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Svenska som andraspråk 

 15% av eleverna i Sverige 

har ett annat modersmål än 

svenska 

 Variationen v g kunskaperna i 

elevernas olika språk är stor. 

 Majoritetsspråket (svenska) 

är vanligen mer utvecklat än  

modersmålet. 

 Elever med annat modersmål 

än svenska har som grupp 

sämre skolresultat: 22 % i  åk 

9 uppnår inte behörighets-

målen till gymnasiet (övriga = 

11%) 

 
 53% av eleverna med utländsk 

bakgrund födda i Sverige talar 

svenska i hemmet. 18% av 

eleverna med utländsk 

bakgrund födda utomlands 

talar svenska i hemmet. 

 Elever med utländsk bakgrund 

som mestadels talar svenska i 

hemmet presterar klart bättre. 

 Skillnaden är större för 

gruppen elever med utländsk 

bakgrund som är födda i 

Sverige 



Typer av två/flerspråkighet 

 Simultan tvåspråkighet: 

S1 och S2 lärs in parallellt 

(<3 år?) 

 Tidig successiv 

tvåspråkighet: S1 lärs in 

först, men S2 kommer in 

tidigt i barnets utveckling 

 

 Sen tvåspråkighet: S2 

lärs in senare i ungdomen 

eller som vuxen 

Subtraktiv eller additiv 

språkinlärning (Lambert 1977) 

 

Subtraktiv 

Andra språket lärs in på bekostnad 

av det första 

Additiv  

Språken kompletterar och berikar 

varandra 

                   

              Translanguaging 

 

 

 



Språkutvecklingen hos 

majoritetsspråkstalaren 
 Uttalet i princip utvecklat vid 3-4 årsåldern,  syntaxen vid 4-5 

årsåldern, regler för  samtalsstruktur före 7 årsåldern. Utvecklingen 

i S1 som majoritetsspråk är jämförelsevis homogen. 

 När det enspråkiga barnet börjar skolan kan de redan de flesta 

talade ord de möter (8-10 000 ord). Därefter lär de sig c:a 3 000 ord 

per år, för att i högstadiet ha c:a 50 000 ord.  

 Minst 75% (Purves 1991) eller 98% (Nation 2001) av 

innehållsorden bör vara kända för att man ska kunna läsa med 

behållning. Mindre vanliga ord är dessutom ofta betydelsetunga. 

 Den språkliga färdigheten vid skolstarten beror mycket på hur den 

språkliga interaktionen  sett ut i barnets hem- och närmiljö. 

(Kontextualiserad– dekontextualiserad interaktion  (Wells 1985)) 



Språkutvecklingen hos 

minoritetsspråkstalaren 
 Om den språkliga stimulansen är begränsad  ”luckor” i 

fonologi, syntax och/eller ordförråd. I synnerhet drabbas 

metaforiska och lexikaliserade uttryck. 

 Begränsning : 1. Möter få modersmålstalare. 2. Få jämnåriga 

modersmålstalare. 3. Det språk barnet möter är inte 

tillräckligt varierat.  

 Leder till stora variationer i språkfärdigheten jfrt med 

majoritetsspråkstalare (Svonni 1993). 

 Modersmålsundervisningen då? (Jfr Hyltenstam & Tuomela 

1996)  barnet får varken undervisning i eller på sitt 

modersmål. 

 Minoritetsspråk har ofta lägre status i samhället  ovilja? 



Språkbehärskningen hos talare av ett 

nytt (majoritets)språk 

UTBYGGD NIVÅ: 

Skoladekvat språkbehärskning. Tar 
ytterligare  5-7 år beroende på bl a 
ankomstålder och  skolutbildning i 
modersmålet. 

 Huvudsakligen skriftspråk, de- 
kontextualiserat. 

 Ha ett ord/begreppsförråd som 
gör det möjligt att tillägna sig 

       ämnesinriktade kunskaper 

 Kunna jämföra, klassificera, 
syntetisera, analysera, värdera, 

 

BASNIVÅ:  

Grundläggande  muntlig 
kommunikationsförmåga  (6 mån-2 år) 
 Ger ett ”ytflyt”, låter bra muntligt. 
 

 Dock ”dolda” luckor, särskilt v.g. 
ordförrådet (metaforer, idiomatiska 
uttryck, skoladekvata begrepp). 

 Färre betydelser knutna till ordet.  

 Längre tid att aktivera ord (lexical 
access). 

 Svårare att utnyttja den grammatiska 
kontexten  

 
                                      

  
(Durgunogly et al 1993, Cummins 1991, Collier 1987) 

  



Att läsa på ett nytt språk 

 Avkodningsproblem? 
 1. Saknar läsberedskap. 2.Svårt tillägnas sig ett nytt 

ljud- eller skriftsystem. 3.Otillräcklig träning.  
(Bristande motivation...?) 4.Transfer av lässtrategier.  
5. Dyslexi. 
 

 

 Läsförståelseproblem?  
 1. Saknar nödvändig förförståelse. 2. Outvecklad 

ord- och/eller begreppskunskap. 3. Osäker på 
grammatiken 4. Få erfarenheter av olika texttyper. 4. 
Vana vid utantillinlärning – passiv läsning.  
 

 



Graden av tidigare läsförmåga i S1  

1. Flytande S1-läsning och bra skrivfärdighet 

2. Osäker/icke automatiserad avkodning 

3. Behärskar bara vissa S1-grafem 

4. Kan läsa på ett annat (skrift)språk,  t ex 

klassisk arabiska (Koranen)  

5. Ingen läsförmåga alls - analfabet 

 

     (Cline & Shamsi 2000) 



Graden av språklig och skriftspråklig 

likhet mellan S1 och S2 
 Processerna bakom läsinlärning i en persons första och andra språk 

är beroende av varandra. Kunskaper och processer från S1-läsning 
förs över till S2-läsningen. (Cummins 1979,1984) 

 

 S2-inlärare mer framgångsrika om S2-ortografin liknar S1:s. (Koda 
1999, Akamatsu 1999).  

 

 Fonologisk medvetenhet i S1 förutsäger läsinlärningen i S2, särskilt v 
g ordigenkänning. (Durgunoglu 2002, Leaseau m fl 2007.). 

 

 Språk med ytortografi och enkel stavelsestruktur lärs in snabbare. 

        (Jfr finska – engelska) 
 

  Djuportografin kräver att inläraren skapar dubbla lässtrategier 
(helordsläsning resp grafem/fonemomvandling). 

 

 



Lässvårigheter hos andraspråksinlärare 

     Fallgropar vid S2-   
     identifiering av dyslexi: 

 

 Överidentifiering: dyslexi 
identifieras hos en individ som 
inte har dessa svårigheter. 

 

 Underidentifiering: dyslexi 
identifieras inte hos en individ 
som faktiskt har dessa problem.  

 

 

 Lägst presterande invandrar-
elevernas läsning: problem med 
läsförståelse, inte med avkodning. 
(Taube 2000). 
 

 Dyslektiska invandrarelevers 

 läsproblem: problem med 
avkodning. (Taube 2000). 

 

 Specialundervisning ges mer 
sällan till invandrarelever med 
läs- och skrivsvårigheter  
(Taube 2000, Cline & Shamsi 
2000).  
 



Studier av dyslektiska och tvåspråkiga 

barn. (Frederickson & Frith 1998) 

 Frederickson & Frith  jämförde barn med dyslexisymptom (89) och 

tvåspråkiga barn (50)  10-12 år, som lärt sig engelska från 5 års ålder. 

 D-barnen hade grava fonologiska problem jfrt med sin kontrollgrupp, de 

tvåspråkiga klarade de fonologiska testen lika bra som enspråkiga i samma 

ålder. 

 De tvåspråkiga var bättre på läsning av isolerade ord än av 

sammanhängande text; för D-barnen var det tvärtom; de använde 

kontext/semantisk kunskap för att kompensera avkodningsproblemen; de 

tvåspråkiga klarar avkodningen men brister i semantisk 

kunskap/kontexttolkning. 

                                  stöd högnivåprocesser (ordkunskap, tolkning); 

                                  tvåspråkiga dyslektiker kan åtminstone delvis identifieras  

       via samma fonologiska testbatterier som enspråkiga 

 



Läsinlärning på S1 eller S2? 

L1 bäst (Hvenekilde, Hyltenstam m fl 2003). Bästa 
förutsättningarna om: 

 Läsinlärningsspråket är detsamma som det eleven 
använder i hemmet. 

 Eleven har ett ordförråd om minst 6000-10000 i L1 

 Eleven förstår minst 75% av innehållsorden i de texter 
som ska läsas. 

L 2 ok (Miller-Guron 2000, Wagner 1989, Moore 1982) 

 Singapore: Studie visar att explicit läsinlärning i L2 gav 
goda resultat hos 9-åringar. Berbertalande barn i 
Marocko lärde sig läsa på arabiska utan problem. 



Diagnostiska möjligheter  
 

 Finns det språkoberoende tester eller ska man testa 1) på 
modersmålet eller 2) i S2?  

 

 Transfergrundad hypotes: fonologiska problem i S1 ger samma 
symptom i S2: alltså kan man använda S2-tester (Miller-Guron & 
Lundberg)  

 Men: Kulturella skillnader kan påverka. Tidsmätning kan ge 
missvisande resultat. Förutsätter en språklig baskompetens i S2 

 Oberoendegrundad hypotes: Båda språken bör testas, och 
sociokulturella skillnader, grad av förtrogenhet med skriftspråk samt 
skillnader i skrift- och språkstruktur mellan S1 & S2 bör 
uppmärksammas. (Hedman) 

 Men: Tillgången på tester i S1 dålig/obefintlig. Resurskrävande. 

 Språkoberoende test: Bangortestet  (Miles, Berggren, Lindroth 2001) 



Språkoberoende test: Bangortestet  

  Enkelt & snabbt test för att undersöka ev. dyslektiska 
symptom. Passar barn från 7-8 år  vuxna. I princip 
språkoberoende, kräver dock viss skolerfarenhet. 

Testvariabler 
 Vänster-höger (kroppsdel) 

 Upprepa flerstaviga ord 

 Subtraktion 

 Multiplikationstabeller 

 Månaderna framlänges 

 Månaderna baklänges 

 Siffror framlänges 

 Siffror baklänges 

 b-d-omkastning 

 Liknande problem i famljen 

 

      (Miles, Berggren, Lindroth 2001) 
 

 Antal ’positiva’ 

indikatorer för 

dyslexi: vuxna 

c:a 4 av 10 



Kan man använda L1-uppgifter för att 

prognosticera riskläsare i L2? 
Leseau, Rupp &  Siegel (2007) 

 5-årig longitudinell undersökning där man följt och jämfört 824 barn (689 
S1, 135 S2 som hade 33 olika språk ) från förskola till åk 4. I förskola 
(kindergarten) och åk 4 testades de på ordläsning, stavning, fonologisk 
bearbetning, syntaktisk medvetenhet och arbetsminne.  Ordläsning testades 
löpande under hela perioden, och läsförståelse i åk 4. 

 Det fanns smärre skillnader i vissa uppgifter i förskolan, men de var 
närmast borta i åk 4. Ordläsning i åk 4 kunde förutsägas med samma 
förskoleuppgifter för båda språkgrupperna och  i läsförståelse var det en 
uppgift som skilde ut dem.  

 Forskarnas slutsats är därför att samma uppgifter som används för tidig 
identifikation av riskbarn i L1 kan användas även för L2barn.  

 Miller-Guron har kommit till samma slutsats v g fonologisk medvetenhet i 
en icke longitudinell  undersökning av äldre, 15 åriga ungdomar i Göteborg 
38 L1 och 59 L2. (Miller-Guron & Lundberg 2000) 



Hur vet man om någon har dyslexi? 

 Ringa in problemet/ problemen: 

 

 Osäker på avkodningen? – Fonologiska problem även i S1? 

 Dåligt flyt? – Klarar eleven att rabbla upp sekvenser (årets 

månader etc)? 

 Begränsat ordförråd  o/e  problem med läsförståelsen? 

 

 Mobilisera de resurser som eleven har! Prioritera ord- och 

begreppskunskap ( ordassociationer, semantiskt djup, 

stilistisk variation) framför grammatik.  Anknyt till S1. 

D 

S 


