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Vad säger läroplansgrunderna?
Elevernas skolspråk och språkmedvetenhet ska kontinuerligt
stödjas, parallellt med att flerspråkighet ska användas som en
resurs. Elevernas varierande språkbakgrund ska
uppmärksammas och beaktas i undervisningen i modersmål och
litteratur och även i alla övriga läroämnen.
Svenska och litteratur / Lärokursens särskilda uppdrag
Läroämnet modersmål och litteratur ansvarar, i samarbete med
de övriga läroämnena och medhemmen, för elevernas språkliga
utveckling.
Svenska och litteratur / Läroämnets uppdrag
Eleverna ska utveckla mångsidig läskunnighet inom alla
läroämnen via vardagsspråket för att kunna behärska begrepp
och kommunikationsformer inom olika fackområden.
Multlitteracitet, ett av de sju centrala kompetensområdena
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Vardagsspråk och skolspråk –
Diskussion i expertgrupper och hemgrupper,
åk 7
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”Varför kunde klosterlivet anses vara
ett privilegium?”

1
2
3
4
5
6

Lärare:
Kalle:

va ha ni kommi fram till då?
nå - (.) att som där (.) att de e enkelt

Lärare:
Ville:
Lärare:

å noggrant liv där (.) i klostre
(1.0) men har ni svara på frågan då?
jå:
va betyder ordet privilegium?
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6

Lärare:

va betyder ordet privilegium?

7

Kalle:

(viskande) aj man skulle svara på de

8

Cia:

etuoikeus (.) på finska

9

Lärare:

på finska men va e de på svenska då då?

10 Cia:

rättighet

11 Lärare:

nä

12 Kalle:

etuoikeus vänta va e de (.) eh-

13 Lärare:

ja just det de är ett privilegium

14 Kalle:

för?

15 Lärare:

men va betyder de på-? kan man förklara de där

16 Kalle:

försprång?
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üutsätts för
üförebyggande (korrosionsförebyggande)
übenägen (korrosionsbenägen)
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Det här läste jag
om
Det här förstod jag
inte

STRÖMALSTRANDE

Sammanfa?a i en
mening det du
läste om

Betydelsen av de
knepiga orden
Det här vill jag
minnas

Slo?e-Lü?ge &
Forsman 2013,
237
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“betyd- he
betyder son på
bosnisk”

Slo$e-Lü$ge & Forsman
2013, 114–115
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“Vilken kompis som helst?”
L: sen så står de så här ditt rymdskepp har plats för
fyra rymdfarare vilka tre personer väljer du att ta me dej
E: alltså kompisar
L: Stefan ett ögonblick så får du vänta
B: ja tar Tomppi å Micko å FranL: rita bilder av dej o dina kompisar i rutorna här nedanför
B: får man ta helt så vilken kompis som helst
L: de va just de ja sku säga att de be- (.) Sia att de behöv
de behöver int alltså vara nån i klassen de kan vara en
syster eller bror
E: eller mamma eller pappa
L: mamma eller pappa kan de va: också vi säger de
B: kan man sätta nå: kompis som e finsk eller som man har
nära om manlä: ja de kan man (.) man väljer själv
B: jess då sätter ja Tuomas, Mikael, Frans å Niko
Slotte & Forsman, 2016
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“Å de e rätt ord på finska”
1. lärare:

där e en liten stuga ett litet hus (1,1) ett skjul e ett(2,5) Elli

2. Elli:

en sån där varasto

3. Benny:

förråd

4. lärare:

å de e rätt ord på finska du hitta å de- de där-

5. Benny:

(för sig själv) förråd.

6. lärare:

kommer ni här nån ihåg va man sku kunna använda (.)
Cami

7.Cami:

förråd

8.lärare:

bra. förråd. (x) å de e just de ett skjul är. man kan ha
ett förråd också på vinden i ett hus eller i källaren.
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Att stärka skolspråket svenska i en
ökande språklig mångfald
• vara medveten om skillnaden mellan ett
vardagsspråk och ett skolrelaterat, akademiskt språk
och stödja eleverna i utvecklingen av det
skolrelaterade språket
• ge eleverna utrymme och stöd för att vara språkligt
aktiva på varierande sätt
• ställa krav på språkanvändning men också ge stöd
• läraren ger språklig stöttning så att eleverna kan
utveckla sitt mer vardagliga språk till att även
omfatta ett mer ämnesmässigt språk
• bekräfta alla elevers språkliga identitet
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