelet 
mellan individen och hans/hennes omgivning 
är beskaffad (t.ex. samspel med föräldrar, lä-
rare, kamrater; surfa på internet, titta på teve, 
läsa böcker), om vad språk är och hur kunskap 
om språk är beskaffad, samt om hur språkliga 
kunskaper och färdigheter utvecklas och hur 
själva inlärningsprocessen förändras alltefter-
som individen lär sig mer.  

Samtalsfärdigheter och textutveckling
Vid ungefär tre års ålder har de flesta barn 
utvecklat ett grundläggande ordförråd och 
en grundläggande grammatik. De har också 
utvecklat grundläggande samtalsfärdigheter 
och kan påbörja ett samtalsämne, göra kom-
mentarer, ge återkoppling, ställa frågor och 
ge svar, ge och följa uppmaningar osv. Mellan 
ungefär tre och fem års ålder äger en omfat-
tande social och kognitiv utveckling rum 
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som leder till att barnet väsentligt ökar sin 
förmåga att föreställa sig hur andra tänker 
(Wimmer & Perner 1983). Detta påverkar 
barnets kommunikativa utveckling på ett 
avgörande sätt, eftersom en förutsättning för 
lyckad kommunikation är att anpassa sig till 
mottagarens förutsättningar. Därmed läggs 
grunden till en vidareutveckling av barns 
samtalsförmåga och av genrer såsom berät-
tande eller argumenterande framställning. 
Så småningom, efter förskoleåldern, möter 
barnet nya utmaningar i sin språkutvecklings-
karriär, när det på allvar ska lära sig läsa och 
skriva, något som i sin tur för med sig nya 
språkliga aktiviteter såsom textskrivande och 
helt nya genrer såsom uppsatser och föredrag.

Redan på tvåordsstadiet kan barn beskriva 
iögonfallande händelser såsom Nalle ramla. 
Barn som är lite äldre, runt tre till fem år, 
kan även beskriva händelser som kräver att 
barnet skjuter till mer fantasi och tolkning, 
t.ex. händelser avbildade i bilderböcker. 
Barns tidiga beskrivningar av bildberättelser 
kan vara utförliga och målande, men de är 
nästan aldrig sådana att de hänger ihop som 
en berättelse med en röd tråd. Förmågan att 
hålla en linje i berättelsen och få de enskilda 

delarna att hänga ihop med varandra börjar 
göra sig gällande lite tydligare efter fem års 
ålder. Betrakta följande exempel hämtade 
från ett bildberättelseexperiment genomfört 
av Anette Karmiloff-Smith (1981). Exempel 
1 visar hur en treårig engelskspråkig flicka 
beskrev de första två bilderna i en bildbe-
rättelse, exempel 2 hur en sexåring beskrev 
samma två bilder, och exempel 3 hur en 
nioåring beskrev de två bilderna.

exempel 1–3.
1. (bild 1) The rabbit is riding a bicycle 

(bild 2) The two cats are playing tennis
2. (bild 1) There’s a rabbit riding a bicycle 

(bild 2) And then he sees two cats
3. (bild 1) There’s a rabbit going for a ride 

on a bicycle (bild 2) And then he sees 
two cats who are playing tennis

Det yngre barnet i exempel 1 beskriver de 
två bilderna var för sig utan att på något 
sätt knyta an beskrivningen av den andra 
till den första. Det lite äldre barnet i exem-
pel 2 knyter däremot an beskrivningen av 
den andra bilden till den första genom den 
temporala länkningen and then och genom 
att använda ett pronomen, he, för att syfta på 
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kaninen som redan nämnts i beskrivningen 
av den första bilden. I beskrivningen av den 
första bilden introduceras också kaninen 
genom en språklig presenteringskonstruk-
tion, There’s a rabbit, något som markerar en 
nyhet för den som lyssnar till berättelsen. I 
kraft av sin större förmåga att föreställa sig 
hur andra tänker kan det lite äldre barnet i 
exempel 2 föreställa sig att kaninen kanske 
inte redan är välkänd för lyssnaren. Genom 
att konsekvent göra kaninen till utgångs-
punkten för beskrivningen av de båda bil-
derna (principen om ”det tematiska subjek-
tet”, se Karmiloff-Smith 1981) lyfts kaninen 
med språkliga medel fram som huvudper-
sonen i berättelsen, den som gör någonting 
och den som det händer något med. Det 
mellangamla barnet gör sammanhanget i 
berättelsen till sin viktigaste uppgift, men 
detta sker typiskt på bekostnad av den de-
taljrikedom som det yngre barnet emellanåt 
presterar i sina osammanhängande beskriv-
ningar. Så har barnet i exempel 2 t.ex. inte 
fått med att de två katterna spelar tennis.

Det äldsta barnet (exempel 3) liknar barnet 
i exempel 2 såtillvida att det förmår skapa 
en sammanhängande berättelse med en 

tydlig huvudperson. Men det äldre barnet 
förmår dessutom brodera ut beskrivningen 
av de enskilda bilderna med detaljer och bi-
personer som inte alltid har någon betydelse 
för berättelsens helhet. Det äldre barnet i 
exempel 3 beskriver de tennisspelande kat-
terna i en bisats, who are playing tennis. På så 
sätt kan principen om det tematiska subjek-
tet bibehållas i den överordnade satsen And 
then he sees two cats. 

Det är inte närvaron av en relativbisats i 
sig som visar att barnet i exempel 3 kom-
mit längre i sin språkutveckling än barnet i 
exempel 1. Relativbisatser brukar debutera 
och bli vanliga i både svenska och engelska 
barns språkutveckling redan mellan två och 
tre års ålder. Det är funktionen, sättet att an-
vända relativbisatsen som avslöjar det äldre 
barnets språkliga nivå. Växelspelet mellan 
social, kognitiv och språklig utveckling le-
der till att barnet inte bara lär sig nya ord 
och konstruktioner under sin språkinlär-
ningskarriär utan också till att barnet omor-
ganiserar relationen mellan form och inne-
håll i sitt språk: gamla ord och konstruktio-
ner får delvis nya betydelser och funktioner 
när barnet använder dem för att anpassa sig 
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till nya situationer och nya genrer. Detta 
växelspel och detta slags omorganisering 
och utveckling av språket är en naturlig del 
av inte bara barns utan också ungdomars 
och vuxnas språkliga liv.

Samhället, individen och  
det skrivna språket 
Vi lever i ett historiskt skede, informations-
samhällets förverkligande, när skrivet språk 
spelar en större roll än någonsin tidigare 
– för styrning av arbetsprocesser, för me-
dial påverkan, för användning av informa-
tions- och kommunikationsteknologi, för 
medborgarnas möjligheter att bevaka sina 
rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. 
Enbart elementära läs- och skrivfärdigheter 
är inte längre avgörande i socialisationspro-
cessen. I dagens samhälle krävs det avance-
rade läs- och skrivfärdigheter för att komma 
i åtnjutande av bra utbildning och bra jobb. 
Skrivet språk blir därför en mycket viktig 
del av barns och ungdomars senare språkut-
veckling. 

Inlärningen av skrivet språk sker i regel 
under helt andra betingelser än inlärningen 
av ett första, talat språk. I en helt annan 

utsträckning än det talade språket blir det 
skrivna föremål för lärarledd undervisning 
ackompanjerad av en särskild begreppsap-
parat och terminologi ägnad att analysera, 
värdera och benämna språkliga fenomen. 
De flesta människor får på så sätt en grund-
läggande undervisning i hur man analyserar, 
värderar och talar om språk i samband med 
sin läs- och skrivinlärning. Eftersom denna 
undervisning, begreppsapparat och termi-
nologi är skräddarsydd för skriftspråk läm-
nar den efter sig en lucka: det talade språket 
blir inte föremål för samma medvetande-
görande eller värderande omdömen som det 
skrivna. Och i den mån det blir föremål för 
reflexion, sker detta därför nästan alltid på 
skriftspråkets villkor. 

Medan det talade språket förverkligas i ett 
akustiskt medium, förverkligas det skrivna 
i ett visuellt. Spåren av talspråklig aktivi-
tet är extremt kortvariga, medan spåren av 
skriftspråklig aktivitet är långvariga: det ta-
lade ordet förgår medan det skrivna består. 
Skrivet språk har därför kommit att spela 
en avgörande roll för människans kollektiva 
minne i form av till exempel bibliotek och 
Internet. Skrivet språk erbjuder dessutom 
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ett annat förhållningssätt till språk och kom-
munikation än vad talat språk gör. Att talet 
är flyktigt medan det skrivna är varaktigt 
gör att vi kan läsa en text i vår egen takt, gå 
tillbaka och läsa om delar av den, reflektera 
över den. När vi skriver, kan vi revidera 
texten och pröva olika sätt att utforma den 
innan vi ger den till läsaren. Ur kommunika-
tiv synpunkt är skriftspråk långsamt jämfört 
med talspråk. När vi talar med varandra 
visar vi omedelbart hur vi förstår vad den 
andre säger. När vi skriver, dröjer det be-
tydligt längre innan vi får veta hur mot-
tagaren förstått det vi skrivit. För att lyckas 
med skriftspråkskommunikation behöver 
vi därför ofta använda mer fantasi och inle-
velseförmåga än i talspråkskommunikation. 
Den som skriver behöver leva sig in i mot-
tagarens förutsättningar, och den som läser 
måste ha avsändarens avsikter i tankarna. 
Skriftspråket har också konsekvenser för 
ordval och stilnivå: dessa är ofta annorlunda 
i en skriven text än i talat språk. Detta beror 
bland annat på att orden får bära en större 
börda i skrift än i tal. I talspråkskommuni-
kation ansikte-mot-ansikte använder man 
sig samtidigt med orden också av mimik, 
rytm, röstkvalitet och tonfall – uttrycksdi-

mensioner som saknar systematiska motsva-
righeter i skrift. Vad gäller kommunikation 
är det vidare så att talat och skrivet språk 
tenderar att användas i delvis olika sociala 
och kulturella sammanhang, något som ut-
gör en grundförutsättning för att en språk-
gemenskap ska hålla sig med både ett talat 
och ett skrivet språk. 

Alla dessa skillnader mellan talat och skrivet 
språk bidrar till att göra skriftspråksinlär-
ningen till en komplicerad och långvarig 
process. Barnet ska inte bara upptäcka hur 
talat språk kan återges i skriftens visuella 
medium. Det ska också upptäcka i vilka 
situationer det är effektivare att använda 
skrift än tal, det ska utforska det talade och 
det skrivna språkets olika uttrycksmöjlig-
heter och möjligheter till eftertanke och 
reflexion. Att lära sig tänka för att skriva blir 
en delvis annan uppgift än att lära sig tänka 
för att tala. Utvecklingen låter sig heller inte 
förstås som en enkel additiv process sådan 
att skriftspråkliga färdigheter helt enkelt 
läggs till redan etablerade talspråkliga färdig-
heter. Istället har vi att göra med ett sam-
spel, där talspråksutvecklingen till en början 
starkt påverkar den tidiga utvecklingen av 
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skrivet språk och där skriftspråksutveckling-
en så småningom kommer att påverka den 
fortsatta talspråksutvecklingen. 

Språkutveckling sedd genom en 
berättaruppgift i tal och skrift 
I en undersökning av barns och ungdomars 
tal- och skrivutveckling lät vi en grupp 
tioåringar, en grupp femtonåringar och en 
grupp vuxna återberätta en ordlös bildbe-
rättelse både i tal och i skrift (Strömqvist et 
al. 2004; Nordqvist 2001). Bildberättelsen 
(Mercer Mayer’s ”Frog – where are you”, 
1969) handlar om en pojke och hans hund 
som ger sig ut i skogen för att leta efter en 
groda som försvunnit. 

Hälften av eleverna fick börja med att be-
rätta i tal, för att därefter berätta till samma 
bildserie i skrift. Den andra hälften av elev-
erna fick först berätta i skrift och därefter i 
tal (se tabell 1). Det visade sig bland annat 
att de berättare som började i det skriv-
na villkoret använde fler olika ord i sina 
skrivna berättelser än vad de berättare som 
började i det talade villkoret gjorde när de 
berättade i tal. Man varierar alltså sina val av 
ord mindre i tal och mer i skrift. En del av 

förklaringen är säkert att man i skriftvillko-
ret har mer tid att reflektera och överväga 
olika ord än i talvillkoret där det hela måste 
gå mycket fort. En annan orsak är säkert att 
eleverna i sin skolgång fått mer träning i att 
variera sitt ordförråd när de skriver än när 
de talar. 

Designen av studien gör det också möjligt 
att undersöka hur en talad version av berät-
telsen eventuellt påverkas av att man allde-
les innan formulerat en skriven version och 
hur en skriven version eventuellt påverkas 
av att man alldeles innan formulerat en 
talad version. Det visade sig att de talade 
versioner som följde efter en skriven hade 
ett nästan lika varierat ordförråd som den 
nyss skrivna och ett betydligt mer varie-
rat ordförråd än de skrivna versioner som 
följde på en nyss talad. Det verkar alltså 
som om det extra arbete med att variera 
sitt ordval som utmärker berättande i skrift 
ligger kvar som ett minnesspår, när man 
senare ska berätta i tal. Denna mekanism 
kan hjälpa till att förklara hur tillägnandet 
av skrivförmåga kommer att påverka den 
fortsatta talspråksutvecklingen hos barn och 
ungdomar.



28

Vi gjorde också en finkornigare gransk-
ning av språket i de talade och de skrivna 
berättelserna. I en av analyserna kartlades 

fördelningen av alla ordpar i de fyra berät-
tarvillkoren. Fördelningen av de vanligaste 
ordparen sammanfattas i tabell 1.

Vi ser att tioåringarnas vanligaste ordpar är 
förbindelser med och. I det genuina talvill-
koret, alltså det villkor där berättaren börjar 
i tal, är förbindelsen närmare bestämt och  
så, ett sätt att åstadkomma temporal länk-
ning i en berättelse som är typiskt för barn 
i sen förskoleålder. De vuxna har ett helt 
annat preferensmönster, med förbindelsen 
för att i samtliga villkor. De vuxna konstru-
erar sina berättelser med final eller kausal 

satsfogning i en så stor omfattning att för att 
inte bara är den vanligaste konjunktionen, 
utan den vanligaste ordförbindelsen över-
huvudtaget. Femtonåringarna represen-
terar ett mellanläge. Liksom tioåringarna 
använder de förbindelser med och i sina 
talade berättelser, men de har närmat sig 
vuxenmönstret genom att använda för att 
och konstruera rikligt med finala och kau-
sala satsfogningar i det genuina skrivvill-
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koret. Sammantagna kan mönstren i tabell 
1 tolkas så att tioåringarna huvudsakligen 
använder sig av talspråkstypiska strategier 
i sina berättelser, såväl de talade som de 
skrivna. Femtonåringarna börjar differen-
tiera sitt språk så, att de skrivna berättelser-
na – till skillnad från de talade – utmärks av 
förbindelser med för att. Hos de vuxna har 
för att helt tagit över. Den strategi som var 
utmärkande för just de genuint skriftliga 
berättelserna hos femtonåringarna (alltså 
när de berättade i skrift innan de berättade 
i tal) har hos de vuxna spridit sig till samt-
liga villkor och är lika vanlig i de talade 
som i de skrivna berättelserna, oberoende 
av ordningen mellan det talade och skrivna 
villkoret. I ett längre utvecklingsperspektiv 
har alltså talspråket kommit att förändras 
genom skriftspråket.

Återigen ser vi hur de nytillägnade – i det 
här fallet skriftspråkliga – färdigheterna inte 
bara adderas till de redan etablerade – tal-
språkliga – färdigheterna i barnets totala 
språkutveckling. De gamla kunskaperna och 
färdigheterna organiseras om till följd av att 
nya kommer in. 

Språkets och tankens flöde  
när man talar och skriver
Betrakta exempel 4. Det är början på en 
10-årings muntliga berättelse om hur hon 
räddade en kamrat. Den talade berättelsen 
är nedtecknad på ett lätt talspråkshärmande 
sätt som innebär vissa avsteg från svensk 
rättstavningsnorm.

exempel 4. [10-åring i tal]
de va så här en gång efter skolan            
så ja å min bästis Ane               
hon kommer från Norge då    
vi va på en klätterställning

Men även om vissa avsteg gjorts från rätt-
stavningsnormen är det ändå få av det talade 
språkets egenskaper som är återgivna i ned-
teckningen i exempel 4. Röstkvalitet (en-
gagerad, orolig, övertygande etc.), taltempo 
(dröjande, snabb, accelererande etc.), satsme-
lodi (fallande, stigande etc.) och betoning 
är exempel på egenskaper som har viktiga 
kommunikativa funktioner, men som inte 
brukar återges i skrift. De enda egenska-
per som återgivits i den skriftliga nedteck-
ningen i exempel 1 är talarens ordval och 
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ordföljd. Detta är helt enkelt de språkliga 
drag som lätt och systematiskt låter sig skri-
vas ned, och 10-åringens talade berättelse 
har på så sätt blivit reducerad på det skrivna 
språkets villkor.  

Betrakta figur 1. Figuren återger en så kall-
lad grundtonsanalys av en bandinspelning 
av talet i exempel 4. Grundtonen, eller ”F

0
”, 

är den dimension i talet som vi upplever 

som satsmelodi eller ”intonation”. Analy-
sen i figur 1 visar var under talförloppet en 
grundtonskurva kunnat förverkligas. De 
segment som bidrar till grundtonskurvan är 
grova, medan de tunna linjerna represente-
rar avsaknad av grundton. De längre tunna 
linjerna svarar mot tystnad (> 0.5 sek) och 
vi upplever dem som pauser. I figur 1 har 
orden i exempel 4 grovplacerats under sina 
respektive delar av grundtonsförloppet. 

figur 1. 
F

0
-analys av inledningen på en 10-årings berättelse (efter Strömqvist, 2000)

250 Hz

de va så här en gång efter skolan hon:         kommer från Norge då så ja o min bästis Ane vi va på en klätterställning

Vi kan observera ett mycket systematiskt 
samspel mellan innehållsstruktur, intonation 
och pauser i 10-åringens berättelse. Varje 
större informationsenhet (mening) avslutas 
med en stigande intonationsrörelse (”fras-

final stigning”). Denna frasfinala stigning 
blir på så sätt en viktig ledtråd till lyssnaren 
om att en större informationsgräns nåtts i 
berättelsen. De frasfinala stigningarna följs 
dessutom ofta av paus. Pausen ger talaren 

mm
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möjlighet att planera hur hon ska fortsätta 
och den ger lyssnaren möjlighet att bearbeta 
den just givna informationen och att, om så 
önskas, ge återkoppling till talaren. Bara vid 
ett enda tillfälle i förloppet följer en paus 
utan att talaren avslutat en större informa-
tionsenhet, nämligen efter ordet hon. Vi kan 
här lägga märke till att talaren håller tillbaka 
all dynamik från intonationen på ordet 
omedelbart före pausen: hon uttalas entonigt 
och talaren dröjer sig kvar på slutsegmentet 
i ordet, något som i exemplet markerats med 
kolon: hon:. Genom dessa åtgärder informe-
rar talaren lyssnaren om att hon ännu inte 
har slutfört den informationsenhet som hon 
påbörjat, och lyssnaren låter henne också 
fortsätta, trots pausen. Men så snart talaren 
avslutat den påbörjade informationsenheten 
(hon: kommer från norge då), något som hon 
återigen markerar med frasfinal höjning, 
passar lyssnaren på att ge återkoppling: mm. 
Till dynamiken i talet hör också att vissa ord 
framhävs medan andra hamnar i bakgrun-
den. Denna dynamik fungerar som ett slags 
guide till hur lyssnaren ska fördela sin upp-
märksamhet. Om allt som sas framhävdes 
lika mycket, skulle lyssnaren få problem.

Vi noterar också att talat språk är snabbt: 
hela den sekvens som återges i figur 1 tog 
allt som allt drygt 12 sekunder, vilket skulle 
innebära en talhastighet på 120 ord i minu-
ten (inklusive pauser).

Låt oss nu se på hur samma 10-åring berät-
tade i skrift om samma händelse, strax efter 
det att hon avslutat sin muntliga berättelse 
(exempel 5).

exempel 5. [samma 10-åring i skrift]
Detta hände för ungefär 3 månader sen. 
jag och min bästis Ane 
(hon kommer från norge) 
var på en klätterstälning
det var efter skolan
så det var bara vi där.

10-åringens inledning är lexikaliskt och 
grammatiskt något fylligare i den skrivna 
versionen än i den talade (exempel 4). Lägg 
också märke till att informationen är dist-
ribuerad på ett delvis annorlunda sätt. När 
skribenten i exempel 5 till exempel mar-
kerar att meningen hon kommer från norge 
innehåller mer parentetisk bakgrundsinfor-

vi va på en klätterställning
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mation gör hon det med parentestecken före 
och efter den mening som innehåller infor-
mationen. Motsvarande bakgrundsinforma-
tion markerade hon i den talade berättelsen 
med minskat röstomfång (mer monoton 
röst) och ett högre taltempo samtidigt med 
att hon artikulerade orden som ingick i me-
ningen. I figur 1 syns detta ökade taltempo 
tydligt genom att den skrivna återgivningen 
av bakgrundsinformationen – ”kommer 
från norge då” – inte får plats under den del 
av grundtonsförloppet som den svarar mot. 
Talat språk tenderar att fördela uttrycksdra-
gen både linjärt (det ena efter det andra) 
och simultant (samtidigt med varandra), 
medan skrivet språk företrädesvis fördelar 
uttrycksdragen linjärt.

Var den skrivna berättelsen mer mödosam 
att tillverka för 10-åringen än vad den ta-
lade berättelsen var? Finns det några spår av 
denna möda? Var gjorde till exempel skri-
benten pauser eller eventuella redigeringar 
under skrivförloppet? Det vi ser i exempel 
5 är den färdiga produkten, inte processen. 
En bandinspelning av den talade berättel-

sen innehåller viktig information om talets 
rytm och om trögflytande och lättflytande 
faser i berättandet. Hur ska vi komma åt 
motsvarande mönster i skrivandet?

För att registrera själva skrivaktiviteten, 
konstruerade vi ett datorprogram som spe-
lar in sådan skrivaktivitet som äger rum på 
en dator. Med hjälp av programmet, som vi 
döpt till ”ScriptLog” (Strömqvist & Karls-
son 2002), kan vi också analysera den inspe-
lade skrivaktiviteten. 10-åringen i de tidiga-
re exemplen skrev sin uppsats på dator och 
skrivaktiviteten spelades in med ScriptLog. 
Exempel 6 visar pauser och redigeringar 
under den skrivaktivitet som ledde fram till 
texten i exempel 5.

exempel 6.  
[skrivförloppet med pauser och redigeringar]
<start><105.48>det <3.06>var en 
<3.95>dag<delete14> Detta 
hände <9.36>för unge fär 3 
måm<delete>nader sen<3.66>.<cr> 
<4.48>jag och min bästis 
an<delete2><2.15>Ane <4.81>(<3.38> 
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hon komer <2.45>från norge<2.90>) 
<5.60>var<12.16>på en <3.63>
klät<2.30>ter stälning <12.06><left22> 
<right22> <2.83> 
det var efter <2.01>skolan så det var 
<2.78>bara<2.33> <cr>
<2.65>vi där<4.35>.

Vi ser bland annat att skribenten gör en 
lång paus på 105.48 sekunder efter att hon 
aktiverat skrivrutan (”start”), och sedan 
skriver hon det var en dag. Hon gör två kor-
tare pauser under produktionen av denna 
första mening. Hon raderar sedan de 14 
tecken hon just skrivit och skriver istället 
Detta hände för unge fär 3 månader sen. När 
hon skriver den nya meningen, gör hon en 
längre paus efter Detta hände (9.36 sek)  
och hon rättar också till en felstavning (måm 
-> månader). När hon så småningom avslutat 
sin andra mening med ordet klätterställning, 
gör hon en 12 sekunders paus och stegar sig 
därefter 22 tecken bakåt i texten för att se-
dan gå tillbaka till där hon var. 

När 10-åringen berättade i tal gjorde hon 

paus nästan bara i stora informationsgränser 
i berättelsen. När hon skriver gör hon de 
flesta pauserna mellan ord inne i fraser (un-
derstreckade i exempel 6) och det är bara 
en minoritet av pauserna under skrivandet 
som infaller i stora informationsgränser 
(med fet stil). Om hon hade pauserat på 
detta sätt i tal, skulle lyssnaren ha haft svårt 
att följa med. Jämfört med den talade berät-
telsen går det dessutom mycket långsamt 
att skriva. Den inledande delen av skrivak-
tiviteten (exempel 6) tog knappt 5 minuter. 
Det blir knappt 7 ord i minuten, jämfört 
med 120 ord i minuten i tal. ScriptLog-
inspelningen ger på detta sätt en rad ledtrå-
dar till vad 10-åringen lade ner mer möda 
på och vad som gick med större lätthet. 

Betrakta nu exempel 7. 7a visar ett textfrag-
ment från en svensk tioåring. Textfragmen-
tet innehåller två fullständiga satser som är 
samordnade. I 7b har vi lagt in information 
från ScriptLog om transitionstiderna mel-
lan händelser på tangentbordet närmast före, 
inuti, samt närmast efter den samordnande 
konjunktionen ”och”.  
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exempel 7.
7a) ...och vi fyra  började  att  träffas  och  jag
 tror att jag och Patrik är bästa kompisar nu. 

7b) ...träffas 1.683 _ 3.083 o 1.017 c 1.017 h 
0.167 _ 2.667  jag

 tror att jag och Patrik är bästa kompisar nu.

Vi ser att och föregås av en relativt lång paus 
(1.683 sekunder omedelbart efter sista bok-
staven i ordet före och men före mellanslaget 
“_” före och, samt 3.083 sekunder efter mel-
lanslaget men före första bokstaven i och). 
Dessa långa transitionstider (från föregående 
tangent till nästa) stöder antagandet att 10-
åringen inte planerat hela den samordnade 
strukturen i förväg, utan att hon tar sig 
en paus för att tänka efter och så beslutar 
hon sig för att bygga vidare med en sam-
ordnad sats. Den relativt långa pausen efter 
och stöder vidare antagandet att 10-åringen 
inte var färdig med planeringen av innehål-
let i den kommande satsen när hon började 
skriva och, utan att hon nu behöver ta sig 
ytterligare en funderare på hur satsen ska 
utformas. 

Jämför förloppet i exempel 7 med det i 
exempel 8.  Exempel 8 är hämtat från en 
textskrivningsaktivitet där en universitets-
studerande resonerar kring konflikter och 
konfliktlösning. 

exempel 8.
8a) ...att det finns alternativa synsätt på sam-

ma situation och att man 
 kan spegla filmen i våra egna liv.

8b) ...situation  0.217 _ 0.183 o 0.133 c 0.167 
h 00.67 _ 0.117  att man

 kan spegla filmen i våra egna liv.

Här stöder de mycket snabba transitions-
tiderna före och efter och hypotesen att 
skribenten planerat hela den koordinerade 
strukturen i förväg. I ett utvecklingsperspek-
tiv ser vi ofta att yngre skribenter gärna 
snabbt kastar sig in i skrivandet, men inte 
hinner så långt förrän de behöver stanna 
upp och planera hur de ska gå vidare. Äldre, 
mer erfarna skribenter, tar sig däremot ofta 
längre planeringspauser innan de sätter 
igång att skriva och har sedan längre “fly-
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tande” perioder i skrivandet (Strömqvist 
et al. 2004; Wengelin och Strömqvist 2005; 
Alves et al. 2007). 

Dessutom illustrerar exempel 7 och 8 vad 
tangentbordsloggning kan avslöja om lågnivå  
processer i skrivandet. Transitionstiderna 
inne i ordet och i exempel 7 är mycket långa 
(o 1.017 c 1.017 h), något som stöder hypo-
tesen att 10-åringen ännu inte automatiserat 
stavningen av och. I motsvarande kontext 
i exempel 8 är transitionstiderna extremt 
korta (o 0.133 c 0.167 h), något som tyder 
på att stavningen av och är fullt automatise-
rad hos den vuxne skribenten.

Barns språkrum 
Barn och ungdomar som lär sig språk befin-
ner sig i ett rum med många dimensioner: 
sociala, kulturella, kommunikativa och kog-
nitiva. För olika barn kan dessa rum se del-
vis olika ut. För att stödja ett enskilt barn i 
hans eller hennes utveckling av ett eller fle-
ra språk är det avgörande att förstå hur bar-
nets språkrum ser ut och hur det förändras. 
I den här uppsatsen har jag visat på några 

olika metoder vi utvecklat för att få en bild 
av framförallt de kognitiva och kommuni-
kativa sidorna av barns språkutveckling i tal 
och skrift. 

Projektet Språkrum har använt bildberät-
telsemetoden och ScriptLog-metoden som 
komplement till flera andra metoder, för att 
belysa hur språk och språkutveckling ser ut 
för barn som utvecklar svenska eller både 
svenska och finska i finlandssvenska områ-
den. Jag hoppas att dessa metoder också kan 
komma till användning som ett komplet-
terande verktyg för lärare som vill titta lite 
närmare på hur framförallt skrivfärdigheter 
utvecklas hos enskilda elever. Ett sådant un-
dersökande arbetssätt kan ligga till grund 
för en mer evidensbaserad pedagogik. 
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En av de vanligaste fraserna inom skriv-
forskning är att ”skrivande är en komplex 
process”. En av anledningarna till det är att 
skrivande (liksom läsande) inte är en pro-
cess utan ett samspel av flera delprocesser. 
De flesta modeller av skrivande inkluderar 
åtminstone tre delar: planering, omsättande 
av planerna i skrivet språk och utvärdering/
revidering av det nedskrivna (Alamargot et 
al 2001). Den allra mest kända modellen av 
skrivande är Hayes & Flowers modell från 
1980 som innehåller just dessa tre delar. De 
tre delarna samspelar inte linjärt där man 
först planerar alltihop, sedan skriver ner det 
och till slut reviderar, utan alla tre delarna 
kan givetvis förekomma under hela skriv-
processen. Om de kan förekomma parallellt, 
dvs. om man till exempel kan planera nästa 
mening samtidigt som man skriver mening-
en innan, debatteras fortfarande. Det är tro-
ligt att vi till exempel inte läser bara för att 
kontrollera vad vi redan skrivit utan också 
för att bestämma vad vi skall skriva sedan 
– dvs. vad som passar efter det vi just håller 
på att läsa. I vilken utsträckning de tre del-

processerna förekommer beror till exempel 
på skribentens skrivvana och personlighet 
samt på vilken typ av text som skrivs och i 
vilken situation. Det är troligt att kombina-
tionen av de tre ser helt olika ut om vi till 
exempel skriver en lapp att sätta på kylskå-
pet eller författar en bok. Cirkeldiagrammet 
i figur 1 beskriver hur det skulle kunna se 
ut när vi skriver en text som kräver lite mer 
planering. 

figur 1. 
Cirkeldiagram över en möjlig fördelning 
av skrivprocessens tre delprocesser när en 
text författas. 

Planera

Redigera

Omsätta  
till språk
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De tre delprocesserna består i sin tur av 
mindre delar. Att planera kan till exempel 
innefatta att bestämma vad man skall skriva, 
för vem man skriver det, vilken texttyp 
man skriver och hur texten skall organise-
ras. När planerna skall omsättas till skrivet 
språk gäller det att välja vilka ord och vilka 
grammatiska strukturer man skall använda, 
och hur meningarna skall hänga ihop (ko-
hesion). För att skriva ned dem måste man 
också hitta stavningar för dem och för ny-
börjarskribenten kanske tänka på hur man 
skall forma bokstäverna med pennan eller 
hur man skall hitta rätt bokstäver på tang-
entbordet. Att utvärdera/redigera innebär 
att läsa igenom bitar av texten, utvärdera 
om den uttrycker det jag ville säga på ett 
sådant sätt att det passar mottagaren och 
situationen samt, om det behövs, redigera 
texten så att den stämmer bättre överens 
med mina planer.

Cirkeldiagrammet i figur 2 visar den lite 
mer komplexa bilden av hur skrivprocessen 
skulle kunna se ut. 

figur 2. 
En mer detaljerad bild av skrivprocessens 
olika delprocesser.

När det gäller att skriva lite längre texter 
gör de flesta skribenter först någon slags 
förplanering, antingen i sitt huvud, på pap-
per eller på skärmen. Ofta gör de också en 
slutgenomläsning och kollar att allt hänger 
ihop. Det här kan man få en indikation 
på genom att titta på pausmönstren för en 
skribent. Ett typiskt pausmönster för en van 
skribent som skriver en berättelse kan se ut 

Texttyp Hitta ord
Stava

Grammatik

Kohesion

Utvärdera

ÄndraVad

För 
vem

Organi-
sation

Läsa
igenom
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ungefär som en U-kurva. I början av texten 
gör skribenten många lite längre pauser, där 
man kan misstänka att hon huvudsakligen 
tänker på vad hon skall skriva. Sedan i mit-
ten av skrivandet när det flyter på bra, görs 
det inte så många långa pauser medan det 
mot slutet ofta blir lite mer och längre pau-
ser igen. Man kan aldrig veta säkert vad det 
är som händer i en skrivpaus men man skul-

le kunna tänka sig att pauser mot slutet av 
en berättelse antingen kan användas till att 
tänka ut en bra knorr på berättelsen eller till 
att läsa igenom och fundera över vad man 
just skrivit. Diagrammet i figur 3 visar en 
kurva över en vuxen skribents pauser. Varje 
punkt är en paus och X-axeln visar vid vil-
ken tidpunkt pausen inföll (mätt i sekunder) 
medan Y-axeln visar hur lång den var. 

figur 3. 
Pauskurva över en vuxen skribent. X-axeln visar vid vilken tidpunkt (mätt i sekunder) 
pausen inträffade och Y-axeln visar hur lång den var (mätt i sekunder).
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Den här kurvan kan ju lätt få oss att tro 
att skribenten först planerar, sedan skriver 
och sedan kontrollerar sin text. Men som vi 
redan nämnt kan den skickliga skribenten 
bolla med skrivprocessens alla delprocesser 
under hela skrivprocessen. Hon inte bara 
skriver ned de idéer hon hade innan texten 
börjar – hon genererar också nya idéer uti-
från sitt eget skrivande, anpassar texten och 
planerna till de nya idéerna och utvärderar 
och ändrar hela tiden medan hon skriver 
för att verkligen anpassa texten till läsaren 
och målet med skrivandet. Man kan säga att 
hon både omvandlar sina idéer och sin text 
allteftersom hon skriver den. (Bereiter och 
Scardamalia 1987)

Nybörjarskribenten däremot har fullt upp 
med huvudsakligen två saker. Det kanske 
absolut svåraste är att kommunicera med 
en icke närvarande mottagare. Innan man 
lär sig skriva innebär kommunikation med 
andra människor oftast ansikte-mot-ansikte 
kommunikation och ibland kanske tele-
fonsamtal. I bägge situationerna är båda 
konversationspartnerna närvarande vid 
samma tidpunkt och det gör att den som 
talar omedelbart får återkoppling på om den 

som lyssnar har hört, förstått och reagerat på 
vad man just har sagt. I dialogsituationen 
använder konversationspartnerna också ett 
språk som är anpassat till att de mer eller 
mindre befinner sig i samma kontext och 
troligen känner varandra. Man kan peka, 
referera till saker i omgivningen, utan att 
behöva förklara hur de ser ut och var de 
står osv. När man skall lära sig skriva måste 
man lära sig att kommunicera med någon 
som inte är närvarande och som man kanske 
inte ens känner. Det här kan ofta påverka 
både ordval och val av grammatiska struk-
turer. I talat språk är det till exempel vanligt 
att vi inte varierar vårt ordförråd i lika stor 
utsträckning som den vane skribenten gör 
i skrivet språk. Skrivet språk, skrivet av en 
van skribent, innehåller också oftast fler så 
kallade innehållsord – alltså substantiv, verb, 
adjektiv och adverb härledda från adjektiv 
– än vad talat språk gör. Vi kan alltså säga 
att skrivet språk är ett tätare språk. Det här 
kan vi se på flera sätt, men ett vanligt sätt 
att göra det är att låta olika personer berätta 
samma historia både i tal och i skrift. Då 
ser vi snabbt att den vane skribenten gör 
skillnad mellan tal och skrift genom att ha 
ett tätare och mer varierat ordförråd i skrift, 



44

medan den ovane skribenten inte gör det. 
(Se t.ex. Wengelin 2002, 2007) Den ovane 
skribenten skriver mer som han/hon talar 
och har alltså ännu inte anpassat sig helt till 
att kommunicera med en icke närvarande 
mottagare. 

Den andra biten som nybörjarskribenter 
ofta har svårt med är, inte särskilt förvånan-
de, de ibland kallade ”mer mekaniska” de-
larna av skrivande, alltså att forma bokstäver, 
hitta bokstäver på tangentbordet och sist 
men inte minst att stava. Att detta är svårt 
är de flesta nybörjarskribenter väl medvetna 
om och då man frågar en nybörjarskribent 
om vad skrivande är säger de flesta något 
i stil med att stava eller hitta bokstäverna. 
Så länge man inte automatiserat de proces-
serna har de en tendens att ta upp större 
delen av skribentens kognitiva resurser och 
det finns små möjligheter att lägga kraft på 
något annat. Det här beror enligt hypotesen 
om kognitiv kapacitet (se t.ex. McCutchen 
m.fl. 1994) på att vi inte har obegränsade 
kognitiva resurser att ta till. För varje upp-
gift vi skall genomföra, t.ex. spela ett dator-

spel eller skriva en text, finns det bara en 
viss begränsad mängd kognitiv kapacitet att 
ta till och om en delprocess tar upp väldigt 
mycket kraft blir det helt enkelt inte så 
mycket över till de andra. En förenklad  
variant av vårt cirkeldiagram visar detta: 

figur 4. 
Diagrammet visar en förenklad bild av 
skrivprocessen. För att själva textkom-
positionen skall få mer av de kognitiva 
resurserna för uppgiften måste alltså tårt-
biten för stavning och stavningsändringar 
minska. 

Textkomposition

Stavning
och stavnings-
ändringar
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Här ser vi hur stavning tar upp nästan alla 
kognitiva resurser under skrivandet, medan 
alla de andra delprocesserna från det mer 
komplexa diagrammet tidigare får nöja sig 
med att dela på en liten del. I praktiken 
innebär detta ofta för nybörjarskribenten att 
det blir väldigt lite planering och väldigt lite 
utvärdering/revidering. Att producera en 
nybörjartext handlar i väldigt stor utsträck-
ning om att tänka en tanke och koncentrera 
sig på att skriva ner den och sedan tänka 
nästa tanke och skriva ner den osv., tills man 
antingen ”inte kan komma på något mer” 
eller tills pappret tar slut. Det sker alltså 
ingen omvandling av vare sig idéer eller 
text och inte heller någon djupare planering 
med mottagaren i åtanke, utan skrivande 
blir ett linjärt nedtecknande av händelser/
tankar. Utvecklingen från en sådan här linjär 
skribent till den mer avancerade skribenten, 
som har ett klart mål med sitt skrivande och 
som omvandlar idéer och text under skri-
vandets gång, pågår under hela skoltiden. 
Det är viktigt att den stora stavningsdelen 
av cirkeln snabbt börjar krympa så att de 
andra processerna kan få en chans.

De barn som inte snabbt automatiserar sin 
stavning fastnar ofta i mönstret som visas 
i diagrammet ovan. I min egen forskning 
(Wengelin 2002, 2007) ser jag hur skrivan-
det hos många vuxna med läs- och skrivsvå-
righeter ser ut just precis så här. Skrivandet 
blir linjärt med stort fokus på stavning och 
det finns inga krafter över för att hålla ihop 
texten vilket ger konsekvenser gällande 
såväl ordval som grammatik och röd tråd. 
Frågan som då ofta uppkommer är om det 
blir bättre av att träna stavning och huru-
vida det skulle underlätta med bra kompen-
serande hjälpmedel. En annan fråga som ofta 
uppkommer är huruvida det är viktigt att 
lära sig korrekt fingersättning på tangent-
bordet. Ett generellt svar på de frågorna är 
att ju mer man kan automatisera stavningen, 
formandet av bokstäver och tangentbords-
användning, desto mindre kognitiva resurser 
kommer de att ta från det övriga skrivandet. 
Detta visar sig till exempel i att några av 
de faktorer som har det största sambandet 
med vilken kvalitet ett barns text har/vilket 
betyg texten får, är hur fort barn skriver – 
eller snarare med vilket flyt – och hur långa 
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texter barnet skriver. Detta betyder inte att 
långa texter per definition alltid är bättre 
eller att en text blir bättre bara för att man 
skriver snabbt. Ju skickligare skribenten blir, 
desto mer minskar det här sambandet. (se 
t.ex. McCutchen 2000) Men det visar tyd-
ligt att de barn som tidigt kan automatisera 
de mer ”mekaniska delarna” av skrivandet 
får mer resurser över till att utveckla de vä-
sentliga delarna av skrivandet, dvs. hur man 
bygger upp en text som mottagaren förstår 
och uppskattar att läsa. 

Därför är det viktigt att alla barn redan från 
början av skrivutvecklingen får möjligheter 
att upptäcka att skrivandet inte bara är stav-
ning, samtidigt som de får en chans att ut-
veckla sin stavning. Skrivutveckling är para-
doxalt i att barn å ena sidan behöver lära sig 
att skriva ned talade ord, samtidigt som de 
också bör lära sig att skrivna texter inte är 
”nedskrivet tal”. Skrivundervisning bör ge 
barn verktyg för såväl planering, omsättande 
till språk och revidering, liksom kunskaper 
om att texter med olika mål och olika mot-
tagare i olika situationer ser olika ut. Och 

eftersom de olika delprocesserna har en 
tendens att tävla med varandra om resurser 
så är det extra viktigt att de barn som be-
höver lägga mycket krut på de mekaniska 
delarna av skrivandet får verktyg för de an-
dra delarna. Annars finns det en stor risk att 
de aldrig får resurser över till att utveckla 
dem. De kommer alltid att förknippa skri-
vandet med stavning. Därför kan det vara 
bra att aktivt arbeta med strategier som även 
kan minska kraven på de andra delarna av 
skrivandet. Karen Harris och Steve Graham 
har till exempel utarbetat olika metoder för 
att stötta barn i planerande och redigerande 
av text. (Se t.ex. Harris, Graham & Mason 
2006) I Sverige-svenska skolor är vi dåliga 
på att arbeta med skrivprocessen. Oftast re-
flekterar varken barn eller vuxna över vad 
det är man egentligen gör när man skriver 
och vad det får för konsekvenser. Istället 
utgår man från den färdiga texten. Detta 
framgår bland annat av Birgitta Norberg-
Brorssons avhandling med det talande nam-
net ”Man liksom bara skriver” där hon stu-
derat ett antal högstadieelevers skrivande i 
klassrummet och responsen från deras lärare.  
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Alla möter vi språk hela tiden – och möts i 
språket! När människor talar och samtalar, 
läser och skriver utvecklas också språket 
under hela livet. Det sker inte bara via nya 
ord och begrepp och växande kunskaper på 
olika områden utan också genom att den 
språkliga repertoaren växer sig rikare ge-
nom språket och språkanvändarens erfaren-
heter. 

Skolans värld blir raskt indelad i ämnen 
– modersmål, svenska, svenska som andra-
språk, matematik och naturorienterande 
ämnen till exempel. Men inom alla dessa 
områden är språket betydelsefullt för att 
eleven ska kunna förstå ett innehåll, kunna 
resonera om det och göra kunskapen till 
sin egen. Även tecken måste tydas för att 
bli begripliga i sitt sammanhang. Ett kolon 
signalerar replik i en språksituation men 
division i matematikboken. Volym har såväl 
med högtalare som med matematiska be-
räkningar att göra osv. En koncentrerad re-
dogörelse i naturkunskap måste läsas på ett 
annat sätt än en spännande berättelse för att 
eleven ska förstå och inte bara memorera. 
Det talade språket har eleven med sig till 

skolan liksom förmågan att lyssna och ut-
trycka sig på andra sätt: genom sin egen 
kropp, genom att rita, måla och sjunga och i 
leken uttrycka och bearbeta upplevelser och 
känslor. Många kan också läsa redan före 
skolåldern och prövar sig fram i skrivandet. 
Hur barn mellan fyra och sju år praktiserar 
olika sidor av skriftspråket har Carina Fast 
undersökt i sin avhandling Sju barn lär sig 
läsa och skriva (2007). Hon har följt barnen 
både i deras hem, i förskola och skola och 
mött ett rikt språkligt engagemang hos 
dessa barn, inte minst i fråga om populär-
kultur, videospel, leksakskataloger och teve-
program. Skolans uppgift är både att utmana 
och stödja elevernas förmågor och framför 
allt att se deras utveckling och stimulera 
den genom skolåren. Om olika aspekter på 
denna uppgift handlar den här artikeln.

Språklig medvetenhet 
Från förskolan och förskoleklassen har bar-
nen erfarenhet av att leka med språket, med 
rim och ramsor, med nonsensord och med 
att härma ljud och röster. Allt detta är en 
del av den språkliga medvetenhet som vida-
re språkutveckling bygger på. Ganska snart 
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blir bokstävernas värld välkänd och de flesta 
i gruppen knäcker läskoden. Men också 
när eleverna kommit så långt behövs det 
gemensamma arbetet med texter – att läsa, 
samtala och undersöka texten. Tillsammans 
resonerar barnen och läraren om innehållet, 
kanske om vissa ord, om bilderna, om bar-
nen känner till det texten handlar om osv. 

Innehåll och budskap dominerar naturligt-
vis, men är innehållet allt? Texten kan också 
undersökas mycket konkret: 
–  undersök orden i texten (kortaste och 

längsta ordet, antal bokstäver i enskilda 
ord, ord som slutar likadant, början/slut 
på ord, rim och andra ljudlikheter); 

–  hitta annat än ord i texten och resonera 
om funktionen (bilder, men också skil-
jetecken, versaler, prickar i rad, streck 
osv.);

–  pröva att ta bort något ord (t.ex. ett ord 
på varje rad) och pröva om det går lika 
bra att läsa texten ändå; försök lägga till 
ett ord per rad – vad händer då?

Att hantera skriven text på detta sätt ska 
förstås göras lekfullt och undersökande. Tex-

terna ska vara korta och intressera barnen, 
t.ex. klipp ur en tidning eller annan oöm 
text. Poängen är att upptäcka att en text 
handlar om något, har ett innehåll men ock-
så en form. De yngsta läsarna gör kanske en 
eller ett par språkliga iakttagelser i texten. 
För mer vana läsare kan det vara roligt och 
spännande att få en text där vissa ord bli-
vit oläsliga och måste rekonstrueras. Temat 
skattkarta kan varieras på många sätt! Vad 
kan det vara för sorts ord som passar in där 
texten ser oläslig ut? Ingår elever med an-
nat modersmål än svenska i gruppen är det 
naturligtvis extra intressant för alla att vidga 
språkkunskaperna genom att komma över-
ens om vilket ord som kan komma i fråga. 

Många kan sms:andets språk. Hur gör man 
när man skriver och läser det språket? Bar-
nen kan förstås också bidra med spännande 
talat språk: egna, hemliga språk, rövarspråket 
eller andra. Det är betydelsefullt att skolan 
har en vid syn på språk och att barnen ock-
så blir vana vid att tala om språket.

I möten med text, särskilt faktatexter, kan 
många ord vara svåra att förstå och behöva 
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förklaras. Barbro Hagberg-Persson har i sin 
avhandling Barns mångfaldiga språkresurser i 
mötet med skolan (2006) bland annat studerat 
hur elever med olika modersmål tillsam-
mans löser uppgifter i grupp. Det visar sig 
att de aktivt resonerar och förhandlar sig 
fram till förståelse, som sedan också kan 
formuleras skriftligt. För problemlösning är 
alltså samtalet oerhört betydelsefullt, och 
det behöver inte alla gånger ledas av läraren. 
Men uppgiften måste också vara intressant 
och utmanande i sig för att det kreativa, 
kunskapssökande och språkutvecklande 
samtalet ska komma i gång.

Att läsa och skriva för att  
uppleva och lära 
Vad innebär en mer utvecklad läsförmåga? 
I ett nötskal kan detta uttryckas som en 
ökande skicklighet hos eleven att läsa fly-
tande (ortografisk läsning), ha insikt i hur 
ordens form påverkar betydelsen och kunna 
läsa olika sorters text. En lyckosam utveck-
ling förutsätter att eleven läser ofta och re-
gelbundet. 

När eleven kommit igenom nybörjarstadiet 

som läsare vidgas horisonten och den egna 
läsningen – både av lust, intresse för olika 
ämnen och för lärande – blir en ökande 
del i skolarbetet. Säkra läsare läser ord som 
helheter (ortografiskt), men för nya eller 
ovanliga ord behöver hon tillgång till andra 
sätt att läsa: att ljuda eller kunna dra nytta 
av kända delar i ordet som ordets stam, än-
delser och böjningsformer. Det är också nu 
som användningen av olika texter behöver 
uppmärksammas. 

Olika genrer har olika karaktär. Skönlitte-
rära texter, facktexter, webb-texter och sms-
meddelanden ställer olika krav på läsarens 
förmåga. Redan tidigt lär sig eleverna hur 
berättelser är uppbyggda och de läser för 
att uppleva spänning och i böckernas värld 
förstå sig själva och världen lite bättre. Men 
de får också lära känna läroboksgenren. De 
texter som eleverna möter där ställer andra 
krav på förståelse liksom instruktioner och 
tidningstext gör. Repertoaren vidgas och 
läsandet får allt fler dimensioner. Förmå-
gan att förstå och använda skrivna texter av 
olika slag är betydelsefull för vidare läs- och 
skrivframgång. 
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Det är inte bara litterära texter som behö-
ver bearbetas i samtal, i gestaltande och eget 
skrivande. Också för att en elev ska lära sig 
något av en faktatext behövs muntlig bear-
betning. Texten kan vara komprimerad och 
innehålla mycket fakta som kanske förklaras 
knapphändigt och är nya för eleven. För att 
hon verkligen ska förstå sådana texter be-
höver enskilda ord, begrepp och framför allt 
sammanhang mellan dessa diskuteras och bli 
föremål för reflektion. Pedagogers sätt att 
stimulera och underlätta elevernas förförstå-
else av lärobokstext har studerats av Monica 
Reichenberg. Hon finner att lärarna ofta är 
omedvetna om elevernas svårigheter att för-
stå texten och därför ställer fel typ av frågor 
– men hon visar också möjligheter att lösa 
problemen i boken Vägar till läsförståelse: tex-
ten, läsaren och samtalet (2008). Även tolkning 
av illustrationer kan kräva samtal om hur 
text och bild samspelar för att eleverna ska 
kunna utnyttja hela textens innehåll. Elever-
na behöver också bli medvetna om när de 
förstår respektive inte förstår, och de behöver 
veta hur de ska bära sig åt när de inte förstår. 

Skrivandet får i detta perspektiv allt större 

betydelse. Att göra kunskap till sin egen 
innebär inte att skriva av fakta eller plocka 
ut enskildheter ur en text – det innebär att 
reflektera över samband mellan kunskaper 
man redan har och nya man möter. Det 
betyder att eleven ställer frågor till texten 
och besvarar dem i relation till vad hon 
kan sedan tidigare – genom erfarenheter, 
experiment, annan läsning – och den nya 
informationen. Då behöver hon med pen-
nan i hand eller vid datorn försöka berätta, 
beskriva och summera, kanske ställa nya 
frågor och förstå hur hon på olika sätt går 
vidare i en lärande spiral av samtal, läsning, 
skrivande, nya samtal och vidare läsning och 
skrivande. Självklart anpassas arbetet efter 
elevens ålder, men principen är densamma 
för alla åldrar och för ett lärande som inte 
stannar vid att eleven memorerar. Om detta 
har Olga Dysthe skrivit i Dialog, samspel och 
lärande (2003) som utvecklar tankegångarna 
från hennes tidigare arbete, Det flerstämmiga 
klassrummet. Att skriva och samtala för att lära 
(1996).

Det finns både platåer och snabba språng i 
de flesta elevers utveckling: också en skick-
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lig läsare kan under en period envist sluka 
en enda sorts böcker, en motvillig skribent 
kan plötsligt få kläm på både funktion och 
färdighet, en tyst elev som helst skriver kan 
blomma upp i samtal och berättande. Här 
är lärarens professionella förhållningssätt 
särskilt viktigt: att bara vänta–och–se när 
elevens framsteg låter vänta på sig är sällan 
en bra strategi. Att kunna överblicka ut-
vecklingen och ingripa med rätt stöd i rätt 
ögonblick är naturligtvis svårt, men under-
lättas om läraren gjort löpande observatio-
ner av eleven.

En rik klassrumsmiljö med utrymme för 
kreativitet och variation i undervisningen, 
där talat och skrivet språk liksom andra ut-
trycksmedel som bild, gestaltande och rö-
relse används i många och varierande sam-
manhang, har dock en fantastisk betydelse 
för varje elevs utveckling, alldeles oavsett 
ålder och årskurs. 

När eleven blivit en van läsare och 
skribent – och kanske bokslukare
Det laborativa, undersökande sättet att för-
hålla sig till språk fortsätter naturligtvis i 

språkutvecklande anda under hela skoltiden. 
Laborationerna med språket som exempli-
fierats tidigare är i stora delar tillämpliga 
också för äldre barn. Men nu kanske läraren 
vill införa beteckningar för olika företeelser, 
en terminologi, vilket kan vara praktiskt. 
Formen i olika texter kan undersökas som i 
följande exempel:

–  ord som på något sätt är lika: ”lagar,  
borstar, ostar, skojar, maskar, andar”  
– diskutera i grupper likheter och skill-
nader mellan sådana ord och enas om att 
de faktiskt är av olika typ, även om den 
sista stavelsen ser likadan ut i alla orden: 
verb som kan uttrycka tid, (i exemplen 
nutid), och substantiv (som i det här ex-
emplet uttrycker antal osv.);

–  frågor som går att svara ja eller nej på 
– hur ser de ut? Eleverna skriver egna 
ja- och nej-frågor på tavlan och kan nog 
tillsammans klura ut att frågorna börjar 
med en viss typ av ord. Det är en ganska 
viktig insikt i ett språkligt system och 
kan uppmuntra till jämförelse med eng-
elska eller andra språk i klassen;

–  närläsning för att väcka intresse och 
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upptäcka skrivandets möjligheter: läs 
högt den första meningen för att inleda 
läsningen av en spännande bok – vad 
kan komma i nästa mening – vilka led-
trådar finns det till fortsättningen – läs 
en mening till – vad kommer att hända 
osv. Fortsätt en liten stund för att öka 
intresset och uppmärksamma hur inne-
hållet byggs upp lite i sänder med läsa-
ren som aktiv medskapare;

–  början och slutet: utgå t.ex. från sagans 
form, uppmärksamma andra texter som 
brev och insändare, där Kamratposten 
eller dagstidningarnas sidor för barn och 
unga är en utmärkt källa, sportreferat, 
instruktioner, recept osv. och resonera 
om hur man känner igen olika sorters 
text;

–  genrer kan kommenteras i farten: ”här 
har du skrivit en fantasy-historia”, ”det 
här liknar en dikt” osv. Detta har sin ut-
gångspunkt i elevernas texter och över-
förs så småningom till beskrivning av 
andras texter;

–  elevers texter speglar ofta vad de unga 
skribenterna läser för tillfället: en sorts 
stilövning som är språkutvecklande, sär-

skilt om det går att göra positiva jäm-
förelser med den ”riktige” författarens 
böcker (t.ex. hästböcker, detektivhisto-
rier). Imitation kan alltså vara av godo. 
Vi vuxna gör också så – första gången vi 
ska skriva t.ex. ett protokoll jämför vi ju 
med ett tidigare, skriver av vissa vänd-
ningar osv.

–  bokslukarna kan, när de skriver själva, 
fastna i oändliga dialoger: då behövs lä-
rarens hjälp – i diskussion med läraren 
kan eleven få hjälp med att exempelvis 
förvandla en sida dialog till fem rader 
berättande text. I allmänhet är dock dia-
log ett kvalitetsdrag som kan utvecklas 
på många sätt;

–  allt som skrivs behöver bearbetning: 
elever som blir vana vid det har glädje 
och nytta av detta hela livet! Första 
steget är alltid att läsa upp sin text för 
någon, vidare att resonera om den, hitta 
bra saker i den som ovanliga ord, fina 
formuleringar osv. och gå vidare i bear-
betningen med revideringar: göra tillägg, 
strykningar, omformuleringar osv. Med 
elevernas ökande ålder och vana blir be-
arbetningen alltmer utvecklad.
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I alla de exempel som visats är det mönster 
och strukturer som lyfts fram genom att det 
språk vi alla använder har undersökts labo-
rativt. När eleverna gjort sina upptäckter får 
de antagligen själva behov av att veta vad 
”det kallas” och då, men inte förr, introdu-
ceras också t.ex. grammatisk terminologi. 
Avsnittet har också visat hur språkets form 
och struktur, om det uppmärksammas på ett 
lekfullt och undersökande sätt, är lika ak-
tuellt för små som för stora elever. De allra 
flesta människor, vuxna såväl som barn, är 
intresserade av språk. Skolan har ett stort 
ansvar för att stimulera detta intresse och 
vägleda eleverna så att de iakttar och drar 
slutsatser, inte lär in detaljer och termer 
som inte är förankrade i förståelse.

Kursplaner talar om fördjupad insikt ”i 
språkets grundläggande mönster” och näm-
ner också ”grammatiska strukturer”. Dess-
utom är strävan att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper om språkets historia och förstå 
varför människor talar och skriver olika. Det 
är lätt att skjuta allt detta framför sig och 
tänka att det bara gäller de äldre eleverna. 
Och under alla omständigheter frågar sig 

många hur den undervisning kan se ut som 
lever upp till dessa strävanden. Det här av-
snittet har exemplifierat svar. Utgångspunk-
ten är alltid språket i användning – kommu-
nikation i ordets vidaste bemärkelse.

Språkutveckling – vad menar vi 
egentligen med det?
Det är lätt att tala om språkutveckling i all-
männa ordalag och därmed mena att språk-
brukaren blir skickligare och att språkbruket 
utvecklas till högre kvaliteter samt att denna 
utveckling sker med ökande ålder och er-
farenhet. Så förhåller det sig naturligtvis, 
men för uppläggningen av arbetet i skolan 
behövs en konkretisering av begreppet. 
Detta kan beskrivas som tre områden, vilka 
har betydelse för all undervisning oavsett 
ämnesinnehåll: att uttrycka sig själv i tal och 
skrift och förstå andra, att reflektera och att 
uttrycka empati. Innehållet i dessa områden 
blir belysta i följande avsnitt.

Att uttrycka sig själv och förstå andra
Det talade språket är grunden för den vida-
re språkutvecklingen. Redan i treårsåldern 
talar de flesta barn bra och de allra flesta fy-
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raåringar klarar sitt modersmåls grammatik. 
Många klarar till och med två språk i de fall 
då föräldrarna har olika modersmål och var 
och en använder sitt eget språk i kommuni-
kation med barnet. I dag är det allt fler barn 
som får växa upp i rikedomen att kunna 
kommunicera på mer än ett språk. Den 
bästa förutsättningen för språkutveckling är 
dock att språket används: i tal och samtal, i 
sång och nonsensramsor, i högläsning och 
bildtolkning långt innan barnet själv kan 
tala och skolan så småningom tar vid. 

Samtalsmönster och berättande är situa-
tions- och kulturbundna. För barn med 
annat modersmål behöver därför moders-
målsläraren och klassläraren samverka för att 
bilden av barnets muntliga förmåga ska bli 
tydlig. Vilka domäner behärskar barnet på 
sitt modersmål, vilken vana har hon av att 
använda språket i olika situationer och vilka 
strategier tar hon till för att uttrycka sig? 

I skolans värld förutsätter det tidiga läran-
det att talat språk används i många olika 
situationer där barnen berättar, lyssnar, 
ställer frågor och spekulerar i liten eller 

större grupp. Samtidigt tar erövrandet av 
nya språkliga förmågor, läsning och skriv-
ning, stor plats och kräver koncentration. 
Men likaväl som att läs- och skrivunder-
visningen måste fortsätta även när eleverna 
knäckt koden, måste uppmärksamheten på 
barnens kommunikativa, muntliga förmåga 
vara fortsatt stor. Lika lite som när det gäl-
ler läsning är det den tekniska förmågan 
som står i centrum i den muntliga kom-
munikationen: det är engagemanget att vara 
med – tala och lyssna – i samtal, drivkraften 
att kunna uttrycka sin mening, glädjen att 
berätta, att leka med språket, att försöka 
förklara och själv förstå mer och mer som 
driver på utvecklingen.

I samtalet ingår naturligtvis att förstå andra 
och att gradvis bli skickligare på att förstå 
vilka krav olika situationer ställer. Vi vuxna 
kan bara gå till oss själva för att inse hur 
olika vi reagerar om det är en späd treårs-
röst som stör en konsert eller om det är en 
målbrottsstämma! Att förstå vad olika situa-
tioner kräver är språkets pragmatiska sida 
och den utvecklas under hela livet, förutsatt 
att individen möter olika språkliga situa-



58

tioner. I skolans värld kan elever redan i 
unga år engageras i uppgifter som inte bara 
är praktiska utan även kräver språkanvänd-
ning: ta emot besökare, visa runt i skolan, 
passa telefon emellanåt, ta kontakter inför 
studiebesök osv. Att diskutera och exempli-
fiera hur olika vi alla talar och skriver till 
en äldre släkting respektive en kompis ger 
också insikter. 

Talet och samtalet är för oss alla till stor del 
vårt ansikte utåt. Att samtala och tala är led i 
socialisationsprocessen – att lite i sänder trä-
da ut i en alltmer offentlig sfär och klara sig 
i allt fler sammanhang. Det är mycket som 
kan hända i möten med kamrater och nya 
situationer som kan komplicera den proces-
sen. Därför är det betydelsefullt att skolans 
personal är observant på elevernas muntliga 
utveckling: på elever som kanske tystnar, 
som använder språket som maktmedel, som 
stannar av i den kommunikativa utveckling-
en eller på annat sätt hämmas i sin språkut-
veckling. Här måste också framhållas att en 
elevs muntliga förmåga kan te sig helt olika 
i olika situationer, vilket betyder att de 
vuxna behöver skaffa sig en så god bild som 

möjligt av hur eleverna förmår uttrycka 
sig även utanför klassrummet. Jan Einars-
sons bok Barns språkliga dagar (2000) ger en 
fascinerande inblick i flickors och pojkars 
samtal och samtalsstilar i hemmet och i le-
ken utan vuxna deltagare. Den ger också en 
nyttig påminnelse om hur liten del av barns 
språkliga värld vi ser exempelvis i skolan.

Att reflektera
Förmågan att reflektera är central för all ut-
veckling, både i och utanför skolan: i läsning 
och skrivning, i samtal och diskussioner, 
via digitala medier, i konst och i person-
liga möten. Undervisningen i skolan måste 
skapa möjligheter för eleverna att utveckla 
denna reflekterande förmåga för att verkligt 
lärande ska komma till stånd. Att exempel-
vis läsa en skönlitterär text och njuta av 
den kan vara en upplevelse i sig, men ännu 
mer givande brukar det bli att samtala om 
den. Samtalet rör kanske innehållet till att 
börja med eller hur författaren formulerat 
sig. Men nästa steg kan vara att se paralleller 
till annat man läst eller till egna upplevelser. 
Talar texten till dagens situation, har den ett 
budskap, är den viktig och i så fall för vem 
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och varför? Så kan reflektionerna röra sig. 
Ett sådant litteratursamtal kräver förmåga 
att läsa mellan raderna, dra slutsatser av så-
dant som inte uttrycks explicit och att jäm-
föra med egna, eller andras, erfarenheter.

Reflektion gäller naturligtvis alla områden 
och för skolans del allt lärande. När elever 
arbetar med faktauppgifter är exempelvis 
förmågan att jämföra och försöka värdera 
olika källor nödvändig. Det gäller inte bara 
avancerade uppgifter utan också ”till var-
dags”, när yngre elever ska hitta informa-
tion om sitt favoritdjur eller liknande och 
lätt hamnar i ett oreflekterat kopierande. Då 
gäller i stället att först formulera ett (be-
gränsat) antal frågor, leta svar och jämföra 
dem och kanske dra egna slutsatser av hur 
rimliga de är och eventuellt jämföra dem 
med egna eller andras erfarenheter. Även 
om vi alla har en benägenhet att kopiera 
andra när vi för första gången skriver själva 
inom ett nytt område måste ett oreflekterat 
arbete uppmärksammas. Hur elever hanterar 
skrivuppgifter som förutsätter ”forskning” 
har undersökts av Nils-Erik Nilsson i av-
handlingen Skriv med egna ord. En studie av 

läroprocesser när elever i grundskolans senare år 
skriver ”forskningsrapporter” (2002). En dis-
kuterande och mer populär version heter 
Elevforskning i grundskolan: orsaker, problem, 
förslag (2004).

 Att göra jämförelser är tacksamt eftersom 
den egna reflektionen då måste komma i 
centrum. Det kan gälla olika slags berättel-
ser eller två olika tidningsnotiser om sam-
ma sportevenemang, det kan gälla annon-
ser, bilder, film och bok – att jämföra och 
dra egna slutsatser kan stimuleras på många 
sätt alltefter elevernas ålder och inom alla 
ämnesområden i skolan.

Att uttrycka empati
Empati betyder ungefär att förstå och bry 
sig om andras åsikter och förhållanden, att 
ha förmåga till medkänsla och att kunna 
leva sig in i andra förhållanden än de 
egna. Ett empatiskt förhållningssätt inne-
bär inte att tycka synd om eller beklaga 
utan just att kunna ta andras perspektiv, 
respektera andras känslor och åsikter och 
inse att det mesta man möter i livet har 
mer än en sida. 
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Litteraturen är även i detta sammanhang 
en nyckel – förutsatt att tillfällen finns att 
samtala om det man läst. Men även om fik-
tionen ger oändligt många möjligheter att 
resonera om personernas karaktärer, hur de 
löser problem, om vad som är rätt och fel 
eller hur man själv skulle ha handlat i en 
liknande situation så behöver detta knytas 
till sådant som händer dagligen, både i den 
lilla världen och i den stora. Konflikter i 
den dagliga skolsamvaron behöver redas ut 
– och kanske är inte rätt och fel det mest 
intressanta utan hur de inblandade tänkt 
och vilka konsekvenser de förutsett eller 
inte förutsett. Detta anknyter till innehål-
let under rubriken uttrycka sig själv och för-
stå andra. Uppfattas verkligen glåpord och 
grova formuleringar om utseende och kön 
på samma sätt av alla? Hur känns det in-
nerst inne för den utsatte och för den som 
utsätter kamrater för sådant som hon själv 
säger ”bara är på skoj”? Gunilla Molloy har 
mycket klokt att säga om sådana frågor i 
skolan och visar hur litteraturen kan bli en 
ingång för samtal om svåra och angelägna 
ämnen, inte minst i Reflekterande läsning och 
skrivning: årskurs 7–9 (1996). Hennes upp-

märksammade studie När pojkar läser och 
skriver (2007) berör genusfrågor i arbetet 
med svenskämnet.

Frågor om den stora världen, miljö, svält 
och fattigdom, hör i allmänhet hemma i 
ämnet samhällskunskap men aktualiseras 
naturligtvis för alla elever och alla åldrar ge-
nom nyhetsmedierna. Det är betydelsefullt 
att även sådana allvarliga frågor får utrymme 
också hos de yngre barnen. Naturligtvis 
är det en balansgång mellan att inte skapa 
ångest men ändå försöka sätta sig in i an-
dras förhållanden utifrån ett perspektiv som 
är begripligt för elevernas ålder, försöka 
förklara och samtala om möjliga lösningar. 
Skolans demokratiuppdrag konkretiseras 
möjligen allra bäst när etiska perspektiv 
läggs både på det klassrumsnära och det 
världsvida. 
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Den finlandssvenska skolan är ingen språk-
skola, utan en institution som förmedlar och 
skapar kultur på svenska i Finland.

För mig som finlandssvensk är temat en 
språkpolitisk långkörare. Det finns faktiskt 
en hel del sprängstoff i det till synes själv-
klara konstaterande som inleder texten 
ovan. Citatet är hämtat ur ”Tänk om ... 
Svenska språknämndens förslag till hand-
lingsprogram för svenskan i Finland” (Tan-
defelt 2003, s. 68). Jag kommer här att bygga 
på tankar i handlingsprogrammet och på er-
farenheter av den diskussion som följde när 
programmet lanserades.

Handlingsprogrammet, som behandlar samt-
liga språkliga domäner som ett s.k. komplett 
samhällsbärande språk används i, bygger på 
en kombination av intervjuer och semina-
rier med experter på olika områden, bl.a. 
med lärare representerande hela den fin-
landssvenska utbildningssektorn. Den byg-
ger också på språknämndens egen samlade 
expertis och erfarenhet av olika domäner, av 
vilka skolan är en. Genom att barnomsorg 
och skola på svenska ofta och hett debatte-

ras i de finlandssvenska medierna hade  
vi också tillgång till osorterad men aktuell 
information om hur föräldrar, lärare, skol- 
administratörer och i någon mån även 
elever ser på den finlandssvenska skolan som 
språkmiljö.

Officiell årlig språkstatistik finns att tillgå 
(och har funnits att tillgå sedan 1880, allmän 
befolkningsstatistik sedan 1749). Den visar, 
speciellt för den senare delen av 1900- 
talet, på en ökande språklig heterogenitet i 
den finlandssvenska skolan på många orter 
i södra och västra Finland, på ett ökande 
antal tvåspråkiga (finsk-svenska) familjer 
och på en skiftande balans mellan språk-
grupperna på olika orter. Den vetenskapliga 
dokumentationen av tvåspråkighetens effekt 
på skola och utbildning är egentligen rätt 
begränsad med beaktande av den finländska 
tvåspråkighetens långa rötter. Några arbeten 
vill jag ändå nämna. Det finns t.ex. under-
sökningar av skolspråksval (skola på finska 
eller svenska) och klassrumsverkligheten 
(Laurén 1984), något arbete om tvåspråkig-
het och skolframgång (Gripenberg 2001), 
ett par avhandlingar om tvåspråkiga barns 
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kreativitet (Østern 1991 och Laurén 1994) 
och ett arbete som både presenterar tidigare 
forskning och tillför ny kunskap om det 
tvåspråkiga barnet och skolan (Sundman 
1998). Ett nytillskott är en avhandling som 
behandlar kommunikationen mellan låg-
stadiebarn med begränsad färdighet i skol-
språket och deras lärare och klasskamrater i 
konkreta undervisningssituationer (Slotte-
Lüttge 2005).

Som ordförande i Svenska språknämnden 
i Finland, och inte minst som författare till 
handlingsprogrammet, har jag varit både 
åskådare och aktör. Även om handlings-
programmet tar upp möjligheter och svå-
righeter inom ett flertal domäner, så är det 
fullständigt klart att skolan är den viktigaste 
domänen om man vill värna om återväxten 
av svenskspråkiga och svenskkunniga per-
soner i Finland. Det finländska skolsystemet 
med två parallella skolsystem på respektive 
språk är ur den svenskspråkiga minoritetens 
synvinkel en briljant idé. Frågan är bara om 
idén håller på att förfuskas? Det är denna 
frågeställning som min artikel ska handla 
om.

Den finlandssvenska skolans rötter 
Alla som är bekanta med skolans värld vet 
att den bidrar till att socialisera in barnen i 
det samhälle som upprätthåller skolan, vid 
sidan av att barnen lär sig läsa, skriva, räkna 
och att de tillägnar sig kunskaper av många 
slag. Den goda skolan förmedlar inte bara 
färdigt stoff på vuxna villkor, som bäst är 
den medskapande genom elevers, lärares 
och föräldrars aktiviteter. Skolfolk brukar 
ibland tala om skolan som en arena, där 
olika personer möts och samverkar.

I Finland har den finlandssvenska skolan allt 
mer blivit en mötesplats för finländska barn 
med svenska eller finska som modersmål. 
Några av dem har de facto två moders-
mål, dvs. både svenska och finska. (Barn 
från invandrarfamiljer på finskdominerade 
orter går oftast i den finska skolan, inte i 
den finlandssvenska.) Den finlandssvenska 
skolan kan alltså på ett naturligt sätt bidra 
med något som det officiellt tvåspråkiga 
Finland har nytta av: Invånare som inte bara 
behärskar landets två nationalspråk finska 
och svenska i tal och skrift, utan som också 
är välbekanta med de traditioner och kul-
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turdrag som kännetecknar respektive språk-
grupp. Och ändå hävdar handlingsprogram-
met för svenskan i Finland att den finlands-
svenska skolan inte är, och inte ska vara, 
en språkskola – hur går detta ihop? Denna 
motsägelse ska jag försöka reda ut här.

Det är få minoriteter förunnat att ha en 
egen skola som fungerar totalt på gruppens 
eget språk. Redan att få undervisning i det 
egna språket är något som många får kämpa 
för. Det finns givetvis en historisk förklaring 
till att vi i Finland har två utbildningssystem 
som verkar på respektive nationalspråk. Den 
har inte enbart ett samband med vår språk-
lagstiftning, utan bottnar också i att skola 
och utbildning har längre rötter på svenska 
än på finska i vårt land. Ett skolsystem var 
sedan länge utvecklat på svenska innan skol-
gång på finska var något som garanterades 
den finskspråkiga delen av landets (då stor-
furstendömet Finlands) befolkning. Den s.k. 
svenska tiden (fram till 1809) betydde att 
svenskan de facto var ett majoritetsspråk i 
det svenska rikets östra rikshalva. 

I republiken Finland garanterar språklagen 
(från 1922, förnyad 2004) att den finska och 

den svenska befolkningens kulturella behov 
tillgodoses på lika grunder. Till de kulturella 
behoven hör skola och utbildning, och vi 
har i dag två parallella system där man an-
tingen på finska eller på svenska avancerar 
från dagis till skola och vidareutbildning 
ända till doktorsgraden om man så önskar 
och har förmåga. Den finska utbildnings-
sektorn och den finlandssvenska är bägge 
enspråkiga; tvåspråkiga skolor finns inte. 
(Uppgifter om hur Finland fungerar som ett 
officiellt tvåspråkigt land finns att hämta i 
en lång version i McRae 1997 och i en kort 
i Life in two languages 1997.)

Officiellt är skolvärlden alltså uppdelad på 
språklig grund, men verkligheten på klass-
rumsgolvet ser annorlunda ut, beroende på 
var i landet skolan befinner sig. I de svensk-
språkiga och svenskdominerat tvåspråkiga 
områdena i Österbotten och i de icke- 
urbana delarna av Åboland och Nyland 
fungerar skolan helt på svenska, och elever-
na behärskar skolspråket när de börjar i 
skolan. I finskdominerade tvåspråkiga ofta 
urbana miljöer varierar däremot elevernas 
språkliga förutsättningar för skolgång på 
svenska. Det är här som den finlandssvenska 
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skolan i allt högre grad kommer att fungera 
som en språkskola med varierande fram-
gång. I de finlandssvenska skolor som ver-
kar på de s.k. språköarna (t.ex. Uleåborg, 
Björneborg, Tammerfors och Kotka) har 
mycket få elever svenska som enda hem-
språk. Betydligt fler kommer från tvåsprå-
kiga, ofta också från helt finskspråkiga hem. 
Här liknar skolorna klassiska språkbad.

Den finlandssvenska skolan av i dag är alltså 
på vissa håll en regelrätt skola på svenska, 
på andra håll har den mer eller mindre ka-
raktären av en språkskola och ibland (på 
språköarna) liknar den mest ett språkbad. 
Men läroplanen och läromedlen är de-
samma, och lärarna har samma utbildning i 
bagaget oavsett vilka slag av språkliga utma-
ningar som möter dem. Resultatet är inte 
alltid bra.

Elever med olika språkliga  
förutsättningar och mål  
Lärarerfarenhet och forskning visar att ung-
domar som har gått i den finlandssvenska 
skolan i dag kan uppvisa brister inte bara i 
fråga om ordförrådet, utan också i fråga om 
själva språkkänslan. Det handlar då också 

om ungdomar med svenska som moders-
mål eller som ett av modersmålen, dvs. om 
elever som inte saknar de språkliga förut-
sättningarna för att gå i skola på svenska. 
Språkbalansen i miljön och språkförhål-
landena i hemmet förklarar en del av varia-
tionen. Ju mer modersmålet används, desto 
säkrare är givetvis språkkänslan (se t.ex. Lei-
nonen & Tandefelt 2000). Frågan blir då hur 
man ska understöda användningen av svens-
ka i miljöer och sammanhang där finskan 
dominerar. Om vårt syfte är att ge barn och 
ungdomar i en tvåspråkig miljö en chans att 
utveckla en stark färdighet i både svenska 
och finska måste vi se till att vi stöder mi-
noritetsspråket, svenskan. I dag har språket 
inte längre det utrymme som det hade förr. 
Nu måste svenska sammanhang letas upp 
– de infinner sig inte. Miljön utanför – både 
den fysiska och den som medierna visar upp 
– är finsk (när den inte åtminstone bitvis är 
engelsk). 

Det som bekymrar många med insyn i 
den finlandssvenska skolans värld är alltså 
att alltför många barn inleder sin skolgång 
utan att vara språkligt rustade. Detta är för-
stås vardag i ett land som t.ex. Sverige, där 
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många invandrarbarn börjar skolan utan 
att behärska skolans språk. Invandrarbarn 
som går i skola på majoritetsspråket är ändå 
omgivna av detta språk också ute i samhäl-
let. I deras fall gäller det i stället att slå vakt 
om det egna språket som inte har samma 
massiva stöd. Då den finlandssvenska skolan 
verkar i en tvåspråkig och finskdominerad 
miljö saknas detta stöd i samhället, ibland 
också i barnens egen närmiljö. 

I ett finlandssvenskt klassrum har en del 
sjuåringar alltså ingen färdighet i skolspråket 
alls, andras färdighet är begränsad i jämfö-
relse med deras goda färdighet i finska. Att 
antalet barn ur finskspråkiga och tvåspråkiga 
familjer stadigt har ökat i de finlandssvenska 
skolorna i tvåspråkiga trakter har vi som 
nämnts kunnat iaktta under några decen-
nier. Tillsammans med språkligt sämre rusta-
de barn inleder barn med svenska som enda 
hemspråk sin skolgång precis som förr, men 
deras andel av eleverna i klassen är liten; ib-
land utgör de undantagen, medan barn från 
tvåspråkiga hem är regel. De svensksprå-
kiga barnen har oftast mött finskan redan 
som små så de är praktiken rätt tvåspråkiga. 

Kommunikationssvårigheter uppstår därför 
just inte – det går att ta till finskan både i 
klassrummet och utanför – men utrymmet 
för kommunikation på svenska är mindre 
nu än förr.

Redan för ett par decennier sedan började 
man medvetet beakta hur de barn som inte 
har det svenska skolspråket som modersmål 
eller hemspråk anpassar sig till skolgång på 
ett språk som de antingen inte alls behärskar 
eller behärskar dåligt. Så småningom införde 
man s.k. modersmålsinriktad undervisning 
i finska. Undervisningen i modersmål, dvs. 
i det svenska skolspråket som inte var eller 
är alla elevers modersmål, har man däremot 
inte varit villig att omorganisera ännu, men 
man ger givetvis stödundervisning. Det 
mesta av det praktiska stödet ges ändå inom 
ramen för den normala undervisningen, då 
de som behärskar skolspråket väntar och 
sysselsätter sig med andra uppgifter, medan 
läraren tar hand om dem som inte har till-
räckliga språkliga förutsättningar. Undervis-
ningstakten bestäms alltså utgående från dem 
som inte kan språket; någon uppdelning av 
klassen sker inte p.g.a. brist på resurser.
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Inte alltför karikerat kan man säga att ett 
språkligt brokigt finlandssvenskt klassrum 
i en finskdominerad tvåspråkig miljö leder 
till följande: De som behärskar skolspråket 
har, om de är i minoritet, inte möjlig-
het att utvecklas vidare i sitt språk, vilket 
också hämmar deras tanke- och kunskaps-
utveckling. De kommer förmodligen att 
fungera som ”hjälplärare” för klasskam-
rater som inte behärskar skolspråket el-
ler att tala finska med dem. De som inte 
behärskar skolspråket alls (dvs. de ensprå-
kigt finska barnen) är omgivna av klass-
kamrater som helt naturligt talar finska 
med dem, varför deras färdighet i svenska 
ökar långsamt. De elever som behärskar 
skolspråket dåligt vid skolstarten behö-
ver inte heller använda skolspråket annat 
än i direkt kommunikation med läraren i 
skolarbetet. Också deras svenska tillväxer 
långsamt. Finska blir det språk som är hela 
klassens gemensamma språk åtminstone 
när eleverna befinner sig ute på rast. Med 
så olika språkliga förutsättningar under 
samma tak är det inte lätt för eleverna att 
nå målet – en svenska som fungerar på 
modersmålsnivå i tal och skrift.

För vem finns den  
finlandssvenska skolan? 
I dag har vi skäl att fråga oss om den fin-
landssvenska skolan, särskilt i en tvåspråkig 
och finskdominerad miljö, kan möta alla de 
krav och förväntningar som ställs på den. 
Kan skolan både stärka ett modersmål i mi-
noritetsposition i samhället och förmedla 
färdighet i samma språk till barn med an-
dra modersmål? Mycket tyder på att de här 
uppgifterna redan nu är svåra att förena.

Orsakerna till dagens språkligt brokiga skol-
miljö är i grunden två. Dels har andelen 
äktenskap över språkgränsen ökat bland 
finlandssvenskarna så att tvåspråkiga famil-
jer är långt vanligare än enspråkigt svenska. 
Dels har intresset för skolgång på svenska 
bland enspråkigt finska familjer länge varit 
stort och stabilt. Bägge omständigheterna 
tyder på ett gott språkklimat och ett själv-
fallet umgänge mellan språkgrupperna. Det 
är alltså fråga om tendenser som är värda att 
uppmuntra, inte motarbeta.

Barn i tvåspråkiga familjer växer dock inte 
alltid upp med sitt blivande skolspråk som 
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ett aktivt hemspråk, utan kan vara lika illa 
förberedda för den svenska skolan som en 
del barn från helt finska hem. En av de 
springande punkterna handlar alltså om de 
sju år som föregår skolstarten. Dagis och 
förskolan måste förbereda barnet för skol-
gång på svenska. Tvåspråkiga kommuner är 
också skyldiga att se till att barnomsorg och 
förskola finns på bägge språken. Men allra 
viktigast för barnets språkutveckling är det 
som sker i hemmet. 

Många föräldrar är medvetna om att det 
språk som är svagare i miljön behöver extra 
stöd både i hemmet och utanför. Föräldrar 
i tvåspråkiga hem hittar i dag lätt informa-
tion om hur de själva ska handla för att ge 
barnen dubbla modersmål, och finsksprå-
kiga föräldrar är måna om att ge sina barn 
en god grund inför skolstarten. Många, 
men inte alla, vet vad hemmets språkfostran 
ska gå ut på, men genomförandet i prakti-
ken kan halta. Alltför många överför alltför 
gärna ansvaret på skolan direkt. Och ibland 
är skolan, dvs. kommunen, villig att ta på sig 
detta ansvar utan att beakta konsekvenserna 
ens på medellång sikt.

De finlandssvenska skolorna är i regel 
mindre än de finskspråkiga. Klasserna är 
små, ibland kombineras två årskurser, och 
skolor med en eller två lärare är inte ovan-
liga utanför städerna. Detta är något som 
uppskattas av föräldrarna samtidigt som 
det gör att skolorna är känsliga för fluk-
tuationer i ortens invånarantal. Försvinner 
en skola i ett nätverk av finlandssvenska 
skolor kan skolvägen bli så lång att barn 
ur två- och t.o.m. svenskspråkiga hem i 
stället placeras i en finsk skola som ligger 
närmare hemmet. Ett sätt att upprätthålla 
ett lagom tätt skolnät, eller att rädda en 
liten byskola, är att välkomna alla barn 
som vill gå i skolan, utan att beakta deras 
språkliga förutsättningar. Svenskspråkiga 
kommuner kan också locka till sig nya 
invånare genom att framhålla att kom-
munens skolor är små, och att de fungerar 
som utmärkta språkskolor för finskspråkiga 
barn. På detta sätt vill man bevara inte 
bara skolor, utan också lärartjänster. Det 
är här som frågan om svenskan i den fin-
landssvenska skolan blir språkpolitisk. När 
slutar den finlandssvenska skolan vara just 
finlandssvensk? Och vad händer med de 
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svenskspråkiga/svenskkunniga barnen som 
den ursprungligen var tänkt för?

Språklig mognad
Varje kommun som har klassificerats som 
tvåspråkig är skyldig att anordna utbildning 
på finska och svenska. Något dunkelt, men 
dock, har man också beaktat att det kan fin-
nas barn som kan gå i skola på finska likaväl 
som på svenska: ”Om utbildningsanordna-
ren [dvs. kommunen] meddelar undervis-
ning på fler än ett av de undervisningsspråk 
som avses i 1 och 2 mom., och eleven 
har förmåga att studera på detta språk, får 
vårdnadshavaren välja undervisningssprå-
ket.” (Lag om grundläggande utbildning 
628/1998). 

Rätt länge har man oreflekterat utgått från 
att vårdnadshavaren har rätt att välja skola 
för sitt tvåspråkiga barn. Pappa och/eller 
mamma vet bäst, och skolan måste ta emot 
de barn som anmäls till första klassen, utan 
att ifrågasätta barnets färdighet i skolspråket, 
dvs. utan att göra en bedömning av vilka 
språkliga förutsättningar barnet har för en 
lyckad och lycklig skolgång på svenska. 

Hur lagstiftarna egentligen har tänkt är det 
antagligen ingen som har rett ut i grunden, 
och tankegången bakom den citerade for-
muleringen är inte heller tydlig. Den faller 
faktiskt tillbaka på en gammal bestämmelse 
i folkskollagstiftningen. (Här stöder jag mig 
på muntlig information av lagstiftnings-
rådet Sten Palmgren som har bekantat sig 
med förarbetena till denna bestämmelse.) 
Föräldrarnas subjektiva rätt att välja barnets 
skolspråk kan ifrågasättas; den rentav ska 
ifrågasättas anser många som arbetar inom 
barnomsorgen och i skolvärlden. (Jag byg-
ger här på diskussioner som förs t.ex. inom 
ramen för lärarfortbildning och åsikter som 
kom fram under arbetet med handlingspro-
grammet.) Lagen talar om elevens förmåga 
att studera på det valda skolspråket – hur 
uppvisas en sådan förmåga och vem kan 
göra en sådan bedömning? Föräldrar kan 
bedöma sitt barns förmåga fel av många 
olika anledningar. Föräldrarnas bedömning 
är inte oviktig, men den får inte ensam vara 
avgörande. 

När handlingsprogrammet för det svenska 
språket i Finland kom ut lanserades termen 
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”skolspråksmognad”. I programmet beto-
nades att ett barns språkliga mognad var 
en viktig del av skolmognaden, och att det 
vore viktigt att barnomsorgen och skolan 
kunde samarbeta med föräldrarna så att 
varje barn fick börja skolan med de bästa 
förutsättningarna. En bedömning av skol-
språksmognaden, inte en testning av skol-
språksfärdigheten, var det som förespråkades 
i programmet. Enligt de mest flåsaktiga, 
men totalt opålästa, medierna handlade det 
dock uttryckligen om språktest i syfte att 
förhindra att finskspråkiga barn skall gå i 
den finlandssvenska skolan. En liten språk-
strid svallade i spalterna ett tag, och de 
sedvanliga anklagelserna för elitism och iso-
lationism formulerades av såväl finsk- som 
svenskspråkiga journalister och debattörer.

De som inte missförstod och protesterade 
var dagispersonal och lärare, dvs. personer 
som i praktiken arbetar med barn från olika 
språkliga och sociala miljöer. Många av dem 
hade redan länge velat hävda att utgångs-
punkten för valet av skola för ett barn måste 
vara barnets förutsättningar och vilja, inte 
föräldrarnas ambitioner. Föräldrar i tvåsprå-

kiga och finskspråkiga hem, som hade berett 
sina barn väl inför skolstarten på svenska, 
tolkade inte heller handlingsprogrammets 
intention fel. 

I likhet med svenskspråkiga föräldrar har 
finskspråkiga föräldrar med barn i den fin-
landssvenska skolan också förstått, och ac-
cepterat, att deras barns skola inte är en 
miniatyr av den finska skolan, utan att där 
sjungs andra sånger, leks andra lekar, firas 
andra högtider vid sidan av de sånger, lekar 
och traditioner som är allfinländska. Finska 
kommunalpolitiker som vill lägga ned re-
gelrätta språkbad för finska barn med moti-
veringen att den finlandssvenska skolan på 
orten kan göra samma tjänst har däremot 
inte förstått något alls.

På Utbildningsstyrelsen i Finland (motsvaras 
i Sverige av Skolverket) har en arbetsgrupp, 
med utgångspunkt i projektet Språkrum, 
utarbetat ett diagnostiskt schema med vars 
hjälp läraren kan rita upp en språklig profil 
för barn på dagis och barn i skolan. Sche-
mat är också ett stöd för utvecklingssamtal 
med föräldrar, och givetvis skall det användas 
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oavsett vilket eller vilka språk barnet har i 
sin närmiljö. Schemat med tillhörande hand-
ledning för läraren har fått namnet Språk-
raketen. Förhoppningsvis kan detta schema 
vara ett verktyg för just en sådan bedömning 
som handlingsprogrammet efterlyser. Samti-
digt kan Språkraketen skärpa den språkliga 
medvetenheten hos alla som använder den.

En skola för alla  
är en skola för ingen?
Det finlandssvenska klassrummet, särskilt 
i en urban miljö, är språkligt brokigt. Det 
kan förefalla som om detta var ett nytt och 
därför svårhanterligt fenomen, men så är det 
ändå inte. Redan på den tiden (för flera sekel 
sedan) då skolgången i landet förutsatte kun-
skap i svenska så sattes finskspråkiga elever i 
skola på svenska. Genom historien har barn 
med tyska, ryska och andra språk som mo-
dersmål ofta gått i den svenskspråkiga skolan 
i flerspråkiga och flerkulturella stadsmiljöer. 
Det som är fallet i dag är att balansen är 
förskjuten mellan de barn som behärskar 
skolspråket vid skolstarten och de barn som 
inte gör det. Balansen började förskjutas 
för bara några decennier sedan. När de icke 

skolspråksmogna eleverna är i klar majoritet 
och de skolspråksmogna är i minoritet så blir 
utfallet inte gott för någondera gruppen. 

Varje barn har rätt att förvänta sig det bästa 
av sin skola, och det bästa måste ju vara att 
få utvecklas utgående från sina egna för-
utsättningar. Man ska inte behöva sitta av 
lektioner, då man inget begriper och så små-
ningom gå ut skolan med ett betyg som inte 
är rättvisande för den intellektuella kapacitet 
man egentligen har, men inte kunnat visa. 
Man ska inte heller behöva sitta av lektio-
ner, då man får vänta på att läraren förklarar 
och översätter stoffet för dem som inte kla-
rar språket och så småningom gå ut skolan 
eventuellt med ett gott betyg, men utan att 
ha fått anta de utmaningar som ens intellek-
tuella kapacitet kunde ha utvecklats mer av.

Och så är det väl värt att tillägga – en 
språklig minoritet som har förmånen att ha 
en egen skola ska värna om den, slå vakt om 
dess kvalitet, ställa vissa krav, men också ta 
ansvar för alla dem som finns i klassrum-
men. Det tjänar inte bara minoriteten själv 
på, utan hela samhället.
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Tvåspråkiga elever gör  
klassrummet enspråkigt 
I många klassrum i de svenska skolorna i 
Finland hörs idag fler språk än svenskan. 
Vilka språk man hör och i vilken om-
fattning beror, förutom på den språkliga 
bakgrunden hos eleverna, också på vem 
som talar och i vilket sammanhang. Det 
här kapitlet handlar om elevernas språk-
användning i klassrum med en stor andel 
tvåspråkiga elever. I den första delen be-
skrivs i vilken mån och på vilket sätt elev-
ernas tvåspråkighet kommer till uttryck i 
klassrummet, medan jag i den senare delen 
diskuterar hur läraren kan arbeta för ett 
öppet och medvetet språkklimat i klass-
rummet.1  Vilken betydelse den enskilda 
elevens tvåspråkighet kan ha i klassrummet 
är givetvis beroende av det språksamman-
hang som omger eleven. Hör han eller hon 
till en liten grupp tvåspråkiga barn bland 
en större mängd enspråkigt svenska barn, 
i en skola i en förhållandevis stark svensk-
språkig eller svenskstödjande miljö, är det 
möjligt att tvåspråkigheten inte alls märks i 
skolan. Detta kapitel utgår från den språk-
situation som finns i svenskspråkiga skolor 

i en finskdominerad kontext. I fråga om 
ålder kommer främst de första skolåren att 
behandlas. 
 
Svenska är undervisningsspråk och det 
gängse samtalsspråket mellan elever och 
lärare i svenskspråkiga skolor i Finland. På 
rasterna, liksom i vissa samtal i klassrummet, 
händer det att elever talar finska sinsemel-
lan. Några barn kanske känner varandra från 
finska sammanhang och är vana vid att tala 
finska med varandra. Några har kanske ett 
större och mer nyanserat ordförråd på finska 
och många barn rör sig i sin vardag utan-
för skolan i fler finskspråkiga domäner än 
svenskspråkiga (Slotte-Lüttge 2008). 

Det händer att elever använder enstaka fin-
ska ord i samtal med läraren. Orsaken till 
denna kodväxling kan – men behöver inte 
– vara att de saknar ett lämpligt svenskt 
ord. Då de allra flesta i klassrummet, inklu-
sive läraren, behärskar finska, är det möjligt 
och smidigt att plocka in en finsk motsva-
righet. Den här möjligheten eleverna har 
att använda sitt andra språk i klassrummet 
är speciell i jämförelse med den situation 
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många andra två- eller flerspråkiga barn 
i andra språkliga sammanhang upplever. 
De flesta invandrarbarn eller barn från 
språkliga minoriteter i Finland, liksom i 
andra länder, kan inte räkna med att lära-
ren och alla klasskamrater förstår elevernas 
förstaspråk. 

Elevers användning av finska med läraren 
handlar, åtminstone i de lägre klasserna, så 
gott som uteslutande om enstaka ord. In-
tressant är det sätt på vilket kodväxlingen 
görs. Det har nämligen visat sig att elevers 
kodväxling ofta föregås av en paus eller av 
tvekan, av upprepningar eller av att de vän-

der bort blicken från läraren och talar med 
lägre volym. (Slotte-Lüttge 2005. Se också 
Auer 1984, Gafaranga 2000) Det händer 
också att elever konstaterar Jag vet inte vad 
det heter på svenska eller Kan jag säga det på 
finska? innan de tar till det finska ordet. De 
här verbala eller icke-verbala handlingarna 
signalerar att eleverna är medvetna om att 
användningen av finska strider mot den 
språkliga normen i klassrummet. Eleven 
vet att de överskrider de regler som finns 
för språkbruket i klassrummet. Samtidigt 
upprätthåller de den norm om enspråkighet 
som råder i klassrummet. Det kan t.ex. låta 
så här: 2 

exempel 1.
1. läraren:  vad sto det mera där? 
2. nikolas:  att (0.9) sen fråga den där (0.6) va- dom gick å
3.   köpa så (0.5) då de där sa sa den (0.9) dom ska ge
4.    nån lapp (0.7) så (1.1) nån sen (0.4) gav dom de- 
5.    (0.5) sin henkilötodistus
6. läraren: mm identitetsbevis (0.4) jå för de som sitter i butiken så   

  de har rätt att fråga efter ett sådant där identitetsbevis...

I samtalsutdraget ovan återger Nikolas, som 
går i ettan, en text ur en tidning. Texten 

handlar om två ungdomar som uppmanas 
att uppvisa identitetsbevis då de skall köpa 
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cigaretter. Första gången Nikolas refererar 
till identitetsbeviset omskriver han ordet 
med nån lapp (rad 4). Han har därtill för-
modligen problem med att hitta en lämplig 
benämning för den person, antagligen ex-
pedit (rad 3–4), han refererar till, men också 
det går att omskriva. För att det ska bli en 
poäng med historien är det dock nödvän-
digt att lyssnarna förstår att det är frågan om 
just ett identitetsbevis, varför han använder 
det finska ordet (rad 5). Förutom att kod-
växlingen föregås av tvekan sägs den med 

lägre volym. Vid flera av ordsökningstillfäl-
lena i sekvensen vänder Nikolas blicken åt 
sidan, bort från läraren. 

I skolor där flera elevers skolspråk inte är så 
starkt är långa ordsökningssekvenser vanliga. 
Det betyder att det är möjligt för eleverna 
att länge fundera på ett ord utan att någon 
avbryter dem. Detta blir speciellt synligt 
i följande samtalsutdrag (rad 9). Mest an-
märkningsvärd är ändå elevens vilja att följa 
den språkliga normen i klassrummet.

exempel 2.
 1. läraren:  ja Minna
 2. minna: ja ve- ja kommer int ihåg va den där ena saken     
 3.  heter på svenska 
 4. läraren: (0,5)>ja va menar du säg de på finska då<
 5. minna: (0,6)   [n- nä ja vill int 
 6.           [(skrattar, skakar på huvudet)
 7. läraren: (0,5) e de nånting du brukar göra hemma 
 8. minna: (0,6) oden dä: ja kan den dä:o  
 9.  (8,1) n-ja kan spela omassa <saker>o 
10. läraren: (0,4) menar du ett instrument eller spela på 
11.  datorn eller spel-
12. minna:  nä instrument
13. läraren: instrument viket instrument kan du spela
14. minna: onå fiolo 
15. läraren: (0,7)mm (0,5) nå Nikolas
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I sekvensen ger läraren eleven, Minna, möj-
ligheten att använda finska. Minna avvisar 
erbjudandet. Att på detta sätt bli uppmunt-
rad av läraren att använda finska hör till 
ovanligheterna i klassen där Minna går. Till 
saken hör att Minna hör till de få elever 
som kommer från ett enspråkigt finskt hem, 
vilket kan vara av betydelse, både för lä-
rarens handlande och för Minnas respons. 
Minna vill bli behandlad på samma sätt som 
andra, utan några specialrättigheter. Man 
kan tala om att hon språkligt positionerar 
sig på samma linje som de andra eleverna i 
klassen: som en kompetent elev i klassrum-
met utan de extra språköverskridande re-
surser som hon här blir erbjuden. (Se också 
Willett 1995, s. 497)

Att hålla sig till den enspråkiga normen är 
en del av den sociala kompetensen i klass-
rummet, men som demonstrerat i exempel 
1 är en tillfällig växling till finska möjlig. 
Den görs då oftast på ett sätt som tydligt 
markerar att språkbytet är emot klassrum-
mets språkliga norm. 

Hur bemöts då kodväxlingen av läraren? 
Som nämnt utgår kodväxlingen från elev-

ernas kännedom om att läraren – och de 
flesta av klasskamraterna – förstår det finska 
ordet, vilket bestyrks i det sätt lärare i de 
allra flesta fall responderar. Då en elev tillfäl-
ligt går över till finska, i den typ av situation 
som refererats ovan, översätter läraren direkt 
det kodväxlade ordet. Ofta bekräftar läraren 
först att hon eller han förstått och uppfat-
tat vad eleven sagt, eller att svaret godkänns. 
(Ett exempel på detta är mm i exempel 1, rad 
6.) Förutom att läraren med uppbackningen 
bekräftar elevsvaret, förmildrar han eller hon 
också den korrigering som en översättning 
innebär. (Se också Kurhila 2001) Genom att 
direkt erbjuda det svenska ordet bekräftar 
läraren att svenska är den språkliga normen 
i klassrummet och det svenska ordet blir 
tillgängligt för alla elever. Med bekräftandet 
och översättningen signalerar läraren även 
att elevens bidrag, trots att det innehållit 
ett finskt ord, varit begripligt och av be-
tydelse. (Lave & Wenger 1991; Seedhouse 
2004, s. 241–244) Den didaktiska betydelsen 
av att direkt översätta ett finskt ord berör 
alltså möjligheterna till språkutveckling på 
olika sätt. Alla elever i klassen får, i och med 
lärarens översättning, en möjlighet att ta till 
sig det svenska ordet – som dessutom pre-
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senteras direkt efter det finska – samtidigt 
som den språkliga normen i klassrummet 
upprätthålls. Därtill bekräftas eleverna i sin 
tvåspråkiga identitet, vilket inom flerspråkig-
hetsforskningen ses vara betydelsefullt för 
lärandet. (Se bl.a. Cummins 2000)

Ett annat sätt som läraren kan möta kod-
växlingar på är att i en respons som Och vad 
heter det på svenska? be eleven använda den 
svenska motsvarigheten. Den typen av kom-
mentar utgår förmodligen från lärarens goda 
intention att uppmuntra eleven att använda 
svenska, samtidigt som läraren indirekt pe-
kar på den svenskspråkiga normen i klass-
rummet. Men, mot bakgrund av den typ av 
kodväxlingssituationer som exempel 1 illus-
trerar, framstår det att lärarens respons knap-
past kan ha de önskvärda följderna.  Elever, 
som kodväxlar på grund av lexikal brist, kan 
inte på lärarens uppmaning plötsligt komma 
på det ord de just saknat. Uppmaningen kan 
då närmast framstå som en reprimand för 
eleven som brutit mot klassrummets språk-
liga norm. (Slotte-Lüttge 2005, s. 107–108 
och vidare Markee 2000, s. 70–78)

En orientering mot det språkliga betyder 
också en orientering bort från det inne-
hållsliga. Det innebär att samtalet mellan 
just den eleven och läraren kan komma att 
handla om hur man säger någonting framför 
innehållet i det man säger. Med tanke på 
den ofta mycket begränsade tid den enskilda 
eleven har till förfogande för ett samtal med 
läraren under en lektion, kan denna fokuse-
ring på språket ge eleven en uppfattning av 
att hans eller hennes bidrag inte är av värde. 
Om enbart språket uppmärksammas finns 
det varken för läraren eller för eleven möj-
ligheter till ämnesfördjupningar.   

Finskan som protest
Det förra avsnittet visade hur elever i två-
språkiga sammanhang har möjlighet att 
använda sin tvåspråkighet till att låna in 
ord från det andra språket i situationer 
då de saknar ett lämpligt ord på svenska. 
Kodväxlingen fungerar då som ett sätt att 
uttrycka sig, att komma vidare i samtalet. 
Men kodväxling används också i andra 
syften i klassrummet, av såväl elever som 
lärare.  
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Inom en stor del av den tidigare forskning-
en om två- och flerspråkighet sågs kodväx-
ling enbart som ett tecken på språklig brist. 
Man konstaterade att flerspråkiga personer 
bytte språk beroende på samtalspartnern, 
och höll man sig inte inom samtalet till rätt 
språk var orsaken lexikala luckor. (Se t.ex. 
Norrby & Håkansson 2007, s. 36–42)

Senare flerspråkighetsforskning har visat att 
personer som behärskar två eller flera språk 
använder möjligheten att växla mellan språ-
ken som en strategi i samtal. Att byta språk 
kan vara en signal som har samma funktion 
som att höja rösten, vända sig bort, skratta, 
rynka på ögonbrynen – man talar om det 
som ett samtalstekniskt medel. Genom språk-
bytet kan flerspråkiga individer välja sida i ett 
samtal där flera åsikter möts, dvs. sympatisera 
eller signalera avstånd, de kan effektivare ta 
plats i samtal, betona något eller lägga in ef-
fekter i samtalet. Med språkbyten kan man 
också signalera identitet. (Se t.ex. Cromdal 
& Evaldsson 2003, Ladberg 2003) De olika 
funktioner som kodväxling har lär sig två-
språkiga barn mycket tidigt. (Rontu 2005)

Det finns samtal där en pågående växling 
mellan två språk utgör normen. Ett närlig-
gande exempel på detta utgör de samtal mel-
lan ungdomar i två- eller flerspråkiga mil-
jöer. Det, som kan uppfattas som ett bland-
språk ungdomarna använder för att de saknar 
ett tillräckligt ordförråd, är i många fall i 
själva verket ett medvetet val de gör. Lik-
som slang med sina specifika ord och kon-
struktioner är det språk, där vokabulär, uttal 
och syntax har spår av olika språk, ett sätt 
att uttrycka den egna identiteten, att forma 
en grupp med specifika, språkliga, drag. (Se 
Forsskåhl 2005, Lojander-Visapää 2001)

I enlighet med den inledande argumenta-
tionen är normen i det svenskspråkiga klass-
rummet på en finskdominerad ort, ensprå-
kighet. Denna norm kan användas, och an-
vänds, av elever och lärare som en kontras-
terande fond mot vilken de kan förhålla sig. 
Det betyder att då kodväxling är ett icke-
normativt beteende är den av betydelse som 
en funktionell och meningsfull handling. 
Jag skall illustrera med ett exempel från en 
lektion i modersmål och litteratur.  
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exempel 3.
 1. läraren:  (går förbi Nadines bänk)
 2. nadine:  ja ja skriver me tusch mitt namn (tar tuschpennorna 
 3.  ur bänken)          
 4. läraren:  nä du skriver me blyerts (ohb)
 5. nadine:     (tittar upp mot läraren) ääh (tittar ner igen, 
 6.  lyfter bänklocket, lägger tillbaka tuschpennorna)
 7. läraren:    [(går vidare)
 8. nadine: [int vet ja vart någå mina lyijykyniä finns
 9.  (letar i bänken)
10. asta:  (1,8) ja har en

Eleverna har blivit ombedda att skriva sitt 
namn på ett arbetsblad som läraren nyss har 
delat ut. Då läraren går förbi Nadines bänk 
säger Nadine med hög röst att hon kommer 
att använda tusch.3 Då hon blir tillrättavisad 
av läraren protesterar hon med ett ääh, läg-
ger tillbaka filtpennorna i bänken och säger 
med lite trotsig röst att hon inte vet var 
hennes blyertspennor är (int vet ja vart någå 
mina lyijykyniä finns, rad 8). Hon använder 
alltså det finska ordet för blyertspennor. 

Läraren talar om blyerts och Nadine använ-
der direkt efteråt det finska ordet lyijyky-
niä. Kodväxlingen kan alltså inte bottna 
i lexikal brist. Detta påstående förstärks 
ytterligare av den direkta kodväxlingen; 
kodväxlingen föregås inte av tvekan, pauser 
eller flackande med blicken, som i exem-
pel 1. Det är knappast heller en tillfällighet 
att det är ordet blyertspennor som Nadine 
kodväxlar i den aktuella situationen, där 
pennorna står i fokus för oenigheten mel-
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lan elev och lärare. Att använda det finska 
lyijykyniä är alltså en del av Nadines de-
monstrativa protest mot lärarens beslut om 
pennval. Ett enda finskt ord blir, mot bak-
grund av den starka enspråkiga normen, 
laddat med betydelse. Kodväxlingen görs 
alltså inte för att ersätta ett svenskt ord 
eleven saknar, utan som ett sätt att protes-
tera.

Förutom direkta kodväxlingar kan tal om 
finskan användas som protesthandling vid 
tillfällen då elever tar avstånd från lärarens 
agenda. Det kan handla om att elever ger 
uttryck för att inte ställa upp och svara på 
lärarens fråga. Det händer alltså att elever 
svarar Jag vet vad det är på finska i betydelsen 
Jag vill inte svara.

Då språket inte räcker till
Så här långt har jag konstaterat att normen 
om enspråkighet i klassrummet är mycket 
stark. Situationer då det svenska ordför-
rådet inte är tillräckligt utgör ändå inget 
problem. Samtliga elever och lärare behärs-
kar finska, varför kodväxling till finska är 
ett smidigt sätt att ta sig vidare i ett samtal. 

Därtill kan kodväxlingen användas som 
protest. Men det är inte fullt så enkelt. Det 
finns också situationer då kodväxling inte 
är möjlig, då nödutgången via det andra 
språket är stängd. Det betyder att eleverna, 
då det svenska ordförrådet inte räcker till, 
inte kan uttrycka allt de vill och kan. De 
kan följaktligen inte delta med sin fulla 
kompetens i undervisningsdialogen. Två 
exempel, från samma lektion, får illustrera 
situationen.

Det är måndag morgon och årskurs 1 går 
igenom veckans händelser. På schemat 
står modersmål och litteratur. Följande 
dag är det skolfotografering och läraren 
frågar nu eleverna om de kommer ihåg 
vad som kommer att hända följande dag. 
Som enda elev räcker Teemu upp han-
den. Då han får ordet svarar han mm ett 
par gånger, lutar huvudet i handen och 
fortsätter med int kommer ja ihåg vad de 
hette. Ingen annan elev räcker upp han-
den, varför läraren efter en paus modi-
fierat upprepar sin fråga, nu specificerad 
genom att hon frågar efter vem som 
kommer (rad 1).
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exempel 4.
 1. läraren:  (1,3) vem e de som kommer hit imoron
 2.  (4,4)
 3.  läraren:   ingen som kommer ihåg (1,3) ni  [ha lämna in några 
 4.  teemu:          [ ja kommer ihåg
 5.      gula lappar åt mig säger 
 6.  läraren: [de: nånting
 7.  teemu:  [ ja vet vad de e men ja kommer int ihåg va de 
 8.   hette 
 9.  nadine: mm (räcker upp handen)
10.  läraren:  (0,5) Nadine
11.  nadine:  den där som mm (0,4) tar foto eller den där
12.  läraren:  ja fotografen kommer hit imoron  

Efter lärarens fråga tar Teemu ner handen och 
en relativt lång paus följer (rad 1–2). Efter 
följande lärarfråga ser sig Teemu om i klass-
rummet och får på så sätt en överblick över 
eventuella uppräckta händer. Då läraren ger 
en ledtråd om lappar som eleverna har lämnat 
in, säger Teemu samtidigt ja kommer ihåg (rad 
5) och fortsätter strax med ja vet vad de e men 
ja kommer int ihåg va de hette (rad 7–8). Det är 
uppenbart att Teemu vet vad läraren är ute 
efter och det är också tydligt att han gärna 

skulle vilja svara. Men han hittar inte ordet 
fotograf (på finska valokuvaaja). Han lyfter ändå 
inte explicit fram finskan som ett alternativ. 
Också Nadine saknar ordet fotograf, men 
hon kringgår problemet med en omskrivning 
och lämnar slutet på sin tur öppet (rad 11). 
Omskrivningen fungerar smidigt och läraren 
gör en utvidgad respons, ja fotografen kommer 
hit imoron, där hon både bekräftar Nadines 
svar och lyfter fram det korrekta ordet (rad 
12). (Se också Kurhila 2001, s. 1091–1093)
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Senare under samma lektion har eleverna 
till uppgift att benämna ordkort de har 
blivit tilldelade, för att därefter fästa kor-
ten på tavlan. Då samma Teemu presen-
terar sitt kort – föreställande en ek – som 
träd, kommenterar läraren, medan Teemu 
återvänder till sin plats, du sa du hade ett 
träd e de nån som vet vilken (0,4) vilket träd 
de här e de e ett ganska stort träd. Teemu 
sätter sig tungt på sin stol, samtidigt som 
flera elever räcker upp handen. Han räcker 
inte upp handen, men trummar med 
fingrarna mot bänklocket och säger två 
gånger ja vet va de e på finska, med dämpad 
röst och med blicken riktad rakt mot lära-
ren. Båda gångerna överlappas hans kom-
mentar av att läraren ger ordet till andra 
elever, som föreslår flera olika trädsorter. 
Teemu säger inte uttryckligen den finska 
motsvarigheten, utan konstaterar med 
dämpad frustration att han nog kan – men 
på finska. Han slutar först trumma med 
fingrarna då det rätta svaret ges.

Genom att säga att han vet vad det är på 
finska visar Teemu upp att han har möjlig-
het och vilja att ge det svar läraren frågar 

efter. Samtidigt förklarar hans kommentar 
att han inte på grund av de språkliga, dvs. 
enspråkiga, villkor som råder i klassrum-
met kan delta. Med sina kommentarer och 
genom sitt handlande bekräftar och upp-
rätthåller han normen om enspråkighet. Då 
denna enspråkighet är konsekvent, om så 
konsekvensen upprätthålls av lärare eller av 
elever, innebär det att elever, vars skolspråk 
inte räcker till, är tvungna att ge avkall på 
sitt deltagande i klassrumssamtalet. Och då 
en elev inte kan delta, kan han eller hon 
inte heller bidra med sina kunskaper.

Ett öppet och  
medvetet språkklimat
Med utgångspunkt i elevernas bidrag i 
klassrumssamtalet har jag beskrivit och 
exemplifierat hur tvåspråkigheten används, 
hanteras och talas om i klassrum där två-
språkigheten är starkt närvarande i elever-
nas vardag. Då elever kommer till skolan 
med två språk i ryggsäcken märks den 
språkliga bakgrunden i klassrummet – i oli-
ka grad och på olika sätt beroende på den 
omgivning där skolan finns, dvs. hurdana de 
språkliga förhållandena hos klasskamrater, 
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lärare och i samhället är.  Elevernas varie-
rande språkbakgrund skall, enligt läroplans-
grunderna, beaktas av läraren:

I flertalet finlandssvenska skolor har 
eleverna varierande språkbakgrund, och 
färdigheterna i skolspråket, svenskan, kan 
vara mycket varierande inom samma klass. 
Det är väsentligt att all undervisning i 
skolan, inte minst inom ämnet modersmål 
och litteratur, beaktar denna språkliga va-
riation i syfte att stödja och stärka alla 
elevers språkliga identitet och färdighet 
att använda skolspråket. (Grunderna för 
grundskolans läroplan 2004, s. 44)

I kapitlets andra del diskuteras lärarens 
handlande i klassrummet, utgående från lä-
roplanens uppmaning att beakta den språk-
liga variationen. Området är komplext och 
de aspekter jag för fram är några av flera 
möjliga. 

År 2003 utkom Svenska språknämnden i 
Finland med ett förslag till handlingspro-
gram för svenskan i Finland. I det avsnitt 
som handlar om modersmål och skolspråk 

föreslår nämnden bl.a. att kommunerna 
skall ha ”en klart uttalad språkstrategi både 
när det gäller antagningen till skolan och 
när det gäller modersmålets ställning i 
skolmiljön”. (Tandefelt 2003, s. 69) Kom-
munala språkstrategier är en mycket god 
utgångspunkt för att enskilda skolor skall 
uppmärksamma och medvetandegöra språk-
situationen. För att föresatserna skall ha 
verkan behöver de diskuteras och förankras 
bland såväl elever, lärare, övrig personal som 
föräldrar. (Se Gayer 2007) Det är viktigt 
att t.ex. tankar om lärarnas roll som språk-
liga förebilder, om skolans samarbete med 
dagvården och förskolan i syfte att stödja 
barnens skolspråk, om språkstödjande ar-
betsmetoder och material diskuteras i sko-
lan (exemplen är från språkstrategin för de 
svenska grundskolorna i Helsingfors). För-
slagen behöver fördjupas och konkretiseras 
i skolorna – och lärarna skall kunna uppleva 
att de får det stöd de behöver för att kunna 
realisera idéerna. Det är också av avsevärd 
betydelse att kollegiet fattar gemensamma 
beslut som bygger på en optimistisk syn på 
möjligheter, utgående från den reella situa-
tionen. 
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Att utforma och tillämpa språkstrategier 
handlar, som jag ser det, övergripande om 
att bygga upp och utveckla ett öppet och 
medvetet språkklimat i skolorna, ett språk-
klimat som stärker och stimulerar skolsprå-
ket och en flerspråkig miljö. Med ett öp-
pet och medvetet språkklimat avser jag att 
man som lärare arbetar språkstödjande för 
det svenska språket, samtidigt som samtliga 
barn, oberoende av språklig bakgrund, kän-
ner sig accepterade och stimulerade med 
båda/alla de språk och kulturer som de har 
med sig. Att arbeta för ett språk betyder inte 
att arbeta mot ett annat, det är något som 
flerspråkighetsforskarna är överens om. Ge-
nom att stöda elevernas svenska stöder man 
också hela deras språkutveckling. 

Som analyserna av klassrumssituationerna 
tidigare i kapitlet visar är eleverna mycket 
medvetna om att det är svenska som gäl-
ler i skolan. De arbetar också själva aktivt 
med att upprätthålla språkkulturen i klass-
rummet. Elever i tvåspråkiga områden är 
också ofta mycket medvetna om att det är 
viktigt att kunna både svenska och finska. 
Allt språkutvecklande arbete som görs i 

skolan kan göras medvetet för eleverna, som 
också skall förstå och uppleva att arbetet för 
svenskan inte betyder arbete mot ett annat 
språk. Att läraren respekterar det språk eller 
den varietet som elever bär med sig till sko-
lan, skall också eleven få känna. (Se Østern 
2001) Då de flesta är övertygade om att 
flera språk är en rikedom borde det vara en 
självklarhet att vi inte skall jobba med att 
ta bort, utan med att lägga till. ”Ge plus för 
svenska, aldrig minus för finska”. (Tandefelt 
2003, s. 69)

Ett öppet och medvetet språkklimat innebär 
att elever känner att båda eller alla deras 
språk är viktiga. En bra utgångspunkt är 
att diskutera elevernas språkliga bakgrund 
och språkanvändning i deras vardagsliv, i 
och utanför skolan. Vilka språk finns med i 
barnens liv, i vilka domäner, i vilken form? 
Här är det också naturligt att läraren berät-
tar om sin språkliga bakgrund och språk-
användning. Då vi tänker igenom vår egen 
språkhistoria, våra erfarenheter och attity-
der, förstår vi bättre varför vi förhåller oss 
och reagerar som vi gör. Vårt förhållande 
till språken i vårt liv förändras, varför det är 
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viktigt att medvetandegöra vårt språkliga 
nuläge. 

Som lärare har man ett ansvar i sin yrkesroll. 
Den språkliga delen av det ansvaret skrivs 
kanske fram i språkstrategier och talas fram 
i lärarrummet. I praktiken handlar ansvaret 
bl.a. om den ständiga och viktiga uppgiften 
av att vara språkmodell. Då läraren använder 
ett rikt, nyanserat och grammatiskt korrekt 
språk stimuleras och utmanas elevernas 
skolspråk. (Se vidare Sommardahl 2002 och 
Tandefelt 2003, kapitel 3) Ett enkelt och 
fruktbart sätt att höja den språkliga nivån – 
och ändå förvissa sig om att eleverna hänger 
med – är då läraren använder mer ovanliga 
ord, för att direkt därpå upprepa med en 
enklare synonym eller förklaring. 

Det händer att lärare har en personlig in-
ställning som inte alltid helt stämmer över-
ens med yrkesrollen. ”Att vara språkmodell 
som lärare kan vara att balansera mellan 
identitet och professionalism” skriver Back-
lund-Smulter i sin licentiatavhandling, där 
hon granskar lärarstuderandes syn på läraren 
som språklig förebild. (Backlund-Smulter 

2005; 2006) Hon frågar vidare om det kan 
vara så att den egna identiteten tar större 
utrymme än den professionella. Då språk 
och identitet ligger nära varandra är det inte 
alltid lätt att i alla situationer ge avkall på 
den egna språkvarieteten. Samma lärare som 
talar standardsvenska i klassrummet kunde 
kanske aldrig tänka sig att tala annat än 
dialekt med kollegerna i lärarrummet, eller 
med elevernas föräldrar då hon eller han 
träffar dem utanför skolan. Kanske den här 
typen av insikter kan öppna för reflektioner 
kring den situation många av de dialekt-
talande och två- eller flerspråkiga barnen 
befinner sig i, i de olika språkliga kontex-
terna i deras vardag?

Ett öppet och medvetet språkklimat kan inne-
bära att läraren, förutom att tala om språk-
bakgrund och språkanvändning, kontrasterar 
och relaterar till finskan i konkreta under-
visningssituationer. I många skolor är verk-
ligheten utanför skolan finsk. För många 
elever utgör finskan det språk på vilket de 
flesta samtalen hemma förs, och i ännu hö-
gre grad samtalen utanför hemmet och sko-
lan. Att som lärare lyfta fram elevers tvåsprå-
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kighet handlar om att signalera att också den 
del av elevernas liv som försiggår på finska 
är viktig. Att tala om finskan betyder inte att 
tala finska, eller att uppmuntra eleverna att 
använda finska i klassrummet. Men att vid 
lämpliga tillfällen hänvisa till eller fråga efter 
vad ett visst begrepp är på finska kan vara 
av betydelse för elevernas lärande. Det kan 
vara ett sätt att bygga broar mellan elevers 
vardagskunskap och skolans ämneskunskap. 
I det inspelade lektionsmaterial jag har finns 
det exempel på just den här typen av situa-
tioner. En situation äger rum vid en repeti-
tion av sädesslagen: Då klassen har kommit 
fram till korn säger läraren, efter att på va-
rierande sätt ha lyft fram det man tidigare i 
klassen talat om sädesslaget, korn, det som på 
finska heter ohra. Detta lilla instick från lära-
rens sida kan hjälpa någon elev att koppla 
ihop det i skolan aktuella med den ohrapuuro 
hon eller han ätit hemma. 

Ett annat exempel från samma inspelningar 
är då klassen, för att bekanta sig med ett 
nytt stycke i läseboken, diskuterar bilderna 
som hör till stycket. Efter att en flicka kon-
staterat att det finns en tax på bilden, och 

läraren berömt henne för att hon känner till 
hundrasen, frågar läraren om det är någon 
som vet vad den heter på finska. Att kunna 
på finska blir då också av betydelse, vid si-
dan om det svenska. 

För de lite äldre elever som följer med ak-
tuella och samhälleliga fenomen via finska 
media, kan det vara av betydelse att be 
eleverna fundera på finska motsvarigheter 
till den aktuella terminologin som behand-
las i skolan. För de elever som inte är så 
starka på finska kan dessa kontrasteringar 
ge dem användbara tillägg i deras finska 
ordförråd – och de tvåspråkiga får viktig 
erkänsla. Att koppla till finskan betyder gi-
vetvis inte att allting skall översättas. Kon-
trasteringen kan vid vissa tillfällen fungera 
som ett kompletterande klargörande, vid si-
dan av andra förklaringar och andra sätt att 
behandla ett ämne.

Att från lärarens sida hänvisa till och an-
vända finska kan också vara av betydelse för 
de tvåspråkiga barnens språkliga identitet, 
som på detta sätt bekräftas. En situation från 
det inspelade materialet där en lärare hän-
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visar till och använder ett finskt idiom får 
illustrera: Det är måndag morgon. Läraren 
går fram till en pojke i klassen som gäspar 
och ser hängig ut. De talar om den resa han 
gjort under veckoslutet och läraren frågar 
om han kanske är sjuk. Hon lägger handen 
på hans panna. Nej, du är bara trött, konsta-
terar läraren varpå hon säger Vet du vad man 
brukar säga på finska? – Nää, svarar pojken 
och läraren fortsätter: reissussa rähjääntyy4 
varpå pojken skrattar. 

I ett senare samtal med läraren om den ovan 
refererade händelsen, förklarar hon att hon 
kunde och valde att använda det finska idio-
met med just den pojken, bland annat för att 
han var speciellt stark på finska. Genom det 
finska ordspråket, som i sig är tröstande, upp-
stod en ömsesidig gemenskap mellan pojken 
och läraren. Att kodväxla blev ett sätt att ut-
trycka empati. Även detta sätt att använda 
tvåspråkigheten är speciell för de språkliga 
förhållanden där läraren och merparten av 
eleverna är tvåspråkiga på samma språk.

Dessa olika exempel på att relatera till den 
finska sida som finns hos många av klas-

sens elever må låta enkla. Det är ändå för-
hållandevis ovanligt att läraren lyfter fram 
finskan eller tvåspråkigheten. Det är också 
ovanligt att eleverna gör det i andra situa-
tioner än då de i kodväxlingssituationer, 
som ovan, plockar in finska ord, eller då de 
frågar efter den svenska motsvarigheten till 
ett finskt ord. Eleverna har helt enkelt få 
tillfällen att reflektera kring och hantera sin 
dubbla språkkompetens. Att tvåspråkighe-
ten och finskan har en så pass undanskymd 
plats i klassrummet kan vara ett uttryck för 
en stark medvetenhet hos läraren om den-
nas uppgift att stimulera elevernas (svenska) 
språkutveckling. Men det betyder också, om 
man drar det till sin spets, att tvåspråkighe-
ten framstår som något lite hemligt, privat 
och opassande i skolan.

Ett öppet och medvetet språkklimat gäller alla 
ämnen i skolan. Alla lärare är språkmodeller 
och alla lärare kan använda språkstödjande 
arbetssätt i sin undervisning. Därtill kan 
ett samarbete mellan olika ämnen, speciellt 
mellan modersmåls- och finskundervis-
ningen, stödja elevernas språkutveckling 
och lärande. Många av de val som läraren 
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gör i undervisningen kan göras på en språk-
utvecklande grund. Det finns en hel del 
litteratur om språkpedagogiskt arbete att 
inspireras av, speciellt gällande undervisning 
av yngre barn.5 I diskussionen som följer 
koncentrerar jag mig på den lexikala sidan 
av det språkstödjande arbetet. 

Ordförrådet är av synnerligen stor bety-
delse i fråga om lärande. Gällande elever 
med skolspråket som andraspråk har Viberg 
(1993) konstaterat att ordförrådet är den 
enskilt viktigaste faktorn för att eleverna 
framgångsrikt skall kunna tillägna sig kun-
skaper i skolans ämnesundervisning, detta 
inte minst genom olika läromedelstexter. 
Likaså visar analyserna av exempel 4 tidi-
gare i kapitlet, att avsaknaden av enstaka ord 
kan ha stor betydelse för elevers deltagande 
i klassrummet. Ju högre upp i ålder eleverna 
kommer, desto mer skiljer sig vardagsspråket 
från skolspråket – och det är en skillnad vi 
inte skall försöka minska. Men för att kunna 
tillgodogöra sig ämnesundervisningen be-
höver eleverna erövra ”ett mer varierat, mer 
abstrakt och mer specialiserat ordförråd”. 
(Sommardahl 2002, s. 53)

I fråga om vilka ord som kan vara speciellt 
besvärliga för elever med svagt skolspråk har 
man konstaterat att det inte är de ämnesspe-
cifika orden, som erosion och fotosyntes, som är 
svårast. Dessa behandlas nämligen ofta i klass-
rummet och är markerade och förklarade i 
läromedlen. Däremot gäller det att vara obser-
vant på ord som finns inom en ”allmänt aka-
demisk vokabulär” (Lindberg 2006, s. 67), ord 
som ersätta, komplex, fastställa. En annan grupp 
av ord som kan vålla besvär är ord som har 
en konkret betydelse i det vardagliga språket, 
men en överförd, abstrakt betydelse inom äm-
nesundervisningen. Det kan vara frågan om 
rörelse i politisk rörelse, sur i kemin eller ord i 
metaforer. (Liberg 2006, Lindberg 2006) ”Det 
är frustrerande då man kan alla ord men ändå 
inte förstår betydelsen i texten.” (Lindberg, 
2006 s. 66, se vidare Enström 2004)

Ordförrådet är alltså centralt för lärande, och 
samtidigt är det inte helt lätt för en lärare att 
få syn på de brister eleverna kan ha. Elever 
kanske vänjer sig vid att inte förstå allt som lä-
raren säger eller texterna de läser. Jämför man 
med grammatisk korrekthet, som är av mindre 
betydelse för skolframgången, hör och kom-
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menterar läraren (och andra) kanske snabbt 
normavvikelser som fel prepositioner eller 
felaktig ordföljd. Man behöver ändå påminna 
sig om att eleverna är i ett stadium av sin 
språkutveckling där två eller flera språk ryms 
med, varför det är naturligt att det i elevernas 
svenska finns spår av deras andra språk. (Se 
också Sommardahl 2002 och Sundman 1999)

Ett språk utvecklas då det används i olika 
autentiska situationer, där den aktuella ni-
vån utmanas. Då eleverna använder skol-
språket inom språkets olika delområden läsa, 
skriva, tala, lyssna i meningsfulla samman-
hang utvecklas det. (Se Oker-Blom 2004) I 
språkaktiva inlärningsmiljöer kan samarbets-
inriktat arbete i språkligt blandade grupper 
och varierande arbetsformer ge alla elever 
möjlighet att aktivt använda skolspråket, 
parallellt med att språkutvecklingen stöds 
av läraren. (Gröning 2005, Hägerfelth 2004, 
Reichenberg 2006, Sellgren 2006) 

Beträffande interaktionen mellan lärare och 
elev har läraren som god språkmodell och 
betydelsen av hur läraren bemöter elevers 
finska berörts. Även lärarens respons till elev-

yttranden kan stimulera och stöda språk-
utvecklingen. Ofta kan läraren genom om-
formulering nyansera eller fördjupa en elevs 
uttryck. Talar t.ex. eleven om älgens barn 
eller mammas syster, kan läraren i sin respons 
använda ordet älgkalv eller moster. Genom 
att införliva ordet i sin kommentar eller 
genom uppföljning i följande fråga blir om-
formuleringen ett naturligt och didaktiskt 
redskap utan att vara en korrigering. Öpp-
na, autentiska frågor6 ger därtill eleven möj-
ligheten att utveckla både tanke och språk.  
Lärarrespons som uppmuntrar eleverna att 
utveckla och motivera sina tankar, och kan-
ske relatera till egna erfarenheter, är bety-
delsefull för lärandet – jämför med ett kort 
värderande godkännande av svaret. 

Samarbete mellan ämnen stöder alla elevers 
språkliga och ämnesrelaterade lärande. Ge-
nom ämnesövergripande tematisk under-
visning7 kan samma område behandlas från 
olika infallsvinklar, med varierande arbetssätt 
och på olika språk. Också genrepedagogik 
har använts som språkpedagogiskt redskap 
för att stärka de språkliga dimensionerna i 
samhälls- och naturvetenskapliga ämnen i de 
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högre årskurserna. (Se Axelsson et al 2006) 
Modersmål och litteratur är ett brett ämne, 
ett ämne där olika färdigheter uppövas i 
funktionella sammanhang med för eleverna 
relevant innehåll. Samma innehåll kan med 
fördel behandlas även inom andra ämnen, så 
att arbete med texter, både muntliga, skriftli-
ga och gestaltande, inom olika ämnen stöder 
varandra. (Se t.ex. Liberg 2006a och 2006b) 
De ämnesövergripande temaområdena i lä-
roplanen ger möjlighet och uppmuntrar till 
denna typ av samarbete. Då eleverna arbetar 
med liknande stoff inom svenskan och fin-
skan – och andra språk – kan de bygga upp 
relevant terminologi på alla språk. 

Ett öppet och medvetet språkklimat bygger på 
ett intresse att stöda samtliga elevers språk-
liga utveckling. Det görs då läraren är en 
språklig förebild, är lyhörd för didaktiska 
stöttande åtgärder i klassrumssamtalet och 
organiserar skolarbetet så att det består av 
språkaktiva inlärningstillfällen. För att man 
ytterligare skall kunna individualisera stö-
det och utmana varje elev i just hans eller 
hennes utvecklingszon, behöver man som 
lärare ha kunskap om de enskilda elevernas 

språkutveckling. Ju mer systematisk obser-
vationen och dokumentationen av elevernas 
språk är, desto lättare är det att få syn på och 
beskriva både progressionen och det rik-
tade stöd eleverna kan behöva. För de yngre 
eleverna har ett observationsschema, Språkra-
keten, med en medföljande handledning utar-
betats. (Heilä-Ylikallio & Oker-Blom 2006) 
I övergången mellan förskola och skola, och 
skola och hem, kan en dokumenterad språk-
utveckling främja kontakten mellan de olika 
parterna och, viktigast av allt, vara ett stöd för 
eleven. Att upprätthålla en god kontakt mel-
lan hem och skola är en del av ett öppet och 
medvetet språkklimat i skolan, från skolstarten 
och framåt. Det är naturligtvis viktigt att lä-
raren känner till elevens språkliga bakgrund. 
Den av föräldrarna som har ett annat moders-
mål än skolspråket vill kanske diskutera hur 
han eller hon bäst stöder barnets skolgång 
och språkutveckling på det andra språket.

I en tillbakablickande text om modersmåls-
ämnet lyfter Gunborg Gayer och Maj-Britt 
Grönholm fram tvåspråkigheten som en av 
de mest synliga förändringarna i skolan un-
der de senaste åren. De konstaterar att två-
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språkigheten är positiv för individen, famil-
jen och samhället, och att hela skolan på ett 
medvetet sätt ”är tvungen att tänka över sin 
roll som språklig förebild och som medska-
pare av modersmålet för varje elev”. (Gayer 
& Grönholm 2007, s. 99)

I denna text har olika aspekter av lärarens 
roll i ett tvåspråkigt klassrum diskuterats. I 
klassrum där man räknar med att klasskam-
raterna och läraren behärskar både svenska 
och finska kan elever använda sin tvåspråki-
ga kompetens i olika syften. Då ordförrådet 
inte räcker till händer det att elever begrän-

sas i sitt deltagande i klassrumsdialogen. Alla 
lärare kan jobba för ett öppet och medvetet 
språkklimat i skolan. 

Färdigheter att bemöta elever med mer än 
ett modersmål blir allt viktigare i framtiden 
då vi välkomnar allt fler elever med andra 
språkliga och kulturella bakgrunder.8 En 
beredskap att undervisa i en språkligt och 
kulturellt heterogen inlärningsmiljö, på 
ett sätt som främjar utvecklingen av såväl 
elevernas språk, identitet och interkulturella 
kompetens som deras ämneskunskaper, blir 
då ännu viktigare.

transkriptionsnyckel
(.)   paus under 0,2 sekunder
(0,5) paus mätt med tiondels sekund
[  anger var en överlappning inleds
°text° lägre ljudstyrka än normalt
>text< snabbare tal än normalt
<text> långsammare tal än normalt
:  förlängt ljud 
text- plötsligt avbrott
(text) icke-verbal aktivitet
(ohb) ohörbart

Transkriptionsnyckeln är en modifierad version av det system som utarbetats av Jefferson  
(se Atkinson & Heritage 1984, ix–xvi).
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Fotnotshänvisningar 
1. Texten baserar sig på den etnografiska undersök-

ning jag gjorde i en svensk skola (årskurs 1–3) 
i en finskdominerad omgivning (Slotte-Lüttge 
2005).

2. Samtliga samtalsutdrag i kapitlet är autentiska 
inspelade samtal (namnen är fingerade). Mer de-
taljerade transkript och analyser finns i Slotte-
Lüttge 2005. Se en transkriptionsnyckel ovan.

3. Tuschpennor är en finlandism för filtpennor.

4. Reissussa rähjääntyy är ett finskt idiom med be-
tydelsen resandet tar på krafterna. Uttrycket an-
vänds speciellt överslätande efter en resa som inte 
enbart varit positiv.

5. Förutom de publikationer som givits ut inom 
Språkrum och inom Folkhälsans språkstödjande 
projekt, Språkplantan 2003, Språkfrön 2005, 
Eftisplantan 2007 som innehåller samlingar på 
språkstimulerande lekar och aktiviteter för barn 
i olika åldrar (se www.folkhalsan.fi), kan nämnas 
Sommardahl 2002, Gammelgård 2006, Norrbäck-
Kackur 2005; Østern 2001; Østern 2002 och Ax-
elsson, Rosander & Sellgren, (2005).

6. Autentiska frågor är frågor som inte har ett på 
förhand givet svar (se Dysthe 1996). Om lärande 
i dialog, se också Dysthe (red) 2003. Se också 
Lindberg 2005. 

7. För en fördjupning och konkretisering av tema-
tisk undervisning hänvisas till Nilsson (2007).

8. Den ökande kulturella mångfalden lyfts fram som 
en central förändringsfaktor i en rapport utgiven 
av arbetsgruppen Lärarutbildning 2020, tillsatt av 
undervisningsministeriet  
(se http://66.102.9.104/search?q=cache:66H8D
tQMoTsJ:www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/
Opettajankoulutus_2020.html
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En av grundidéerna bakom Språkrum har 
varit att skapa ett öppet tvärfackligt projekt 
där såväl lingvister och pedagoger som psy-
kologer och barnspråksforskare är välkomna 
att delta. Språkrum strävar efter att skapa 
kontakt mellan såväl forskare och lärare som 
mellan klassrum och föräldrar. Genom åren 
har Språkrum format ett nätverk av kon-
takter som både bidragit till projektet och 
som spridit vetskapen om Språkrum vidare. 
På så sätt har ny information och nya syn-
vinklar på barns språk- och läsinlärning fo-
gats till projektet, samtidigt som Språkrums 
testmaterial även varit tillgängligt för andra 
forskare och studerande att använda i deras 
egen forskning.

En annan grundsten som Språkrum står 
på är möjligheten att följa upp och testa 
elevers språkutveckling i ett longitudinellt 
perspektiv. Syftet med forskningsmaterialet 
är att skapa en bred bild av elevernas språk 
och språkutveckling och belysa enskilda 
barns språkutveckling. Forskningsprojek-
tet inriktar sig på att testa eleverna både på 
finska och på svenska och följa deras språk-
utveckling under en längre tidsperiod. 

Samplet 
Materialinsamlingen inleddes år 2001 un-
der ledning av Språkrums planeringsgrupp. 
Materialet är en longitudinell studie och är 
insamlat från och med att eleverna började 
i förskolan (6-års verksamheten) fram till 
utgången av årskurs 6. Eleverna är i huvud-
sak testade på svenska, men de tvåspråkiga 
eleverna har även testats och skrivit texter 
på finska. Den första kontakten med fors-
karna fick Språkrumsbarnen redan innan 
skolstarten då föräldrarna under våren 2001 
fyllde i en enkät som sedan låg som grund 
för indelningen av barnens språkbakgrund i 
tvåspråkigt, enspråkigt finsk eller svensk. På 
basis av enkäten och indelningen av barnens 
språkbakgrund valdes ett sampel tvåspråkiga, 
svenskspråkiga och finskspråkiga barn som 
sedan kom att utgöra kärngruppen i projek-
tets sampel. I dag hösten 2008 går eleverna 
på årskurs sju.

Samplet består av elever från 6 projektskolor 
och 6 kontrollskolor. Skolorna är belägna 
i tvåspråkiga områden i Finland, där den 
finska dominansen är stark och svenskan har 
ett utsatt läge eller där finskan i området 
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ökat markant under de senaste åren. 

Insamlat forskningsmaterial 
Språkrums forskningsmaterial består av 
muntliga och skriftliga berättelser samt 
testresultat från standardiserade tester. Ma-
terialet är insamlat på svenska och för de 
tvåspråkiga elevernas del också på finska. 
Därutöver har lärarna under läsåren do-
kumenterat observationer om elevernas 
språkutveckling. Tyngdpunkten för data-
insamlingen har legat på en utvald kärn-
grupp projektskoleelever, som har testats på 
en djupare nivå. Men en stor del av forsk-
ningsmaterialet består även av texter och 
tester från alla projektskolebarn. Kontroll-
skolorna har testats med standardiserade test 
ca 1 gång per läsår och från dessa finns det 
muntligt material från 2002 samt muntligt 
och skriftligt material från våren 2006. 

Materialinsamlingen inleddes år 2001 då 
barnen var sex år och skulle börja i för-
skolan. Först kartlades barnens språkbak-
grund under våren och sommaren före 
förskolestarten genom en enkät till barnens 
föräldrar. Enkäten hade utarbetats av Språk-

rums planeringsgrupp och utgående från 
föräldrarnas svar och barnens hemspråks-
förhållanden definierades barnens språkbak-
grund. Senare under förskoleåret testades 67 
barns språkkompetens med hjälp av 12 olika 
psykolingvistiska test (bl.a. språkförståelse, 
förmåga att uttrycka sig verbalt, ordminne, 
sammanljudning, auditiv och visuell analogi 
samt visuellt minne). Beroende på barnens 
språkbakgrund testades de på svenska eller 
både på svenska och finska. En del barn tes-
tades endast på finska på grund av att barnet 
inte kunde tillräckligt bra svenska vid test-
tillfället. Under hösten 2001 testades även 
30 barn från kontrollskolorna med ovanstå-
ende test.

Läsåret 2002–2003 gick barnen i årskurs 1. 
Under årskurs 1 testades eleverna i spontant 
berättande med hjälp av bilder från Mercer 
Mayers Frog where are you. Eleverna berät-
tade muntligt grodhistorien på svenska på 
hösten 2002 och de tvåspråkiga och finsk-
språkiga eleverna berättade historien även 
på finska på våren 2003. Samma vår under-
söktes elevernas språkförståelse på svenska 
med hjälp av SIT och för de tvåspråkiga 
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elevernas del också på finska med hjälp av 
Reynell kielellisen kehityksen testi RDLS 
III. SIT och Reynell användes också i för-
skolan och därmed finns det ett jämförelse-
material. 

Läsåret 2003–2004 gick eleverna i årskurs 2. 
På våren 2004 testades elevernas färdigheter 
i läsförståelse och ordförståelse på svenska 
med DLS. De tvåspråkiga eleverna testades i 
läsförståelse på finska med Ala-asteen Luku-
testi (ALLU). Under läsåret skrev eleverna 
olika sorters texter tillsammans med sina 
lärare, bland annat så kallade ögonblicks-
texter, dikter och sagor. Ögonblickstexterna 
är en form av processkrivning, där en elev 
skriver om ett ögonblick och steg för steg 
med hjälp av lärarens olika följdfrågor får 
ett djupare och mer detaljerat innehåll i sin 
text. Inom ramen för projektet Språkrum 
utarbetades Språkraketen, en lärarhandled-
ning med tillhörande observationsschema. 
Schemat består av olika observationspunkter 
där läraren dokumenterar vad barnet kan. 
Lärarna observerade elevernas enskilda 
språkutveckling med hjälp av observations-
schemat. 

Läsåret 2004–2005 gick eleverna i årskurs 3. 
Under läsåret testades eleverna i projektsko-
lorna och kontrollskolorna på svenska med 
DLS (läsförståelse, ordförståelse och rättstav-
ning). De tvåspråkiga eleverna testades i läs-
förståelse på finska med Ala-asteen lukutesti 
(ALLU). Eleverna i projektskolorna skrev 
även en berättelse till Mercer Mayers Frog 
Story-bilder på tangentloggningsprogram-
met ScriptLog. ScriptLog är ett dataprogram 
som spelar in alla tangent- och musrörel-
ser och ger möjlighet att spela upp och 
analysera en elevs skrivprocess bokstav för 
bokstav. Alla elever i projektskolorna skrev 
berättelsen på svenska och de tvåspråkiga 
skrev berättelsen även på finska. Projektskole-
eleverna skrev också andra texter under 
året tillsammans med sina lärare. Lärarna 
observerade projektskoleelevernas enskilda 
språkutveckling med observationsschemat.

Läsåret 2005–2006 gick eleverna i års-
kurs 4. Under läsåret berättade såväl pro-
jektskolornas elever som kontrollskolornas 
elever Mercer Mayers Frog Story muntligt 
på svenska. De tvåspråkiga eleverna berät-
tade även på finska. Detta test användes 
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också i årskurs 1 och därmed finns det 
jämförelsematerial. Under läsåret skrev 
båda elevgrupperna narrativa texter ut-
gående från samma rubriker. Våren 2006 
kartlades elevernas språkförhållanden i 
hemmen genom en enkät till föräldrarna. 
Projektskoleelevernas språkutveckling 
observerades med observationsschemat. 

Läsåret 2006–2007 gick eleverna i årskurs 
5. Under läsåret skrev eleverna i projektsko-
lorna och i två klasser i Sverige en reflek-
terande text inom ämnet historia. Varje 
lärare hade samma utgångsmaterial för en 
lektion och därefter skrev eleverna en re-
flekterande berättelse om lektionens tema. 
Därtill skrev projektskoleeleverna nar-
rativa berättelser med samma rubrik både 
för hand och på ScriptLog. De tvåspråkiga 
eleverna skrev dessutom en narrativ text 
på finska. Under läsåret gjorde både pro-
jektskolornas och kontrollskolornas elever 
läsförståelsetestet DLS på svenska och de 
tvåspråkiga eleverna gjorde Ala-asteen luku-
testi (ALLU) på finska. Lärarnas erfarenhe-
ter av projektet analyserades genom djup-
intervjuer och finns sammanställda i Lotta 

Lindberg-Jaakkolas och Anne Saalastis pro 
gradu-avhandling ”Om jag väckt ett frö hos 
någon, så är jag glad – Lärarnas erfarenheter 
av projektet Språkrum” (2006). Projektskole-
elevernas språkutveckling observerades med 
observationsschemat.

Läsåret 2007–2008 gick eleverna i årskurs 6. 
Under läsåret gjorde både projektskolornas 
och kontrollskolornas elever läsförståelse-
testet DLS på svenska och de tvåspråkiga 
eleverna gjorde även Ala-asteen lukutesti 
(ALLU) på finska. Eleverna svarade på en 
enkät om sina läsvanor och hemspråks-
förhållanden. Därtill skrev eleverna texter 
tillsammans med sina lärare. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis består forskningsmate-
rialet dels av texter som är skrivna av hela 
samplet, dels av olika texter som eleverna 
klassvis skrivit tillsammans med sina lärare. 
Det material som finns från hela samplet 
och till en stor del också från hela pro-
jektskolegruppen är följande:
- enkät om hemspråksförhållanden i för-

skolan, åk 4 och åk 6
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- Frog Story muntligt i åk 3 och åk 4  
(på finska och svenska)

- Frog Story skriftligt på ScriptLog i åk 3 
(på finska och svenska)

- Ögonblickstexter i åk 2 och åk 3 
- Narrativer där alla skrivit utgående från 

samma rubriker i åk 4 och åk 5
- Narrativ på ScriptLog  

(på finska och svenska)
- 12 psykolingvistiska test  

(på finska och svenska) 
- Sit och Raynell i förskolan och åk 1
- DLS och ALLU i åk 2–6
Därutöver finns det texter som eleverna 
skrivit tillsammans med sina lärare inom ra-
men för den normala undervisningen. Tex-
terna är inte korrigerade av lärarna.

Nordica 
Inom Institutionen för nordiska språk och 
nordisk litteratur, Nordica, vid Helsingfors 
universitet har Språkrumsmaterialet legat 
som grund för ett flertal seminarieuppsatser 
och pro gradu-avhandlingar.

Professor Mirja Saari introducerade projek-
tet vid institutionen och höll under termi-

nerna 2001–2002 seminariegrupper utgåen-
de från ”bussberättelsen”, som är en del av 
materialet. De flesta studenter som valde att 
skriva sin uppsats utgående från Språkrums 
material utgick i texten från en grammatisk 
synvinkel. Genom seminarierna fick studen-
terna också allmän kunskap om hur de kan 
närma sig ett material som Språkrum. Stu-
denterna fick även konkret öva transkribe-
ring då de transkriberade 42 inspelade buss-
historier som en del av seminariekursen. 
Seminariet handleddes också av universitets-
lektorn och pedagogen Taina Kaivola.

Under projektets gång har 8 pro gradu-
avhandlingar som anknyter till projektet 
Språkrum godkänts vid Nordica.

I Minna Janhunens pro gradu-avhandling 
”Det va: en gång en bu:si buss ... En gransk-
ning av hur förskolebarn anger species i 
sina återberättelser” (2002) har skribenten 
undersökt språkbruket hos tvåspråkiga barn 
i en av de förskolor som deltar i Språkrum. 
Undersökningen visar att speciefel överlag 
inte är speciellt frekventa hos barnen men 
att de barn som kommer från tvåspråkiga 
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familjer gör något fler fel än de barn som 
kommer från enspråkigt svenska förhål-
landen. Janhunen har också undersökt in-
troduktionen av nya referenter och pekar 
även här på skillnader mellan barnen från 
de olika språkliga bakgrunderna. Barn med 
tvåspråkig bakgrund introducerar oftare nya 
referenter i bestämd form än barn från en-
språkigt svenska familjer.

I Minna Laukkanens pro gradu-avhandling, 
”Kodväxling hos simultant tvåspråkiga för-
skolebarn” (2002), gäller undersökningen 
barn som simultant lärt sig både finska och 
svenska. Undersökningen visar att barnen 
använder finska element rätt sparsamt när de 
pratar svenska. Kodväxling är sällsynt i ma-
terialet, medan låneord är synnerligen van-
liga, vilket är ett känt mönster från tidigare 
undersökningar. Även ordklassfördelningen 
är traditionell enligt resultaten i Laukkanens 
undersökning.

Virve Alanko har i sin pro gradu-avhandling 
”Projektet Språkrum – lärarnas erfarenheter 
och åsikter” (2002), varit intresserad av hur 
förskollärarna uppfattat projektet Språkrum. 

Skribenten har genom en enkät och genom 
besök vid projektskolor visat att lärarna 
överlag varit nöjda med projektet. Lärarna 
uppger bl.a. att eleverna gillat materialet 
men att dokumentationen och planeringen 
för lärarna själva varit tung pga. tidsbrist. 
Bornholmsmetoden får kritik gällande öv-
ningarnas svårighetsgrad. I de två skolor 
som skribenten besökt är båda lärarna posi-
tiva till projektet och ansåg att lekarna och 
övningarna ger barnen rätt sorts språksti-
mulans.

Mia Sillanpää har i sin pro gradu-avhand-
ling ”Nominalfraser i en- och tvåspråkiga 
förskoleelevers återberättelser” (2003) un-
dersökt hur kön, språklig bakgrund och 
boningsort påverkar en- och tvåspråkiga 
förskolebarns användning av nominalfraser. 
Materialet består av 39 inspelade berättelser 
av barn i förskolan. Materialet undersö-
kes med både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Resultaten från de kvantitativa 
mätningarna visar att varken kön, språklig 
bakgrund eller boningsort påverkar barnens 
användning av nominalfraser. Kvalitativt kan 
individuella skillnader mellan barnens an-



110

vändning av nominalfraser påvisas. Skriben-
ten drar slutsatsen att skillnaderna uppträder 
sporadiskt hos barnen och att de verkande 
faktorerna ligger utanför det undersökta 
området.

Sirpa Hytönen har granskat tvåspråkiga 
elevers texter och koncentrerat sig på or-
tografi i sin pro gradu-avhandling ”Tred-
jeklassister skriver grodhistorier. En studie 
i ortografi” (2006). Med hjälp av felanalys 
synliggör hon olika feltyper och deras frek-
vens i texter skrivna av tvåspråkiga tredje-
klassister. Studien visar att man kan se mot-
svarigheter i feltyperna både när barnen 
skriver på svenska och när de skriver på 
finska. Enligt skribenten påverkas finskan 
av svenskan i form av fel i dubbelkonso-
nanter då eleverna följer svenskans skriv-
regler. I svenska texter förekommer det på 
motsvarande sätt dubbelvokal enligt finsk 
modell. Texterna innehåller däremot få 
låneord och transfer är sällsynt fastän berät-
telserna är mycket talspråkliga. Skribenten 
slår fast att språken påverkar varandra, men 
hon kan inte avgöra vilketdera språket som 
påverkas mest.

Hanna Räsänen har i sin pro gradu-avhand-
ling ”En jämförande studie av språkbruket 
i tre skolklasser inom projektet Språkrum” 
(2007), koncentrerat sig på interferens från 
finskan i elevernas grodberättelser. Samman-
lagt 45 berättelser från tre skolor analyseras 
både kvalitativt och kvantitativt. Felen kate-
goriseras enligt 1) rättstavning, 2) morfologi 
och 3) uttryck. Resultaten visar att eleverna 
i alla tre skolor uppvisar fel i alla tre kate-
gorier. Typiska fel är bl.a. användningen av 
bokstaven <o> istället för <å> och använd-
ning av fel preposition. Typiska fel är även 
direktöversatta uttryck som exempelvis 
”just och just” som kommer från finskans 
”juuri ja juuri”. Resultaten visar ingen 
större skillnad mellan skolorna. Längden på 
elevernas berättelser varierar däremot rätt 
mycket.

Avhandlingar från övriga  
universitet och högskolor 
I Lotta Lindberg-Jaakkolas och Anne Saalas-
tis pro gradu-avhandling ”Om jag väckt 
ett frö hos någon, så är jag glad – Lärar-
nas erfarenheter av projektet Språkrum” 
(2006) vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo 
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Akademi, har klasslärarnas erfarenheter av 
projektet Språkrum granskats genom djup-
intervjuer med lärare som varit involverade 
i projektet en längre tid. Enligt skribenter-
na upplever lärarna projektet som viktigt 
då de har mottagit information, stöd och 
inspiration i sitt eget arbete. Lärarna tycker 
även att deras språkliga medvetenhet har 
ökat och de upplever att deras arbete bli-
vit mer strukturerat. Otillräckliga resurser 
upplevs i viss mån som ett hinder för för-
verkligande av de språkpedagogiska arbets-
sätt som projektet erbjudit. Samarbete med 
biblioteken upplevs som givande. Också 
människorelationer har knutits i samband 
med projektet och lärarna upplever att de-
ras självförtroende har vuxit och att deras 
arbete har uppskattats.

I Maria Hollstens pro gradu-avhandling 
”Klasslärare som språkfostrare” (2006) vid 
Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, 
har lärarens definition av ett professionellt 
språk, hur de vårdar sitt eget språk och hur 
de stimulerar elevens språk undersökts. I 
intervjuundersökningen deltog tio respon-
denter. Hollstens resultat ger vid handen att 

lärarna definierar det professionella språ-
ket som kontextbundet och konstruerat; 
ett språk som de inte själva identifierar sig 
med. Det professionella språket upplevs 
ändå som viktigt. Lärarna själva läser, skri-
ver och tar del av övriga språkstimulerande 
arbetsformer, men de hävdar att de inte gör 
det för språkets skull, utan de gör det för 
intressets, nöjets och avkopplingens skull 
eller av praktiska skäl. Viljan att vårda sitt 
språk finns men är inget respondenterna 
reflekterat över. Rollen som språkfostrare 
är lärarna medveten om och de anser att 
de har en viktig uppgift att fylla. Lärarna 
språkstimulerar eleverna dagligen i skolan, 
men de är inte direkt medvetna om att det 
är fråga om språkstimulerande arbetsformer. 
Enligt Hollsten visar resultaten att lärarna 
själva behöver mera språkstimulans för att 
kunna fungera som goda språkfostrare. Lä-
rarna behöver ökad kännedom om elevens 
språkinlärning och språkutveckling samt 
ökade kunskaper i språkstimulerande ar-
betsformer.

Ytterligare tre pro gradu-avhandlingar 
baserade på Språkrums material presenteras 
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enskilt nedan i kapitel 9 av skribenterna 
själva.

Fortsatt forskning 
De flesta språkliga test som utvecklats är av-
sedda för enspråkiga barn och därför är det 
svårt att genom dem skapa sig en komplett 
bild av ett tvåspråkigt barns hela språkliga 
kompetens och hur den utvecklas. En ambi-
tion inom Språkrum har varit att undersöka 
de tvåspråkiga barnens språkutveckling 
gällande båda hemspråken, svenskan och 
finskan, i ett longitudinellt perspektiv. Dess-
utom är även barnen från svenskspråkiga 
familjer tvåspråkiga i högre eller lägre grad, 
det vill säga även deras språkutveckling 
sker ofta i en tvåspråkig miljö. Det material 
som samlats in inom projektet Språkrum 
ger alltså nu möjligheter till att forska i hur 
språkutvecklingen påverkas i en flerspråkig 
miljö.

Mot denna bakgrund lämnade forskargrup-
pen inom Språkrum år 2007 in en ansökan 
om forskningsunderstöd till Finlands Aka-
demi, men beviljades dock inget understöd. 
I forskningsplanen påpekades att Språk-

rumsforskningen har en tredelad uppgift: 
1) att beskriva utvecklingen av muntlig och 
skriftlig berättarteknik hos tvåspråkiga barn 
i Finland ur ett sociokulturellt och ur ett 
psykolingvistiskt perspektiv, 2) att under-
söka hur den tvåspråkiga berättartekniken 
relaterar till akademisk framgång och speci-
fikt till litterära färdigheter samt 3) att un-
dersöka hur utvecklingen av berättarteknik 
eventuellt kan identifieras redan i tidigt ål-
der genom psykolingvistiska och socioling-
vistiska variabler.

Eftersom det både i Finland och i det 
övriga Norden råder en skriande brist på 
forskning kring yngre barns språkutveckling 
i en flerspråkig miljö – en situation som blir 
allt mer vanlig i de flesta länder i Europa –  
får man hoppas att det inom en nära fram-
tid trots allt kommer beviljas understöd 
för fortsatt forskning som utgår från och 
kompletterar det redan insamlade digra 
projektmaterialet.
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Aktuell forskning om tvåspråkighet har vi-
sat på flera positiva samband mellan tvåsprå-
kighet och kognitiv utveckling (Bialystok 
1987, Galambos & Goldin-Meadow 1990, 
Lee 1996). Bland annat anses tvåspråkig-
het främja utvecklingen av metaspråklig 
medvetenhet, vilket i sin tur anses vara 
en viktig faktor för läs- och skrivutveck-
ling (Demont & Gombert 1996, Muter & 
Snowling 1998, Ransdell & Wengelin 2003), 
vilket i sin tur är viktigt för skolframgång. 
Trots detta visar många studier interna-
tionellt att flerspråkiga elever som grupp 
lyckas sämre i skolan än sina enspråkiga 
jämnåriga kamrater. Det här kan bero på 
flera orsaker. Först och främst är det vik-
tigt att komma ihåg att de flesta studier av 
tvåspråkighet och skolframgång är baserade 
på invandrarbarn med ett minoritetsspråk 
som första språk och majoritetsspråket som 
andra språk. Enligt Lindberg (2006) är då 
bristande kunskaper i undervisningsspråket 
en starkt bidragande orsak till skolmisslyck-
andet. Det här skall dock inte tolkas som 
att undervisning enbart i och på majoritets-
språket är lösningen. Snarare visar forskning 
(Thomas & Coller 2002, Lindberg 2002) 

att satsningar på modersmålet har en posi-
tiv och avgörande betydelse för tvåspråkiga 
elevers andraspråksutveckling och allmänna 
skolframgång. Lambert (1977) skilde på ad-
ditiv och subtraktiv tvåspråkighet. I den mån 
tvåspråkiga barn får möjlighet att utveckla 
sitt andraspråk parallellt med en fortsatt ut-
veckling av förstaspråket i en atmosfär där 
båda språken värderas högt, talar man om 
additiv tvåspråkighet, d.v.s. en tvåspråkighet 
som innebär att språken kompletterar och 
berikar varandra. När andraspråkstillägnan-
det i stället sker på bekostnad av förstasprå-
ket talar man om subtraktiv tvåspråkighet. 
Enligt Lindberg (2002) är det samhällets 
och skolans attityder till och värderingar av 
tvåspråkighet och lika kulturer, som avgör 
om minoritetsspråkseleverna kan utveckla 
additiv tvåspråkighet och dra nytta av de 
positiva effekterna av denna tvåspråkighet. 
Vidare har barnen i de undersökta mino-
ritetsgrupperna ofta en socioekonomiskt 
mindre privilegierad situation än huvud-
delen av sina enspråkiga kamrater. Flera 
studier (Bowey 1995; Hecht & Greenfield 
2001; Hecht, Burgess, Torgesen, Wagner & 
Rashotte 2000; White 1982) har visat att 
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barn från mindre privilegierade bakgrunder 
har mindre chanser att lyckas med bland 
annat läs- och skrivinlärningen, än barn från 
mer privilegierade bakgrunder. Det här har 
ibland förklarats med att de mindre privile-
gierade hemmen skulle ha en lägre ”home 
literacy”, alltså barnen kommer från hem 
med mindre läs- och skrivaktiviteter och 
mindre läs- och skrivmaterial. Alltför få stu-
dier har emellertid separerat språklig bak-
grund, home literacy och socioekonomisk 
bakgrund från varandra i studier av flersprå-
kighet (Oller & Eilers 2002). Forskning om 
tvåspråkighet har dessutom fram tills helt 
nyligen varit mer inriktad på tal än på skrift.

Med bakgrund i ovanstående blir projekt 
som Språkrum och det forskningsmaterial 
projektet har genererat viktigt på flera sätt. 
Från ett utbildningsperspektiv är projektet 
viktigt i att målet är att stödja och utveckla 
alla elevers språkliga kompetens, oberoende 
av språkbakgrund. Som Lindberg (2006) på-
pekar behövs alla lärare i det språkutvecklan-
de arbetet. Inom projektet har man utvecklat 
metoder och stödmaterial för språkpedago-
giska arbetssätt, fortbildat lärare samt arbetat 

för att stödja samarbete mellan hem, skola 
och bibliotek. Från ett forskningsperspektiv 
bidrar projektmaterialet på flera sätt. För det 
första ger materialet oss tillgång till data från 
tvåspråkiga barn som visserligen talar ett 
minoritetsspråk, men som inte som grupp 
betraktat kan anses ha en mindre privilegie-
rad bakgrund. Enligt Finnäs (2001) har den 
svensktalande befolkningen i Finland en nå-
got högre utbildningsnivå än den finsktalan-
de. Vidare får de här barnen sin utbildning på 
minoritetsspråket svenska. På detta sätt ger 
oss materialet intressanta möjligheter att stu-
dera tvåspråkighet hos en grupp med andra 
sociala förutsättningar än den vanligen stu-
derade gruppen i tvåspråkighetssammanhang. 
För det andra är projektet longitudinellt. Det 
har publicerats ett antal longitudinella stu-
dier om två- och flerspråkighet, men många 
av dem är fallstudier av ett eller ett par barn 
och få följer barnen över en tidsperiod som 
är längre än tre år. Språkrums databas består 
av 69 barn från sex skolor som har varit med 
genom hela projektet. Barnen har följts från 
förskolan till och med årskurs sex. Fler har 
deltagit i projektet men den här gruppen 
har deltagit i merparten av testerna. För det 
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tredje innefattar projektet både sociala och 
kognitiva/språkliga variabler vilket ger en 
möjlighet att se hur de två typerna av variab-
ler samspelar. Barnen och deras föräldrar 
har fyllt i en sociolingvistisk enkät i början 
och slutet av projektet som beskriver deras 
sociala och språkliga bakgrund. De har också 
varje år testats med olika språkliga tester och 
det finns ett antal texter insamlade för varje 
barn. Det är alltså fullt möjligt att genomföra 
både kvantitativa och kvalitativa analyser av 
materialet. För det fjärde har barnen i den 
utsträckning det varit möjligt testats både på 
svenska och finska. 

Ur ett forskningsperspektiv har materia-
let också en del svagheter. En svaghet som 
knappast går att undvika i ett sådant här 
projekt är att det både försvinner och till-
kommer barn under tidens gång. Vidare 
kanske inte alla barn har varit närvarande 
på testdagen och därför finns det komplett 
material för bara en del av barnen. Ett an-
nat problem som kan uppkomma med ett 
sådant här material är att det blir en konflikt 
mellan objektiv datainsamling och de språk-

pedagogiska målen. Detta förstärks delvis av 
att även en del lärare bytts ut under tidens 
gång. En del material har samlats in av pro-
jektets assistenter och det materialet är lika 
för alla barn. Annat material är insamlat av 
de deltagande lärarna i deras dagliga peda-
gogiska vardag och de materialen kan se 
ganska olika ut mellan de olika deltagande 
skolorna. Ett tredje problem med materialet 
är att det inte funnits resurser att konsek-
vent samla in motsvarande material från 
kontrollskolorna. Slutligen har inte samma 
test genomförts varje år. Det är ett svårt 
val att välja mellan att ha samma testbatteri 
varje år och då begränsa sig till ett rimligt 
antal tester, för att inte trötta ut barnen och 
inte inkräkta för mycket på skolan, eller att 
genomföra ett stort antal tester och då bli 
tvungen sprida ut dem över åren. I det här 
fallet har det senare valts. 

Trots de nämnda svagheterna är materia-
let unikt i sin longitudinella natur och sin 
tillgänglighet för forskare och kan bidra till 
att öka våra kunskaper om tvåspråkig ut-
veckling och språkpedagogik, genom såväl 
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studier av enstaka barn som gruppunder-
sökningar. Barnen som deltar i Språkrums-
projektet går alla i svenskspråkiga skolor 
men de har olika språkbakgrunder. En del 
kommer från helt svenskspråkiga hem. An-
dra kommer från hem där både mamma och 
pappa är finsktalande och det talas finska. 
Andra är tvåspråkiga. En noggrannare re-
dogörelse för barnens språkbakgrund görs 
i nästa avsnitt. Syftet med det här kapitlet 
är att utforska materialet ur ett kvantitativt 
perspektiv gällandet punkten ”testa och 
analysera barns språk och lärande”. Jag kom-
mer först att redogöra för barnens språkliga 
bakgrund och deras fördelning över de del-
tagande skolorna. Sedan kommer jag att re-
dogöra för vilka tester som använts och hur 
jag analyserat resultaten. Slutligen kommer 
jag att genomföra ett antal gruppjämförel-
ser och sambandsanalyser. Vilka skillnader 
finns t.ex. mellan finsktalande, tvåspråkiga 
och svensktalande barns testresultat i början 
av projektet? Vilka finns senare i projektet? 
Vilka samband finns det mellan olika för-
mågor/tester vid olika åldrar? Är det någon 
skillnad mellan könen? För de tvåspråkiga 

– spelar det någon roll om det är mamma 
som är svensktalande och pappa finsktalande 
eller tvärtom? Och slutligen finns det några 
skillnader mellan skolorna? Den sista frågan 
är inte ställd för att besvara frågan om vilken 
skola som är bäst, utan för att studera ef-
fekten av att spridningen av barn med olika 
språkbakgrund ser lite olika ut på de olika 
skolorna. Analyserna kommer att behandla 
material insamlat från och med läsåret 01/02 
till och med läsåret 04/05. Senare insamlat 
material återstår fortfarande att analysera. 

Barnens språkbakgrund 
Figur 1 visar vilken språklig status de 69 
Språkrumsbarnen hade när projektet börja-
de enligt den sociolingvistiska enkät som då 
fylldes i och hur de fördelar sig över könen.

Den vänstra stolpen visar antalet barn med 
svensktalande föräldrar. Mittenstolpen visar 
antalet barn med finsktalande föräldrar och 
den högra stolpen visar antalet barn med en 
förälder av varje språk. Den mörkare delen 
av stolpen visar andelen flickor och den 
ljusare andelen pojkar.



120

figur 1. 
Fördelningen av barn över de tre språk-
bakgrunderna: svensktalande föräldrar, 
finsktalande föräldrar respektive en för-
älder av varje språk (tvåspråkig). 

Med tanke på att barnen går i svensksprå-
kiga skolor är det intressant att notera att den 
minsta gruppen är den där båda föräldrarna 
är svensktalande. Detta beror uppenbarligen 
på att skolorna är utvalda så att det i dem 
finns en stor andel tvåspråkiga barn. Man 
skulle kunna tro att det skulle vara en in-
dikation på att eleverna i de svenskspråkiga 
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skolorna minskar. I stället ökar de. Enligt 
Finnäs (2001) beror detta på att äktenskapen 
mellan finsk- och svensktalande ökar och de 
tenderar att välja svenskspråkiga skolor för 
sina barn – troligen för att öka deras möj-
ligheter att bli tvåspråkiga. Fördelningen av 
barn i Språkrumsprojektet behöver inte nöd-
vändigtvis vara representativ för de svensk-
språkiga skolorna. Urvalet av skolor beror 
på om det har funnits intresserade lärare och 
rektorer som velat delta i projektet, och sko-
lorna valdes medvetet så att de är placerade i 
tvåspråkiga eller rentav finskspråkiga områ-
den.  Jag kommer lite slarvigt att kalla grup-
perna för ”svenskspråkiga”, ”finskspråkiga” 
och ”tvåspråkiga” även om det självklart inte 
är så enkelt att de svenskspråkiga enbart talar 
svenska och de finskspråkiga enbart finska. 
Majoritetsspråket i Finland är trots allt finska 
och de flesta ”svensktalande” barn kan säkert 
lite finska – allt från några ord till ganska 
mycket. Likaså har de finsktalande föräld-
rarna valt att sätta sina barn i svenskspråkiga 
skolor. De barnen kan rimligen lite svenska 
redan i början av projektet och deras kunska-
per bör öka ju högre upp i skolåldrarna de 
kommer. Vi talar alltså snarare om att barnen 
är utspridda över ett kontinuum, där alla är 
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lite tvåspråkiga men där vi utgår från att de 
med tvåspråkig bakgrund är mest tvåspråkiga. 

Figur 2 visar hur fördelningen av samplet 
ser ut över de sex deltagande skolorna. De 
mörka staplarna visar antalet barn från finsk-
språkig bakgrund, de mellangrå (i mitten) 
visar de svenskspråkiga och de ljusgrå visar de 
tvåspråkiga.

figur 2. 
Fördelningen av finskspråkiga, svensksprå-
kiga och tvåspråkiga barn över de sex del-
tagande projektskolorna. 
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Figur 3 visar hur de tvåspråkiga barnens för-
äldrar fördelar sig över de två språken. Den 
vänstra stolpen visar barn med finsktalande 
mamma och svensktalande pappa medan den 
högra stolpen visar dem med omvänd fördel-
ning. Den mörkgrå delen av stolparna visar 
andelen flickor och den ljusa andelen pojkar.

figur 3. 
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Diagrammet visar inga dramatiska skillnader, 
men det är något fler av de tvåspråkiga Språk-
rumsbarnen som har svensktalande mamma 
och finsktalande pappa än tvärtom. Barnen  
är ganska jämnt fördelade över könen.
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Testmaterial 
Som nämndes ovan kommer det här kapit-
let att behandla material insamlat från och 
med läsåret 01/02 till och med läsåret 04/05. 
Det är från och med förskolan till och med 
tredje klass. Terminen innan barnen började 
förskolan genomfördes den sociolingvistiska 

enkäten som skulle ge information om bar-
nens språkliga status. Nedan beskrivs vilka 
tester och undersökningar som genomför-
des under projektets första fyra år (förskolan 
till årskurs 3). I slutet av kapitlet ges en re-
ferenslista till testen. Tabell 1 visar en över-
sikt över de olika testerna. 

Förskolan 01/02

Reynell (sv/fi)
SIT (sv)
Ordracet (sv/fi)
Renfrew word finding 
(sv/fi)
Renfrew bus (sv/fi)
Nelli ordminne (sv)
ITPA (sv/fi)

Åk 1 02/03

Grodberätt muntl (sv/fi)
SIT (sv)
Reynell (fi)

Åk 2 03/04

DLS (sv)
ALLU (fi)
Ögonblickstexter (sv)

Åk 3 04/05

DLS (sv)
ALLU (fi)
Grodberätt skrift (sv/fi)

tabell 1. 
Översikt över de olika testerna som genomfördes från förskolan till årskurs 3.

Under barnens första termin (ht 01) i för-
skolan genomfördes ett ganska stort test-
batteri med hjälp av logoped. Barnens 
språkförståelse undersöktes med hjälp av 
språkförståelsedelen i Reynell på både fin-
ska och svenska (mäter förmåga att förstå 

instruktioner) och med hjälp av Språkligt 
Impressivt Test (SIT) på svenska (mäter för-
måga att förstå begrepp och grammatiska 
konstruktioner). Ordminnet mättes med 
hjälp av Nya Nelli, neurolingvistiskt test. 
Ordförrådet mättes med Renfrew Word 
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Finding test. Benämningsfärdigheter mät-
tes med Ordracet på svenska och finska. 
Förmågan att återge en berättelse med stöd 
av bilder mättes med Renfrew Bus Story. 
Slutligen testades alla barn med det psyko-
lingvistiska paketet Illinois Test of Psycho-
linguistic abilities för visuell analogi (enbart 
svenska), auditiv analogi (finska och svens-
ka), grammatisk helhet (finska och svenska), 
sammanljudning (finska och svenska) och 
vokal uttrycksförmåga (finska och svenska). 
Barnen testades antingen endast på svenska, 
på svenska och finska eller endast på finska 
beroende på barnets språkbakgrund. Ty-
värr finns det bara sex finskspråkiga barn i 
databasen som genomfört de finskspråkiga 
testen. 

I årskurs 1 (läsåret 02/03) testades också 
barnens språkförståelse på svenska med 
hjälp av SIT och för de tvåspråkiga elever-
nas del också på finska med hjälp av testet 
”Reynell kielellisen kehityksen testi RDLS 
III”.  Utöver det undersöktes barnens spon-
tana berättande med hjälp av bilder från 
Mercer Mayers Frog where are you. Eleverna 
berättade muntligt grodhistorien på svenska 

på hösten 2002 och de tvåspråkiga och 
finskspråkiga eleverna berättade berättelsen 
även på finska på våren 2003. Det spontana 
berättandet kommer inte att diskuteras i det 
här kapitlet. 

I årskurs 2 (läsåret 03/04) testades elevernas 
färdigheter i läsförståelse och ordförståelse 
på svenska med DLS. De tvåspråkiga och de 
finskspråkiga eleverna testades i läsförståelse 
på finska med Ala-asteen Lukutesti (ALLU). 
ALLU innehåller både en skönlitterär del 
och en faktatextdel. Under läsåret skrev 
eleverna olika sorters texter, av vilka en del 
ingår i forskningsmaterialet, bl.a. så kallade 
ögonblickstexter, dikter och sagor. Dess-
utom observerade lärarna elevernas enskilda 
språkutveckling med hjälp av ett observa-
tionsschema, som utarbetades för Språkrum. 
Varken de skrivna texterna eller lärarnas 
observationer kommer att diskuteras i det 
här kapitlet.

I årskurs 3 (läsåret 04/05) testades elevernas 
läsförståelse, ordförståelse och rättstavning 
på svenska med DLS. De tvåspråkiga och 
finskspråkiga eleverna testades i läsförståelse 
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på finska med Ala-asteeen lukutesti (ALLU). 
Eleverna skrev även en berättelse till Mer-
cer Mayers Frog Story. Alla skrev berättelsen 
på svenska och de tvåspråkiga skrev även på 
finska. Dessa samlades in av Språkrums pro-
jektassistent. De skrev även texter på andra 
teman som lärarna samlade in. Lärarna fort-
satte också att observera projektskoleelever-
nas enskilda språkutveckling med observa-
tionsschemat. 

Analyser 
I det här kapitlet analyser jag enbart kvan-
titativa resultat av testerna som genomförts 
under Språkrums fyra år enligt ovan. Spon-
tant berättande, spontant skrivande och 
lärarobservation, samt deras relationer till 
testen är mycket intressanta men redovisas 
inte här. Jag har undersökt resultaten på 
gruppnivå och kommer att redovisa jämfö-
relser mellan barn med olika språkbakgrund 
och jämförelser mellan skolorna. För de 
tvåspråkiga barnen kommer jag att jämföra 
om det betyder något vilken förälder som 
talar vilket språk. Jämförelserna genomförs 
i statistikpaketet SPSS med hjälp av såväl 
parametriska (Anova och T-test) som icke-

parametriska (Wilcoxon Signed Rank Test) 
test. Jag kommer även att undersöka om det 
finns statistiska samband mellan de olika 
testen – alltså om vi kan se några samband 
mellan olika språkliga förmågor. Enbart 
statistiskt signifikanta effekter kommer att 
redogöras för (på 0.05-nivån). För att öka 
läsbarheten kommer jag i stor utsträckning 
att utelämna siffror på medeltal och stan-
dardavvikelser men rent generellt kan sägas 
att grupperna är små och variationen inom 
grupperna stor. Alla signifikanta resultat bör 
därför tolkas med försiktighet, men kan ses 
som indikatorer på intressanta områden att 
undersöka vidare. I tabellen i appendix A 
redogör jag för medelvärden och standard-
avvikelser för alla test.

Jämförelser över  
språkbakgrund och skola 
Av de 69 barn som det finns data på genom 
större delen av projektet finns det för de 
finskspråkiga testen material för 6 finsksprå-
kiga, 13 tvåspråkiga och tre svenskspråkiga 
barn. Intressant nog visade de statistiska tes-
ten ingen skillnad mellan de tre grupperna 
här. Det visar bara hur svårt det är att kate-
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gorisera barn efter deras språkbakgrund. Tre 
av de barn vi kategoriserat som svenskta-
lande klarar alltså de helt finskspråkiga tes-
ten i förskolan på en liknande nivå som de 
barn vi kategoriserat som finsktalande eller 
som tvåspråkiga. Man skulle kunna tänka sig 
att det här resultatet beror på att någon av 
de tre svensktalande barnen är jätteduktig 
på finska och ”drar upp resultaten”, men så 
är inte fallet. Bara i ett enda test (Ordförråd, 
Renfrew Word Finding) har ett av de tre 
svensktalande barnen det sämsta resultatet 
och det här är också det enda testet som vi-
sar en tendens till statistisk skillnad mellan 
grupperna. Inte särskilt förvånande har de 
finsktalande barnen en tendens till ett bättre 
finskt ordförråd än de tvåspråkiga barnen 
som i sin tur har ett större finskt ordförråd 
än de svensktalande barnen. Vi bör dock 
komma ihåg att den största andelen svensk-
talande barn inte har deltagit i de finsksprå-
kiga testen.

Testen på svenska genomfördes i förskolan 
av tolv svensktalande och 25 tvåspråkiga 
barn. Ingen av de finsktalande barnen ge-
nomförde de svenska testen i förskolan med 

två undantag. Femton finskspråkiga barn 
genomförde Språkligt Impressivt Test, SIT 
på svenska och två finskspråkiga barn deltog 
i Renfrews ordförrådstest. Gällande ordför-
rådet visade de svensktalande barnen sig ha 
ett större svenskt ordförråd (medelvärde 
29) än de tvåspråkiga barnen (medelvärde 
23) medan de två finskspråkiga barnen hade 
ett betydligt mindre svenskt ordförråd. För 
språkförståelsen däremot var de tvåspråkiga 
och de svensktalande barnen lika, medan de 
finsktalande även här hade mer begränsade 
kunskaper. För alla de övriga testen som 
genomfördes med enbart svensktalande och 
tvåspråkiga barn fanns det skillnader mel-
lan grupperna. I de flesta fall gällde att de 
svensktalande barnen klarade sig lite bättre 
än de tvåspråkiga. De tvåspråkiga barnen 
var bättre på vokal uttrycksförmåga i ITPA. 
Skillnaden mellan grupperna är emellertid 
mycket liten (medelvärde för den svenskta-
lande gruppen 11.0 och för den tvåspråkiga 
11.72) och det skulle möjligen kunna vara 
en artefakt av att grupperna är mycket olika 
stora. 

I slutet av årskurs 1 genomfördes återi-
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gen Språkligt Impressivt Test på svenska 
och Reynells ordminnestest på finska. 
Ordminnestestet går tyvärr inte att jäm-
föra mellan grupperna då enbart ett svensk-
talande barn och två finsktalande barn 
genomförde ordminnestestet, jämte 24 
tvåspråkiga barn. En närmare titt på SIT är 
dock intressant. Här deltog större delen av 
barnen i alla grupper. I förskolan hittades 
inga skillnader mellan de svenskspråkiga 
och tvåspråkiga barnen. Båda dessa grupper 
klarade sig dock bättre än den finskspråkiga 
gruppen. Efter ett år i förskolan och ett år i 
skolan kvarstår denna skillnad. 

På våren i årskurs 2 genomfördes de första 
läsförståelsetesten, på såväl svenska som 
finska. Medan de svenska testen (DLS) 
genomfördes av i princip alla barn, genom-
fördes de finska testen huvudsakligen av de 
finsktalande och de tvåspråkiga barnen. De 
genomförde även DLS ordförståelse. Tre 
svensktalande barn genomförde också testen. 
För de finskspråkiga testen fanns det ingen 
skillnad mellan grupperna – men återigen 
skall vi komma ihåg att detta i första hand 
gäller de finsktalande och de tvåspråkiga. 

De flesta svensktalande barn testades inte på 
finska. För den svenska läsförståelsen däre-
mot gäller att de svensktalande barnen klarar 
sig bättre än både de tvåspråkiga och de 
finskspråkiga. Däremot är det ingen skillnad 
mellan de senare. 

Om vi tittar på de olika skolorna ser vi inga 
systematiska skillnader med undantaget att 
Björneborg som har en majoritet barn med 
finskspråkig bakgrund får något lägre resul-
tat på de svenskspråkiga testen av språkför-
ståelse och språklig produktion. Dessa skill-
nader är emellertid som tydligast i början av 
projektet och tenderar att försvinna längre 
fram i projektet. 

Samband mellan de olika testen 
Sambandsanalyserna mellan de olika tes-
ten visar upp en mycket komplex bild med 
många olika samband mellan olika test för 
de olika grupperna. Här begränsar jag mig 
till att beskriva vilka av de tidigare testen 
som uppvisar samband med det första läs-
förståelsetestet på finska respektive svenska i 
årskurs 2. Läsförståelse och skolframgång är 
ju här kopplade till varandra. Om vi börjar 
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med de finskspråkiga läsförståelsetesten som 
huvudsakligen genomfördes av de finsksprå-
kiga och tvåspråkiga barnen hittar vi för de 
finskspråkiga barnen inga signifikanta sam-
band med tidigare tester. Däremot korrele-
rar ALLU fakta med ALLU skönlitteratur 
vilket kan anses vara en liten indikation på 
läsförståelsetestens validitet. Tittar vi i stället 
på den tvåspråkiga gruppen ser vi att läsför-
ståelse på finska (ALLU skönlitteratur och 
ALLU fakta) i årskurs 2 uppvisar samband 
med språkförståelse på finska (Reynell), 
ordförråd på finska (Renfrew Word Fin-
ding) och benämningsfärdigheter på finska  
(Ordracet) i förskolan. Eftersom bara tre  
svenskspråkiga barn genomförde de finsk-
språkiga testen redovisas inga sambands-
analyser för denna grupp. 

Tittar vi på det svenskspråkiga läsförståel-
setestet (DLS) ser vi en liknande bild som 
för de tvåspråkiga barnens resultat på de 
finskspråkiga testen både för de svensksprå-
kiga och för de tvåspråkiga barnen. Läsför-
ståelse på årskurs 2 på svenska uppvisar för 
båda grupperna samband med ordförråd på 
svenska (Renfrew Word Finding), återberät-

tande (Renfrew Bus Story) och slutligen 
också med DLS ordförståelsetest samma år. 
Vidare uppvisar de tvåspråkiga barnen ett 
samband mellan ordminne på svenska i för-
skolan och läsförståelse i årskurs 2 medan 
de svensktalande barnen uppvisar ett sam-
band mellan benämning på svenska (Ordra-
cet) i förskolan och läsförståelse i årskurs 2. 
Slutligen uppvisar de svensktalande barnen 
samband mellan både sammanljudning och 
språkförståelse i förskolan å ena sidan och 
läsförståelse i årskurs 2 å andra sidan. För de 
finsktalande barnen hittar vi samband mel-
lan språkförståelse och ordförståelse på fin-
ska i förskolan å ena sidan och läsförståelse 
på svenska i årskurs 2 å andra sidan. 

För de barn som genomförde läsförståelse-
testen på både svenska och finska gäller att 
det finns samband mellan de båda oavsett 
vilken grupp barnen tillhör. 

Sammanfattning och diskussion 
Vi kan sammanfatta resultaten av dessa för-
sta preliminära analyser av Språkrums forsk-
ningsmaterial så att vi inte hittat några skill-
nader mellan grupperna i de finskspråkiga 
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testen medan vi hittat en del skillnader i de 
svenskspråkiga testen. Men då ska vi komma 
ihåg att enbart tre barn med svenskspråkig 
bakgrund genomfört de finskspråkiga tes-
ten. Olyckligt är också att enbart sex finsk-
språkiga barn genomförde de finskspråkiga 
testen i förskolan vilket gör att vi måste 
tolka även jämförelserna av de finskspråkiga 
testen mellan de finskspråkiga och de två-
språkiga barnen med stor försiktighet. Men 
de resultat vi har antyder alltså inte några 
skillnader. Generellt kan sägas att ju mer 
man analyserar materialet desto mer sak-
nar man uppföljning av alla barnen på båda 
språken. Vi har till exempel ingen aning om 
hur de svensktalande barnens finska utveck-
las. Precis som de tvåspråkiga barnen inte 
verkade skilja sig från de finskspråkiga bar-
nen i de finska testen, verkar de inte heller 
skilja sig från de svenskspråkiga i de svenska 
testen. Det är intressant att de tvåspråkiga 
barnen verkar vara så balanserat tvåspråkiga 
om vi enbart ser till testresultat. Deras kom-
munikativa förmågor vet vi däremot inte 
så mycket om. Däremot ser vi inte särskilt 
förvånande att de finskspråkiga barnen får 
sämre resultat på svensk språkförståelse än 

de övriga både i förskolan och i årskurs 1. 
Denna skillnad verkar kvarstå i läsförståel-
setesten i årskurs 2 och 3. En viktig fråga 
för framtida analyser är om och när dessa 
skillnader minskar, vilket vi borde kunna 
förvänta oss både med tanke på att de går 
i svenskspråkiga skolor och att de deltagit 
i projektet Språkrum. Detta kan vi först se 
efter analyser av materialet från årskurs 4 
till 6. En viktig komplettering blir också att 
analysera inte bara barnens språkförståelse 
utan deras språkliga produktion i form av 
de skrivna texter som samlats in. En annan 
viktig fråga är om och hur de här skillna-
derna påverkar den generella skolframgång-
en. Det skulle vi kunna undersöka genom 
att också studera barnens skolbetyg. En 
tredje fråga är hur långt skolan kan stötta 
språkutvecklingen. Eftersom finska är ma-
joritetsspråket i Finland får de finsktalande 
barnen huvuddelen av sin svenska input i 
skolan – till skillnad från invandrarbarn som 
lär sig ett majoritetsspråk som talas inte bara 
i skolan utan i samhället runtomkring dem. 

Vad det gäller samband mellan testerna ser 
vi att för alla grupperna verkar ordkunska-
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per vara viktiga för den senare läsutveck-
lingen. De genomförda sambandsanalyserna 
visar visserligen inga orsakssamband men vi 
kan se det som en stark indikation eftersom 
läsförståelsen på svenska korrelerar med 
flera olika ordnivåtest. Två resultat är emel-
lertid värda lite extra funderingar. Det första 
är att inga av de tidiga förskoletesten upp-
visade några samband med läsförståelse på 
finska för de finsktalande barnen. Vad detta 
beror på är svårt att säga men den mest 
troliga anledningen är att det är en så liten 
grupp som genomfört de tidiga finsksprå-
kiga testen. Det andra är att de finskspråkiga 
barnens finska ordförråd och språkförståelse 
i förskolan korrelerar med deras svenska 
läsförståelse i årskurs 2. Detta stämmer bra 
med tidigare forskning som visat vikten av 
att inte bara stödja skolspråket utan även 
modersmålet. Slutligen är det intressant och 
värt att framhålla att läsförståelsetesten både 
inom finska och över språkgränserna kor-
relerar med varandra. Det stöder tidigare 
forskning att tidig läsutveckling på ett språk 
stöder läsutveckling på ett annat. Se t.ex. 
Bialystok (2001).
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  Finskspråkiga  Svenskspråkiga Tvåspråkiga Skill-
  (F)  (S) (T) nader

 N Mean (SD) N Mean (SD) N Mean (SD) 
Reynell ordminne ht 01 6 64,0 (2,4) 3 61,3 (2,3) 13 64,1 (2,7) ns
Ordracet ht 01 6 62,2 (8,8) 3 58,0 (5,6) 12 57,2 (8,7) ns
Renfrew Word finding ht 01 6 36,7 (5,8)) 3 28,3 (8,3) 13 33,5 (7,6) ns
Renfrew Bus story ht01 6 34,1 (15,8) 3 37,7 (12,6) 12 39,5 (13,5) ns
ITPA Aud. analogi. ht01 6 17,3 (5,0) 3 14,0 (1,0) 13 19,0 (8,5) ns
ITPA Aud sekv. ht01 6 16,5 (6,3) 3 14,0 (5,3) 13 17,0 (5,2) ns
ITPA gram helhet ht01 6 25,0 (7,0 2 13,0 (4,2) 13 27,2 (7,3) ns
ITPA sammanljudn. ht01 6 13,7 (4,2) 3 15,3 (12,5) 13 12,0 (5,4) ns
ITPA vok uttr.ht01 6 15,5 (7,3) 3 15,5 (12,5) 12 22,8 (12,3) ns
Reynell ordminne vt03 2 59,5 (0,7) 1 61,0 (---) 24 57,8 (2,5) ns
ALLU fakta vt04 17 15,4 (4,7) 4 11,5 (8,2) 38 13,0 (5,2) ns
ALLU skönlitt vt04 16 14,8 (5,1) 3 14,3 (2,1) 32 12,1 (5,0) ns
ALLU skönlitt vt 05 16 7,9 (2,1) 3 6,0 (2,6) 33 7,3 (2,3) ns
ALLU fakta vt05 16 9,0 (1,2) 3 8,0 (1,7) 33 8,6 (1,8) ns

Finskspråkiga test
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  Finskspråkiga  Svenskspråkiga Tvåspråkiga Skill-
  (F)  (S) (T) nader

 N Mean (SD) N Mean (SD) N Mean (SD) 
Reynell ordminne ht01 0 --- 12 61,7 (3,5) 25 59,8 (6,1) ns
SIT ht01 15 24,6 (10,8) 12 40,9 (4,5) 27 40,9 (2,4) s=t>f
Ordracet ht01 0 --- 12 62,2 (8,4) 25 57,1 (12,2) ns
Renfrew Word finding ht01 2 8,5 (12,0) 12 29,0 (8,5) 25 23,2 (7,2) s=t>f
Renfrew Bus Story ht01 0 --- 12 14,3 (2,9) 23 13,6 (4,7) ns
Nelli ordminne ht 01 0 --- 12 22,2 (3,2) 25 21,0 (4,2) ns
ITPA Vis. analogi ht01 0 --- 12 19,6 (2.6) 25 18,0 (4,0) ns
ITPA Vis sekv. ht01 0 --- 12 16,2 (6,7) 25 14,1 (4,1) ns
ITPA Aud. analogi 0 --- 12 11,5 (5,4) 25 11,8 (4,7) ns
ITPA Aud. Sekv. ht01 0 --- 12 17,0 (3,4) 25 15,8 (3,7) ns
ITPA gram helhet ht01 0 --- 12 15,5 (6,1) 25 12,1 (5,6) ns
ITPA sammanljudn. ht01 0 --- 11 12,8 (9,2) 25 7,9 (7,6) ns
ITPA vok uttr.ht01 0 --- 12 11,0 (4,0) 25 11,7 (4,0) ns
SIT vt03 13 41,2 (1,9) 12 44,5 (1,9) 27 44,6 (1,4) s=t >f
DLS ordförståelse vt04 17 9,8 (2,8) 12 13,1 (2,4) 38 11,6 (2,2) s=t >f  
DLS läsförståelse vt04 17 9,7 (2,6) 12 12,6 (3,4) 37 10,9 (2,9) s>f
DLS ordförståelse vt05 17 8,4 (2,5) 12 13,5 (3,6) 38 12,5 (2,7) s=t>f
DLS läsförståelse vt05 17 13,2 (2,2) 12 15,4 (2,0) 38 14,4 (2,6) s>f
DLS stavning vt05 17 15,9 (3,0) 12 17,8 (2,7) 38 16,6 (3,0) ns

Svenskspråkiga test
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I pro gradu-avhandlingen undersöks de tvåspråkiga  
elevernas interpunktion. Skribentens hypotes stipulerar att 
bortlämnade punkter kan vara ett normbrott som är vanligt 
uttryckligen hos i övrigt skickliga skribenter. Med hjälp av 
kvantitativa och kvalitativa analyser illustreras hur de tex-
ter som saknar punkter ser ut i jämförelse med materialet 
i övrigt. Materialet bestod av 79 texter. Eleverna i samplet 
kunde fördelas i två grupper: dels de starka skribenterna 
som skriver långa texter och har en stor ordvariation, dels 
de svaga skribenterna som skriver korta texter och har en 
liten ordvariation.

När jag skulle hitta ett ämne 
för min pro gradu-avhandling 
erbjöds jag att få använda texter 
som samlats in inom ramarna 
för projektet Språkrum som ma-
terial för avhandlingen. Jag fick 
tillgång till grodhistorier som 
eleverna, som då gick i årskurs 
tre, hade skrivit på dator. När jag 
studerade texterna hittade jag 
vissa mönster i satskonstruktio-
nerna som jag ville undersöka 
närmare. 

Ett av de tydligaste mönstren 
var att vissa texter så gott som 
helt saknade interpunktion. När 
jag läste dessa texter slogs jag av 
hur olika de var: några var kom-
munikativt svaga, medan andra 
sprudlade av berättarglädje och 
visade att skribenten behärskade 

en stor variation av litterära genrer. De bra 
texterna var förvånansvärt bra, vilket väckte 
min hypotes om att bortlämnade punkter 
kan vara ett normbrott som är vanligt ut-
tryckligen hos i övrigt skickliga skribenter.

Jenny Sylvin

Hanna Hellstedt

Hanna Lindvall
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Det verkade finnas två slag av elever för 
vilka interpunktionen vållar svårigheter: dels 
elever för vilka skrivandet och berättandet i 
sig ställer till med problem, dels elever som 
har lätt för att skriva och berätta, men som i 
sin berättariver omedvetet rationaliserar bort 
punkterna eftersom de stör berättarflödet.

Undersökningen
Med hjälp av kvantitativa och kvalitativa 
analyser ville jag illustrera hur de texter 
som saknade punkter såg ut i jämförelse 
med materialet i övrigt, och därmed testa 
min hypotes. Materialet bestod av 79 texter 
där jag speciellt granskade ett sampel på 
sex: den text i varje språkrumsklass som i 
störst utsträckning saknade punkter. Av en 
händelse blev könsfördelningen jämn, så 
att tre av skribenterna var flickor och tre 
pojkar. Flickorna och en av pojkarna visade 
sig vara skickliga skribenter medan båda de 
svaga skribenterna var pojkar.

Längd och ordvariation
I en undersökning om gymnasistsvenska 
från år 1977 ville forskarna Tor G Hult-
man och Margareta Westman beskriva med 

vilka kriterier elevtexter bedöms. Enligt 
Hultman och Westman är textens längd, 
ordens längd och ordvariationen variabler 
som korrelerar positivt med höga betyg. 
Dessa kvantitativa variabler undersökte jag 
genom att jämföra värdena för variablerna 
i sampeltexterna med medeltalet för hela 
populationen.

En viktigare variabel än de kvantitativa är 
den kvalitativa variabeln genremedvetenhet, 
det vill säga huruvida texten gör det den 
förväntas göra. Det som är genrespecifikt 
för berättelsen är att den tolkar vår verk-
lighet, våra erfarenheter och våra känslor. 
Motsatsen till berättelsen är en sanningsen-
lig och rationell beskrivning av verklighe-
ten som strikt håller sig till observationer 
och inte lägger in några tolkningar. Faktum 
är att fantasi, inlevelse och berättarglädje är 
så viktiga för berättelsen att de ofta uppvä-
ger språkliga brister när elevtexter bedöms 
(Östlund-Stjärnegårdh 2002b).

Resultat
På basen av undersökningen kunde jag dela 
in texterna i två grupper: fyra var kom-
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munikativt starka och två var svaga. De 
fyra starka texterna höll sig till sin tänkta 
genre och var förhållandevis långa, och 
de två svaga var korta och höll sig inte till 
sin tänkta genre. Med avseende på de öv-
riga variablerna höll de två elevgrupperna, 
skickliga och svaga skribenter, sig inte en-
tydigt i sina väntade fållor: ordvariationen 
var stor hos tre av de starka skribenterna 
och hos en av de svaga, medan den var 
jämförelsevis låg hos en av de svaga skri-
benterna. En av de skickliga skribenterna 
hade den lägsta ordvariationen i samplet. 

Alla i samplet visade sig ha en kortare snitt-
ordslängd än genomsnittet för hela popu-
lationen, men sinsemellan fördelade de sig 
så att de skickliga skribenterna låg tätt efter 
varandra och de svaga låg relativt nära var-
andra. Skillnaden mellan de skickliga skri-
benterna och de svaga var stor.

Tack vare Script Log, ett dataprogram som 
utvecklats i Sverige för att användas som 
hjälpmedel inom skrivforskningen kunde 
jag också få en insyn i elevernas skrivhas-
tighet och se hur ofta de hade ändrat i sina 

texter. På det hela taget skrev eleverna i 
samplet lite snabbare än resten av popula-
tionen och gjorde färre bearbetningar av 
sina texter, vilket stöder mitt antagande om 
att skickliga skribenter omedvetet rationali-
serar bort punkterna eftersom de stör deras 
berättarflöde.

Tolkning av resultaten
I min undersökning ville jag testa min hy-
potes om att svårigheter med att använda 
punkt och stor bokstav kan vara känne-
tecknande för skickliga skribenter. Tidigare 
undersökningar visar att det finns flera 
variabler som korrelerar med höga betyg, 
även om korrelationen kan vara olika stark. 
När jag undersökte hur eleverna i mitt 
sampel placerar sig i förhållande till hela 
populationen tyckte jag mig se ett mönster 
även om det inte går någon knivskarp gräns 
mellan de svaga och de starka skribenterna 
i samplet.

Längden på texten har stor betydelse för 
textens kvalitet: en text som är rik på tolk-
ningar och olika infallsvinklar blir ofta 
längre än en text med ett snävare innehåll. 
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Ordvariationen är en variabel som korrele-
rar med betyget ännu starkare än textläng-
den. Om man ser på dessa starkt korrele-
rande variabler kan man se en relativt tyd-
lig indelning i två grupper: dels de starka 
skribenterna som skriver långa texter och 
har en stor ordvariation (med ett undan-
tag), dels de svaga skribenterna som skriver 
korta texter och har en liten ordvariation 
(med ett undantag).

När det gäller de variabler som har en sva-
gare korrelation är mönstret mindre tydligt. 
Vad ordlängden beträffar hade samtliga 
elever i samplet en kortare genomsnittlig 
ordlängd än medeltalet, även om flickornas 
genomsnittliga ordlängd låg över median-
värdet för genomsnittlig ordlängd. De tre 
pojkarna hade en kortare genomsnittlig 
ordlängd än både medeltalet och medi-
anen. En av dem låg strax under medianen, 
medan de båda andra pojkarna hamnade ett 
gott stycke under.

En kvalitativ variabel som korrelerar starkt 
med kvaliteten på texten och höga betyg 
är genren, d.v.s. hur väl eleven lyckats lösa 

uppgiften (Östlund-Stjärnegårdh 2002b). 
I min undersökning fanns det ett tydligt 
samband mellan elevernas förtrogenhet 
med berättelsegenren och övriga kvaliteter: 
de elever i samplet som klarat av att välja 
rätt genre för sin text skrev också långa 
berättelser med större ordvariation än ge-
nomsnittet.

Sammanfattning
I min undersökning jämförde jag kvanti-
tativt och kvalitativt ett litet antal texter 
med en större population, och nådde rikt-
givande resultat. För att nå mera kunskap 
om hur interpunktionen hänger ihop med 
kvaliteten på en text kunde man utföra 
motsvarande undersökning på ett större an-
tal elever och ett större antal texter. Genom 
att studera flera texter skrivna av samma 
elever kunde man följa med elevernas ut-
veckling och få en bättre bild av genre-
medvetenhet och skrivstrategier. Eftersom 
det inom ramarna för projektet Språkrum 
systematiskt samlats in elevtexter skulle det 
finnas material också för en utvidgad och 
fördjupad undersökning, t.ex. genom att 
också inkludera material som producerats i 



140

de skolor som fungerar som kontrollgrup-
per för projektet.

Den processorienterade skrivundervis-
ningen är ett utmärkt hjälpmedel för att 
öka elevernas medvetenhet om varför vi 
använder skiljetecken. Kamratbearbetning, 
d.v.s. att eleverna läser varandras texter, 
kunde hjälpa skribenterna att hitta norm-
brott till exempel i form av saknade punk-
ter (Strömquist 1988). Om eleverna på ett 
konkret sätt får erfara att punkter och andra 
skiljetecken finns till för att göra texten 
lättare att förstå för läsaren, blir det mer an-
geläget för dem att ta reda på hur punkter-
na används. Då kan eleverna ”läsa i egen-
skap av skribent” (Strömquist 1991) vilket 
gör läsningens mönsterbildande funktion 
effektivare. 

I de skickliga skribenternas fall är bort-
fallna punkter alltså ett normbrott som san-
nolikt kommer att tränas bort genom att 
eleverna når en ökad insikt i skiljetecknens 
funktion. När det gäller de svaga eleverna 
skulle det också vara på sin plats att försöka 

sträva efter en större genremedvetenhet, 
t.ex. genom att läsa och producera texter 
av olika slag. Ökad kännedom om olika 
genrer gör det lättare för skribenten att fö-
reställa sig vem som kommer att läsa texten. 
Att ha läsare i tankarna kan stimulera lusten 
att kommunicera, och blir kanske en verbal 
puff som får berättandet att flöda.
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DET VAR EN GÅNG 
EN POJKE SOM HADE 
HITTAT EN GRODA
En studie i berättelsestruktur i två-
språkiga barns skriftliga berättelser
Hanna Hellstedt

Institutionen för nordiska språk, Nordica,  
vid Helsingfors universitet 2008

I pro gradu-avhandlingen undersöks de tvåspråkiga elever-
nas förmåga att konstruera en sammanhängande berättelse. 
Materialet består av tredjeklassisternas grodhistorier och 
analysen baserar sig i huvudsak på den Labovska produkt-
orienterade modellen. Resultaten visar att eleverna kan 
konstruera hela och sammanhängande berättelser. Enligt 
skribenten verkar tvåspråkigheten således inte påverka be-
rättelseförmågan. Tvärtom kan tvåspråkigheten utveckla de 
kognitiva förmågor som också krävs i berättandet.

På universitetet kom jag i kontakt med 
grodhistorien som forskningsmedel. När 
jag bekantat mig med tidigare forskning 

utförd med hjälp av grodhistorien 
bestämde jag mig för att undersö-
ka berättelsestrukturen i elevernas 
grodhistorieberättelser. Språkrum 
kom jag i kontakt med då Gun 
Oker-Blom och Jannika Stenius 
var på besök på vår institution och 
presenterade projektet.

Berättelsens komponenter
Jag började med att dela elevernas 
grodberättelser i mindre delar en-
ligt den Labovska berättelsestruk-
turen (Labov 1972) Analysmodel-
len som jag använde var hämtad ur 
Ulla Lauréns bok om språkbads-
elevers berättande (Laurén 2003). 
Berättelserna delades i sju mindre 
intrigkomponenter, dvs. olika 
mindre delar som finns i berättel-
sen. Av dessa intrigkomponenter 

använde eleverna 5–7 komponenter, dvs. i 
medeltal 6,4 komponenter per elev. Dessa 
intrigkomponenter delades vidare i mindre 
episodkomponenter som eleverna även an-
vände sig av flitigt.
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Också evaluering i berättelserna undersöktes, 
dvs. berättelsens poäng; något som gör berät-
telsen värd att berättas. Alla elever hade någon 
slags evaluering i sina berättelser. På grund av 
dessa resultat drog jag slutsatsen att eleverna 
kan skapa en ordentlig berättelsestruktur. 

Utöver berättelsestrukturen tog jag också 
fasta på några andra iakttagelser om berättel-
serna, mest i form av språkliga iakttagelser. Jag 
märkte att det förekommer olika ortografiska, 
grammatiska och lexikaliska feltyper i elever-
nas berättelser, men att de är sådana som över-
huvudtaget är vanliga hos tvåspråkiga elever. 

Problemen påverkar inte strukturen
Resultaten tyder på att eleverna kan kon-
struera berättelser och det finns inga tecken 
på att t.ex. tvåspråkigheten skulle förhindra 
dem att skapa sammanhängande helheter. 
Några delar i berättelsen kan lida litet om 
eleverna inte vet eller kommer ihåg något 
ord på svenska, men sådana fall var ovaliga. 
Det förekommer också skillnader i berät-
telsestrukturen mellan olika berättelser, men 
skillnaderna är små och förekommer på 
strukturens lägre nivåer, varför det också är 
svårt att lägga märke till dem.

Det kom fram att det finns en tydlig struk-
tur i berättelserna. Inte heller vållar två-
språkigheten några oöverkomliga problem i 
skapandet av berättelser. Om några problem 
finns så är det fråga om språkliga problem, 
men de påverkar inte berättelsestruktu-
ren. Problem kan uppstå om skribenten till 
exempel inte känner till eller kommer ihåg 
ett väsentligt ord som han eller hon nöd-
vändigtvis behöver för att föra berättelsen 
framåt på ett vettigt sätt. Vid sådana fall hit-
tar skribenten ofta en omväg och använder 
vanligen ett allmännare ord, till exempel få-
gel i stället för uggla. Tvåspråkiga barn stöter 
oftare än enspråkiga barn på dylika fall där 
de måste tänka på vad de gör med språket 
– hur de använder det. De blir alltså väldigt 
medvetna om språket. Å ena sidan ställer 
tvåspråkigheten alltså extra krav i några si-
tuationer, men å andra sidan ökar tvåsprå-
kigheten den lingvistiska och kognitiva kre-
ativiteten. Och att kunna skapa en enhetlig 
berättelse kräver ju kognitiv förmåga.

Tvåspråkighet ställer krav
Tvåspråkigheten kan alltså föra en hel del 
positiva saker med sig samtidigt som den 
också kan ställa extra krav i några situatio-
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ner. Även om tvåspråkigheten inte tycks vara 
något hinder i skapandet av en vettig berät-
telsestruktur, snarare kanske tvärtom, är två-
språkigheten troligen en orsak till att några 
elever har en svagare svenska än andra elever.

En svagare svenska syns i berättelserna i 
form av en fattigare språklig stil. Eleverna 
använder nog de olika delarna i berättelse-
strukturen flitigt, men det är förstås en viss 
skillnad på om man skriver: ”Pojken vaknar. 
Pojken ser att grodan är borta.”, eller om man 
skriver: ”På morgonen när pojken vaknar ser 
han att grodan har kommit bort från glasburken 
och den finns ingenstans i rummet heller.”  Be-
rättelsen kan alltså inte bli lika mångsidig 
och ymnig språkligt sett.

Förstås kan också enspråkiga och tvåsprå-
kiga, som har en god svenska, skriva korta 
berättelser eftersom alla inte är lika duk-
tiga på att skriva långa berättelser. Men 
om språket innehåller till exempel sådana 
ordföljdsfel som tydligt är påverkade av 
finskan, kan man kanske tycka att tvåsprå-
kigheten är skälet till att det ena språket, i 
detta fall svenskan, inte hunnit bli lika bra 
som det kunde vara.

Fria berättelser
Så här i efterhand tycker jag att det skulle 
ha varit intressant att undersöka sådana 
berättelser där eleverna fått skriva om vad 
som helst. I fria berättelser skulle berättel-
sestrukturen kanske ha kommit fram tydli-
gare. Nu skrev de ju om färdiga bilder. 

Berättelsestrukturen var visserligen inte 
helt likadan hos alla elever nu heller, det 
fanns små skillnader. Dessa skillnader var 
små och förekom på berättelsestrukturens 
lägre nivåer. Berättelserna var alltså inte 
helt identiska eftersom eleverna inte 
använde alla de olika små delarna i berät-
telsestrukturen på samma sätt, även om de 
alla skrev om samma bilder. Om eleverna 
fick skriva sina berättelser fritt, skulle det 
kanske inte finnas några särskilda brister i 
berättelsestrukturen då heller.  

Det skulle även ha varit intressant att samla 
in en finskspråkig berättelse om samma bil-
der. Då kunde man jämföra om eleverna 
hade en likadan eller olik berättelsestruktur i 
finskspråkiga och svenskspråkiga berättelser. 
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 EN ANALYS AV 
KONNEKTIVERNAS ROLL 
I TVÅ TVÅSPRÅKIGA 
FLICKORS TIDIGA  
SKRIVANDE
Hanna Lindvall

Humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi 2008,  
svenska och litteraturvetenskap 

I pro gradu-avhandlingen utförs en longitudinell analys som foku-
serar på förändringar hos skribenterna i användningen av konnek-
tiver. Syftet är att utreda förändringar i skribenternas beredskap att 
använda satskonnektion som ett koherensskapande medel, använd-
ningen av konnektiver som kan relateras till olika texttyper samt 
förekomsten av meningsinterna och meningsexterna konnektiver.
Materialet består av sammanlagt tolv texter som skrivits av två 
informanter som försetts med de fiktiva namnen Anniina och Laura. 
Resultaten visar att Laura i högre grad använder talet som resurs 
för sitt skrivande medan Anniina på flera områden verkar ha skrift-
språkliga modeller. Resultaten antyder att det inte finns bara ett sätt 
att möta det nya semiotiska system som skriften utgör.

En stor del av de utmaningar 
som elever ställs inför vid skol-
starten och under åren som 
följer hör ihop med det nya 
medium som de konfronteras 
med, det vill säga skriftspråket. 
Analysen som presenteras i 
denna artikel bottnar i en fråga 
som är central för mig och 
andra som har för avsikt att 
arbeta med att utveckla barns 
språk, nämligen vad man kan 
när man kan skriva.

Mitt intresse för just skriv-
utveckling har funnits med 
under hela studietiden. Att 
skriva är en mångfacetterad 
syssla och jag har under studie-
tiden vid humanistiska fakulte-
ten ägnat tid åt att analysera 
vad jag själv uppfattar som 
centralt för att en text skall bli 
begriplig och uppfattas som 
välskriven. Jag landade till slut i 
uppfattningen att texter är goda 

då de kan uttrycka sammanhang som blir 
begripliga också för en utomstående läsare.  
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Detta ledde i sin tur till tanken på att barn 
i sitt möte med skriftspråket behöver få 
tillgång till de byggstenar som skapar sam-
manhang i texter, av vilka konnektiver är en. 
Dessutom behöver barn i något skede bli 
medvetna om att tal och skrift delvis följer 
olika modeller. I tal kan man använda t.ex. 
miner, gester och pauser för att få fram sitt 
budskap. I skrift blir det istället viktigt att be-
härska andra medel för att skapa en begriplig 
text med tydliga logisk-semantiska relationer, 
t.ex. konnektiver och meningen som enhet i 
texten. 

Gunther Kress ger uttryck för dessa tankar 
i sitt verk Learning to write (1994). Enligt 
honom kräver förmågan att uttrycka sig i 
skrift en insikt om att det talade och det 
skrivna språket utgör olika system och följer 
olika principer. Enligt den syn som Kress 
förmedlar innebär skrivutveckling att lära 
sig att skilja det skrivna språkets principer 
från det talade språkets principer, och att 
också kunna tillämpa dessa. 

Mitt intresse för en analys med ett funktio-
nellt perspektiv fördjupades under ett stu-

diebesök på Schaeffergården i Danmark där 
Ruth Mulvad, forskare och lärare, föreläste 
om ”Tekst og sprog i grundskolen”. Före-
läsningen gav mig en del insikter om hur 
man kan se på språk ur ett funktionellt per-
spektiv där form och innehåll samspelar och 
där språket är ett redskap med vilket man 
kan förmedla något till en mottagare. Denna 
tanke ville jag lyfta fram i min pro gradu-
avhandling genom att sträva efter att visa 
några former av konnektion som skriben-
terna använder för att förmedla ett innehåll 
och skapa sammanhang.

Konjunktioner och subjunktioner
I min pro gradu-avhandling beskriver och 
kartlägger jag en specifik del av två infor-
manters språkbruk: användningen av kon-
nektiver och meningen som strukturell enhet 
i skrift. Med andra ord fokuserar min av-
handling på hur dessa informanter i sitt tidiga 
skrivande infogar olika markörer, i detta fall 
binderord av typen konjunktioner och sub-
junktioner, för att visa sammanhang i texten. 

Amibitionen var att göra en longitudinell 
analys som fokuserar på de eventuella för-
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ändringar som sker i användningen av kon-
nektiver. Min främsta avsikt var att utreda 
huruvida det framträder förändringar över 
tid på så sätt att informanternas beredskap 
att använda satskonnektion som ett kohe-
rensskapande medel blir större. Dessutom 
ville jag utreda om användningen av kon-
nektiver eventuellt har ett samband med 
olika texttyper. Jag hade också för avsikt att 
fästa uppmärksamhet vid förekomsten av 
meningsinterna och meningsexterna kon-
nektiver och den uppfattning av meningen 
som strukturell enhet som framträder i in-
formanternas texter.

Anniina och Laura
Jag kom i kontakt med Språkrum under 
sommaren 2005 då jag gjorde en tre må-
nader lång praktik på Utbildningsstyrelsens 
svenska linje. Under det följande året arbe-
tade jag vidare med projektet och fick då 
vara med om besök i skolor, inspelningar 
med eleverna och annan materialinsamling. 
Jag arbetade också med att bearbeta mate-
rial, t.ex. elevernas texter, och det var då jag 
bestämde mig för att göra en djupanalys av 
två elevers texter.

Mitt material består av sammanlagt fjorton 
texter som skrivits av två informanter, An-
niina och Laura (namnen fingerade). Både 
Anniina och Laura har deltagit i projektet 
Språkrum, och deras språkbakgrund uppvi-
sar många likheter på så sätt att båda kom-
mer från enspråkigt finska hem. Följaktligen 
har båda mött det svenska språket först i 
daghemmet och sedan i skolan, som för 
övrigt kan uppfattas som den mest svensk-
språkiga domänen i deras omgivning. Det är 
alltså den tvåspråkiga bakgrunden som bin-
der informanterna samman. För övrigt lig-
ger analysens tyngdpunkt snarare på språk-
utveckling i skrift än på just tvåspråkighet. 
Texterna har samlats in då informanterna 
gick i årskurserna tre, fyra och fem. Dessa 
har utgående från sitt innehåll kategoriserats 
i två texttyper: berättande-dialogiska och 
utredande texter. 

Kategorisering
I min undersökning strävade jag efter att 
kategorisera de olika slagen av konnektiver 
som förekom i texterna, det vill säga jag 
undersökte hurdana samband mellan satser 
som informanterna valde att synliggöra. Jag 
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undersökte också i vilken mån informanterna 
använde sig av meningen som strukturell en-
het – huruvida de valde att visa sammanhang 
med hjälp av att dela in texten i meningar. 

Alla konnektiver sorterades enligt sin funk-
tion i kategorierna additiva, temporala, kau-
sala och komparativa konnektiver. Detta inne-
bär att skribenternas förmåga att skapa logisk-
semantiska relationer framträdde tydligare då 
de additiva konnektiverna adderar informa-
tion (t.ex. ordet och), de temporala beskriver 
tidsmässiga relationer (t.ex. ordet sen), de kau-
sala beskriver samband mellan orsak och ver-
kan (t.ex. för att) och de komparativa slutligen 
beskriver jämförelser (t.ex. ordet men). 

Då konnektiverna kategoriserades också 
enligt sin syntaktiska roll som endera 
meningsexterna eller meningsinterna kon-
nektiver framträdde vissa tendenser, som 
givetvis bör tolkas med försiktighet, eftersom  
materialet är förhållandevis litet. 

Ingen given modell
Det viktigaste när det gäller resultatet är att 
de två skribenterna visade sig vara rätt så 

olika som skribenter. Analysen visar således 
på två olika sätt att möta skriften som sys-
tem. Anniinas texter visade sig innehålla en 
del tendenser som är förenliga med tidigare 
forskning om konnektivernas roll i det ti-
diga skrivandet, på så sätt att en viss minsk-
ning kunde anas under den aktuella tidspe-
rioden. Dessutom minskade användningen 
av intern konnektion något, vilket innebär 
att allt fler sammanhang skapades mellan 
grafiska meningar vid periodens slut, och 
allt färre inom de grafiska meningarna. Stu-
diet av kausal konnektion visade dessutom 
att Anniina vid periodens slut kunde skapa 
jämförelsevis avancerade kausala samband 
mellan meningar. 

Lauras skrivande kännetecknas däremot inte 
av samma kontinuitet och enhetlighet utan 
snarast av en stor variation som inte kan 
hänföras till någon enskild faktor. Lauras 
texter präglades dessutom vid den aktuella 
tidsperiodens början av den mycket spar-
samma användningen av konnektiver som 
textbindande medel, vilket gör det svårt att 
tolka konnektivernas roll. Det sammanfat-
tade intrycket är att Laura i högre grad 
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använder talet som resurs för sitt skrivande 
medan Anniina på flera områden verkar ha 
skriftspråkliga modeller. 

Jag uppfattar att de skillnader som fram-
kom informanterna emellan är intressanta, 
eftersom de antyder att det inte finns bara 
ett sätt att möta det nya semiotiska system 
som skriften utgör. Samtidigt väcks frågan 
om vad dessa skillnader kan bero på. Det är 
också intressant att både Laura och Anniina 
redan i ett tidigt skede använder olika slag 
av konnektiver. Med andra ord visade de 
redan i tidsperiodens början att de behärs-
kar olika sätt att förmedla logisk-semantiska 
relationer till en läsare. De är alltså redan i 
ett tidigt skede medvetna om att det skrivna 
språket förutsätter att man som skribent an-
vänder markörer som är viktiga specifikt för 
skrift.

Trots skillnaderna framträdde också en del 
gemensamma drag hos informanterna. Ett 
av de mest iögonfallande dragen var den 
skillnad som framträdde mellan texttyperna. 
Både Anniina och Laura verkade nämligen, 
visserligen med några undantag, ha svårare 

att skapa kohesion med hjälp av konnekti-
ver i de utredande texterna än i de berät-
tande texterna.

Tolkning
Ett sätt att tolka resultaten är att lyfta fram 
sambandet mellan förtrogenhet med skrift-
språket och förmågan att uttrycka sig i 
skrift. Anniina, den av informanterna som 
läser mera på svenska, har nämligen en 
större förmåga att skapa sammanhang i tex-
ter med hjälp av meningar och konnektiver. 
Detta kan förknippas med tanken att en 
elev som har fått många möjligheter att be-
kanta sig med det system som skriften utgör 
har lättare att bemästra systemet själv.

Ytterligare ett sätt att se på resultaten är att 
utgå från de framsteg som skribenterna gör 
– båda skribenterna verkar ha lättare för att 
skapa sammanhang i berättande-dialogiska 
texter, det vill säga berättelser, än i utre-
dande texter, det vill säga texter som byg-
ger mer på att förmedla fakta. Detta väcker 
en del frågor som kan uppfattas som rätt 
så viktiga för skrivandet i skolan. För det 
första, hurudana texter möter eleverna i 
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skolan? Möter eleverna olika genrer som 
visar olika sätt att skapa sammanhang i text? 
Hurudana skrivuppgifter möter eleverna? 
Får eleverna uppgifter som utmanar både 
deras förmåga att berätta och deras förmåga 
att förmedla och reda ut fakta?

En detalj som är intressant och som också 
kan relateras till skrivandet i skolan, är att 
Anniina visar ett relativt avancerat sätt att 
uttrycka sig i den text där hon får ta den 
vuxna skribentens perspektiv. En möjlig 
tolkning av detta är att hon använder sig 
av en mer komplicerad grammatik då hon 
ställs inför en skrivuppgift som förutsät-
ter ett sådant sätt att uttrycka sig. Detta är 
iögonenfallande eftersom resultatet sam-
manfaller med Kress och Rowans tanke om 
att barn i sina skrivuppgifter behöver få 
upplevelsen av att ha en reell möjlighet att 
påverka händelser. Med andra ord behöver 
barn få ta del av den föreställningsvärld och 
maktposition som ofta tilldelas de vuxna. 
Detta väcker frågan om barn tillräcklig ofta 
möter situationer där de skriver i en roll 
som ger dem behov och möjlighet att på-
verka de händelseförlopp som de skildrar.

Olika spel – olika regler
Jag uppfattar att de frågor som jag kon-
fronterats med är viktigare än mina resultat, 
eftersom materialet är begränsat, och den 
observerade tidsperioden likaså. Det finns 
oändligt många faktorer som påverkar 
skrivprocessen och därför är det svårt att 
bedöma i vilken grad analysen visar infor-
manternas verkliga förmåga att skriva och 
skapa sammanhang i texter. Analysen kan 
inte ses som en beskrivning av informan-
ternas språkliga utveckling, utan hellre som 
ett antal vändpunkter i deras användning 
av ”byggklossar” som är specifika just för 
skriftspråket. 

Min viktigaste erfarenhet är att man som 
lärare behöver tänka igenom hur man fram-
ställer det medium som skriften utgör. Jag 
tror att barn kan ha lättare att ta till sig vissa 
mönster som finns i skrift om man aktivt 
och visar dem hur tal och skrift hör ihop. 
Det låter som en självklarhet att tal och 
skrift inte är samma sak, men jag tror att 
många barn kan få stöd av att konkret bli 
medvetna om att det är frågan om olika spel 
med delvis olika spelregler.



Vilka faktorer påverkar barns språkliga utveckling under de första 
avgörande skolåren? Hur kan vi stödja barns språk och lärande i en allt  
mer heterogen språklig miljö? Frågor som dessa har projektet Språkrum 
försökt få svar på, genom en flerårig dialog mellan lärare och forskare. 
Projektet har pågått i åtta år, mellan 2001 och 2008.

I RUM FÖR SPRÅKUTVECKLING ger olika språkvetare och pedagoger sin syn  
på viktiga faktorer i barns språkliga utveckling under barndomen och de 
sex första skolåren. Boken berättar även om erfarenheter och insikter som 
nåtts genom projektet Språkrum. De författare som medverkar i boken har 
alla på något sätt tangerat projektet.

RUM FÖR SPRÅKUTVECKLING vänder sig både till språkvetenskapligt och  
till pedagogiskt intresserade läsare och framför allt till lärare och till alla 
som arbetar med barns språkutveckling och lärande. 
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