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Varför detta tema?
• Nya läroplansgrunder (GLGU 2014 & GGL 

2015)
• kulturell mångfald och språkmedvetenhet
• GLGU: mångsidig kompetens (kulturell och 

kommunikativ kompetens; multilitteracitet) 
• GGL: temaområden (kulturkompetens och 

internationalism; medier och multilitteracitet)
• språkfostran (≈ språkpedagogik och 

språkutveckling)



Enligt GLGU 2014 ska
språkundervisningen

• stärka elevernas språkliga medvetenhet och 
stödja språkbruk på olika språk parallellt.

• bidra till att eleverna utvecklar kompetens i 
multilitteracitet.

• uppmuntra eleverna att lära sig språk på flera 
olika sätt och att använda sin kompetens i olika 
språk som stöd för allt lärande i alla 
läroämnen.  

• (Utbildningsstyrelsen 2014, 103)



Teoretisk bakgrund 1/2

• tredjespråksinlärning (se t.ex. Bardel, 
Falk & Lindqvist (red.) 2016)

• tvärspråkligt inflytande (se t.ex. 
Ringbom 2007)



Teoretisk bakgrund 2/2
• flerspråkig växelverkan (translanguaging) 

kan erbjuda ett naturligt utrymme för 
ömsesidigt samförstånd och förhandling av 
mening (se t.ex. Canagarajah 2011; Garcia & 
Wei 2013). 

• studier om språkmedvetenhet som stöd för 
lärande (Pitkänen-Huhta & Mäntylä 2014, 
Dufva & Salo 2016)



Elevernas språkliga bakgrund

• L1: modersmål (oftast finska)
• L2: engelska (informell och formell), 

franska, spanska (formell), (finska)
– L3: engelska, spanska, tyska

• L3/L4: svenska



Ordförråd 1/2



Ordförråd 2/2
• engelskan
• månader, veckodagar, 

färger, väder, familj, 
kroppsdelar, 
skolämnen …

• finskan
• veckodagar, möbler …



Fraseologi

• Take it easy. à Ta det lugnt.
• Have a nice day. à Ha en bra dag.
• There is/are … à Det finns ...
• for good à för gott
• take for granted à ta för givet
• osv.



Uttal (engelskan)

• sj- och tj-ljud
• [ʃ]: shine à skina
• [tʃ]: chin à kind

• aspiration

• ordbetoning
• andra, tredje osv. stavelsen



Grammatik (engelskan) 1/3

• bestämdhet
• en bok - boken
• a book - the book

• komparation
• -are/-ast; -re, -st à -er/-est
• mera, mest à more, most



Grammatik (engelskan) 2/3

• starka verb (vokalväxling)
• drink, drank, drunk - dricker, drack, druckit
• take, took, taken - tar, tog, tagit

• see, saw, seen - ser, såg, sett
• eat, ate, eaten - äter, åt, ätit



Grammatik (engelskan) 3/3

• perfekt och pluskvamperfekt
• We have played PS4 for four hours.
• Vi har spelat PS4 i fyra timmar.

• konditionalis
• I would buy a car if I had money.
• Jag skulle köpa en bil om jag hade pengar.



Falska vänner (engelska)

• He will … ≠	Han vill …
• a chef ≠ en chef
• a glass ≠ en glass
• hug ≠ hugga
• give tips ≠ ge tips
• hit ≠ hitta
• go ≈ gå
• for two weeks ≈ för två veckor 
• osv.



Falska vänner (finska)

• Olen tappanut … ≠ Jag har tappat …
• kissa ≠ att kissa



Lärarens roll i undervisningen 1/2

• stärka elevernas språkliga medvetenhet 
genom att
• erbjuda möjligheter till jämförelse mellan 

olika språk
• möjliggöra autentiska språkmöten



Lärarens roll i undervisningen 2/2
• stärka elevernas språkliga medvetenhet 

genom att
• lära ut inlärningsstrategier i kontext (se t.ex. 

Coyle 2007)
• slutledning, iakttagande, gruppering…

• lära ut kommunikationsstrategier
• omformulering, kompensation…
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