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Tvåspråkighet
– en värdefull resurs
De flesta människor i världen är två- eller flerspråkiga.
Två- och flerspråkighet är mycket värdefullt både för
den enskilda människan och för samhället. Familjer
som flyttat från ett land till ett annat har lättare att hålla
kontakten med ursprungslandet om de bevarar sitt modersmål. Barnen i sådana familjer har större möjlighet
att ta till sig föräldrarnas kulturarv om de kan föräldrarnas språk.
Den som är tvåspråkig kan också lättare förstå värdet
av kulturell mångfald och kan där igenom få en rikare
bild av världen.
Modersmålet betyder också mycket för kontakten i
familjen och med släktingar, vilket hjälper barnet att
känna sig säkrare i sin egen identitet och tillhörighet.
Alla barn kan lära sig två eller flera språk samtidigt,
men det är inte så vanligt att man lär sig båda språken
lika bra.
För att barnen ska kunna utveckla båda språken till
en mycket hög nivå krävs att både hem, förskola och
skola aktivt hjälps åt. Det är viktigt att de vuxna i barnens omgivning, på olika sätt, uppmuntrar och stöder
användningen av minoritetsspråket. Genom att använda
minoritetsspråket – inte bara i familjen, utan också på
lekplatsen, i förskolan, i klassrummet och på arbetet
– kan föräldrar och lärare konkret visa barnen att det är
naturligt med flerspråkighet.
Tvåspråkigheten för med sig så mycket positivt att de
flesta familjer som har två eller flera språk aldrig skulle
kunna tänka sig att vara utan dem.
Den tvåspråkiga utvecklingen underlättas också om
det övriga samhället är positivt till att människor talar
flera språk.
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Flerspråkiga familjer är olika
Familjer kan vara två- eller flerspråkiga på många olika
sätt. Båda föräldrarna kan ha ett gemensamt modersmål
som är ett annat språk än svenska, t ex somaliska. En
förälder kan ha sitt ursprung i ett land där man talar
ett språk hemma och ett annat i skolan, t ex kurdiska
hemma och turkiska i skolan. Föräldrarna kanske inte
har samma modersmål, utan barnet får redan från början höra två eller tre språk hemma, t ex i en familj med
en arabisktalande pappa och finsktalande mamma och
kanske föräldrarna använder ytterligare ett annat språk
för att tala med varandra, t ex engelska. Alla familjer
består inte heller av ”mamma-pappa-barn,” utan också
av äldre släktingar som har en aktiv roll i barnens fostran
och som kanske också tillför ytterligare språk i barnets
värld. Även ensamstående föräldrar kan ibland vilja
satsa på tvåspråkighet.
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Kan barn lära sig två
eller flera språk lika bra?
Ja, men eftersom man ofta använder de olika språken i
skilda sammanhang är det vanligt att tvåspråkiga barn
klarar vissa ämnesområden och situationer bättre på det
ena språket än på det andra. Barnet har kanske lättare
att berätta på svenska vad som har hänt i skolan, medan
det föredrar sitt modersmål för att tala om sådant som
hör familjen till, t ex mat, kläder och släktingar. Barnet
kanske använder sitt modersmål i samtal med äldre släktingar och föräldrar men växlar mellan de olika språken
när det talar med syskon och kamrater. Sådana språkanvändningsmönster är naturliga för tvåspråkiga individer
och brukar förändras under livets gång.
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Vilket språk ska vi tala
med vårt barn då vi
föräldrar talar ett annat
språk än svenska?
Tala det språk ni behärskar bäst och som ni kan uttrycka
er mer nyanserat på. För många är det modersmålet.
Det är också lättare att uppfostra sina barn på ett språk
som man bättre kan uttrycka sina känslor på. Många
vuxna har också lättare att återge sagor och berättelser
från sin egen barndom, sjunga sånger eller göra rim och
ramsor tillsammans med barnet på det språk de själva
talade som barn. Sådana aktiviteter betyder mycket inte
bara för kontakten med barnet utan också för barnets
allmänna språkutveckling.
Välj det språk som känns naturligast!
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Vilket språk ska jag tala med
barnet om vi föräldrar har
olika modersmål?
Också i familjer där föräldrarna har olika modersmål
brukar man rekommendera att var och en använder sitt
modersmål tillsammans med barnet. Alltså: En person
– ett språk. Barnet har då lättare att vänja sig vid att
koppla ihop det ena språket med mamma och det andra
med pappa. När hela familjen är tillsammans kan man
välja det som känns naturligast; ett av modersmålen,
svenska eller något annat gemensamt språk – eller att
kombinera flera olika språk.
I familjer där den ena föräldern är svenskspråkig och
den andra har ett annat modersmål är det också bra
att varje förälder talar ”sitt” språk. Det är troligt att
svenskan kommer att bli det dominerande språket i den
här typen av familjer, men vill man att barnet ska bli
tvåspråkigt är det viktigt att på olika sätt ge extra stöd
för utvecklingen i minoritetsspråket.
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Kommer mitt barn att
lära sig svenska om jag
fortsätter att tala mitt
modersmål med barnet?
Ja, det finns till och med forskning som visar att det
går bättre att lära sig ett andraspråk om man samtidigt
får en god grund i sitt förstaspråk. De båda språken
behöver inte konkurrera, utan kan fungera som stöd
för varandra. Om barnet har lärt sig ett begrepp på sitt
modersmål (t ex gaajaysan på somaliska) är det lättare
att lära sig ordet för motsvarande begrepp på svenska
(hungrig) och omvänt.
Alla föräldrar önskar att det ska gå bra för deras barn
i skolan och därför vill de att barnen tidigt ska lära sig
svenska. Men detta betyder inte att föräldrarna ska
sluta använda modersmålet när de talar med barnen.
Däremot kan föräldrarna hjälpa barnen att få kontakt
med det svenska språket. Det bästa sättet för barn att
lära sig svenska är att de får använda det tillsammans
med svensktalande kamrater och vuxna. Det vanligaste
är att detta sker i förskolan och kanske med föräldrarnas
vänner och bekanta.
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Är det dåligt om mitt
barn blandar språken?
Nej, vanligtvis inte. Det är helt normalt att små barn
blandar ord från de olika språken i ett och samma yttrande. Detta kan bero på att de ännu inte lärt sig att
skilja mellan de olika språken eller på att de saknar ord
på det ena eller andra språket.
En annan vanlig företeelse är den mer eller mindre
medvetna växling mellan språken som äldre barn och
vuxna kan göra, när de talar med andra tvåspråkiga.
Denna så kallade kodväxling är något som är naturligt
för tvåspråkiga. De utnyttjar helt enkelt möjligheten att
växla språk som ytterligare ett uttrycksmedel, för att t ex
få fram en viss nyans eller känsla, citera vad någon exakt
har sagt på ett annat språk eller för att skapa gemenskap
mellan talare av samma språk. Många kan ha svårt att
förstå eller acceptera ett sådant språkbruk. De kan tycka
att det är dåligt att ”blanda” språken på det sättet och
tro att det visar att man inte riktigt behärskar sina språk.
Men forskningen visar att det krävs en ganska hög
språkbehärskning för att kunna växla mellan språken på
ett flytande sätt och att det är både naturligt och funktionellt i tvåspråkigas samtal.
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Vad ska jag göra
om mitt barn
bara svarar på svenska?
Det är inte ovanligt att barn under vissa perioder föredrar att använda svenska, även om föräldrarna försöker vara konsekventa och tala sitt modersmål med
dem. Om föräldrarna vill att barnet ska bli tvåspråkigt
är det viktigt att de fortsätter att använda modersmålet
tillsammans med barnet. Det är bra om det också finns
jämnåriga kamrater och andra vuxna som använder
minoritetsspråket med barnet så att språket fyller en
funktion också utanför familjen. I många fall har det
visat sig att även om barn inte aktivt använder språket
i någon större utsträckning så kan de ändå utveckla en
hög passiv förmåga, som grund för att senare lära sig att
använda språket också mer aktivt.
Om barnet använder svenska när föräldrarna talar sitt
modersmål kan dessa försöka hjälpa barnet genom att
svara med de rätta orden och uttrycken på modersmålet.
Kontakten och kommunikationen med barnet är emellertid det mest grundläggande, oavsett vilket språk man
använder. Det är viktigare att lyssna på vad barnet har
att säga, än till hur och vilket språk de väljer att göra
det på. Det gäller att vara tålmodig, för det tar tid att
överföra sitt språk till barnet i en miljö där svenskan har
så stort inflytande och ofta värderas mer.
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Vad kan jag göra
för att stödja mitt barns
utveckling i modersmålet?
Turkiska barn i Turkiet och svenska barn i Sverige lär
sig sitt modersmål i många olika situationer och med
många olika människor; i familjen, tillsammans släkt
och vänner, på gården, i affären, på bussen, i förskolan
och i skolan. Hela dagen har de möjlighet att höra, tala
och lära sitt modersmål. Många minoritetsbarn har
mycket mer begränsade möjligheter för sin modersmålsutveckling. För flertalet är det framför allt i hemmet som barnet hör och använder modersmålet. Det
ställer förstås större krav på föräldrarna att, tillsammans
med förskolan och skolan, vidga barnens kontakter på
modersmålet. Tillsammans måste de vuxna i barnens
omgivning skapa möjligheter för barnen att få använda
sitt modersmål så mycket som möjligt både i och utanför familjen, både tillsammans med jämnåriga och
tillsammans med vuxna.
De allra flesta kommuner har verksamhet för föräldrar
med hemmavarande barn i den s.k. öppna förskolan.
Dit kan man gå för att träffa andra föräldrar och barn.
I många kommuner erbjuder också biblioteken sagostunder på olika modersmål. Biblioteken har också
barn- och ungdomsböcker på många olika språk att
låna ut. Fråga i din kommun vilka möjligheter som finns
där.

14

15

Hur kan jag
stödja mitt barns
språkutveckling i svenska?
En bra grund för barnets utveckling i svenska är ett gott
samarbete mellan förskolan och skolan och föräldrarna.
Förskolan och skolan har ett stort ansvar för barnens utveckling i svenska men föräldrarna kan också hjälpa till
på olika sätt. Framför allt genom att uppmuntra barnens
skolarbete på olika sätt. Också om föräldrarna inte kan
så mycket svenska kan de hjälpa till med skolbarnens
läxläsning.
Många föräldrar undrar hur deras barn kan lära sig
svenska när barnen inte har några svenska kamrater att
umgås med. Det finns minst två saker som föräldrar
bör fundera på. För det första gäller det att på olika sätt
skapa tillfällen för barnen att träffa personer som talar
svenska. Det viktigaste är att barnet får många olika
tillfällen att använda svenska tillsammans med kamrater och andra vuxna – det spelar mindre roll om dessa
personer har svenska som modersmål eller inte. Föräldrarna kan t ex stimulera barnen att delta i aktiviteter där
de kommer i kontakt med svensktalande barn såsom
fotbollslag, körer, dansgrupper eller liknande.
För det andra gäller det att fundera på vilken förskola/
skola som kan vara lämplig för barnet. Föräldrarna har
rätt att ställa krav på att pedagogerna i såväl förskolan
som skolan har en stor medvetenhet och kunnighet om
tvåspråkig utveckling, andraspråksinlärning och hur
man lär sig på ett andraspråk. Föräldrarna har också rätt
att kräva att pedagogerna arbetar på ett sätt som gagnar
deras barns språkutveckling, både på modersmålet och
på svenska.
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Vad ska jag göra
om mitt barn
slutar prata i förskolan?
Vänta lite och se. Ibland när ett barn börjar i en förskola där modersmålet inte används, kan det hända att
en så kallad ”tyst period” inträffar och barnet inte säger
någonting på svenska under lång tid. Det är ingen fara
om barnet verkar må bra i övrigt och om det kommunicerar på annat sätt under den här tiden, t ex genom att
peka, visa vad det vill och förstås fortsätter att tala sitt
modersmål hemma. Hela tiden samlar barnet kunskap
om det nya språket även om det inte märks utåt. Oftast
börjar barnet tala efter en periods tystnad, då det samlat
tillräckliga kunskaper om det nya språket. Små barn
mår dock bra om de märker att även deras modersmål
används och uppskattas i förskolan.
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Ska mitt barn ha modersmålsstöd i förskolan?
För att klara skolan och få en bra framtid i Sverige är
naturligtvis goda kunskaper i svenska av avgörande
betydelse. Men inlärningen av svenska behöver inte
ske på modersmålets bekostnad. Forskningen har visat
att det snarare är tvärtom; barn som får möjlighet att
utveckla sitt modersmål i förskolan och skolan får också
ofta bättre kunskaper i svenska och i andra skolämnen.
Modersmålsstödet i förskolan kan fungera som en bro
mellan hemmet och förskolan. Det ger också barnet en
värdefull möjlighet att vidareutveckla sitt modersmål
samtidigt som barnet utvecklar svenska som ett andraspråk.
Det är ganska vanligt att barn som har ett annat
modersmål kommer i kontakt med svenskan först i
förskolan. Ibland kan det finnas tvåspråkiga förskolor
eller tvåspråkiga avdelningar för barn med samma
modersmål. Där finns det både svenskspråkig personal
och personal som talar barnets modersmål. Föräldrarna
bestämmer själva om de vill ha sina barn på en sådan
förskola.
Om barnet går i svensktalande grupp kan föräldrarna
ansöka om modersmålsstöd. Då kommer en modersmålstränare (som förut kallades hemspråkstränare) till
förskolan och pratar, leker och läser sagor med barnet
på modersmålet. Fråga din förskola eller ansvarig tjänsteman i din kommun om vilka möjligeter som erbjuds.
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Ska mitt barn läsa ämnet
modersmål i skolan?
Forskning visar att tvåspråkiga barn som lärt sig läsa
och skriva på sitt modersmål har lättare att utveckla
och bevara det. Det bästa vore om alla barn först fick
lära sig att läsa och skriva på sitt starkaste språk, som
för många barn är modersmålet. Förmågan att läsa och
skriva på ett språk underlättar sedan läsinlärningen på
andra språk. Barn kan även lära sig läsa och skriva samtidigt på flera språk. I skolans modersmålsunder visning
får barnet möjlighet att lära sig läsa och skriva på sitt
modersmål. Genom att till exempel skriva brev, läsa
böcker och annat skrivet material kan barnet fortsätta
och utöka kontakten med ursprungslandet.
I skolan har barnet rätt till undervisning i modersmålet. Det måste finnas minst fem barn i kommunen
för att bilda en grupp för modersmålsundervisning
(tidigare kallad hemspråksundervisning). Om barn med
samma språk går i olika skolor, samlar man dem på en
skola under de timmar som modersmålsunder visningen
sker. Undervisningen är frivillig och därför måste föräldrarna anmäla till skolan om de vill att barnet ska ha
modersmålsunder visning. Om barnet inte kan så mycket
svenska, har barnet också rätt att få studiehandledning
på modersmålet. Det betyder att barnet får hjälp av en
modersmålslärare i olika skolämnen. Läraren förklarar
på modersmålet innehållet i det som klassen arbetar
med och hjälper barnet i skolarbetet. Skolan bestämmer
om barnet ska få studiehandledning.
Det finns också andra sätt att studera modersmålet.
Fråga din skola vilka möjligheter som erbjuds och vad de
innebär. För några språkgrupper och på några orter finns
det t.ex. möjlighet att välja tvåspråkig undervisning i form av
tvåspråkiga klasser eller språkligt inriktad friskola.
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Ska mitt barn läsa
ämnet ”Svenska som
andraspråk” i skolan?
I skolan kan man studera svenska antingen inom ämnet
”Svenska” eller inom ämnet ”Svenska som andraspråk”.
Vilket av dessa ämnen som ditt barn bör läsa beror på
vilka färdigheter i svenska som barnet har när det börjar
skolan. Barn med ett annat modersmål än svenska har
ju oftast inte hunnit lära sig lika mycket svenska som
svensktalande barn när de börjar skolan. Då är det viktigt att barnet får en språkundervisning som utgår från
just detta barns kunskaper och behov. Om barnet inte
får bra hjälp att hämta in det språkliga försprång som
de svensktalande barnen har, finns det risk att barnet får
svårt att komma ikapp de andra. Och det kan påverka
hur man klarar sig i de andra ämnena i skolan.
Målet för ämnet ”Svenska som andraspråk” är att
eleverna ska uppnå samma nivå i svenska som elever
med svenska som modersmål. Läraren i ”Svenska som
andraspråk” vet vad som kan vara svårt för elever som
inte har svenska som modersmål. Därför kan läraren
anpassa undervisningen mer efter de enskilda elevernas kunskaper och behov. Undervisningen i ”Svenska
som andraspråk” ska göra det möjligt för eleverna att
använda svenskan som ett redskap för att tänka och för
att uttrycka sig i tal och i skrift. Eleven ska också, vid
sidan av modersmålet, kunna använda svenska språket
som ett effektivt redskap för att inhämta kunskaper i
andra ämnen.
Ofta bedrivs undervisningen i ”Svenska som andraspråk” i mindre grupper. Det ger eleverna bättre möjligheter att öva språket och läraren har mer tid och utrymme för varje elev. Till skillnad från under visningen i
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en stor klass kan eleverna här oftare få komma till tals. I
en mindre grupp är det också lättare att våga fråga och
be läraren om hjälp när man inte förstår eller har svårt
att hitta de rätta orden och uttryckssätten.
Fråga på ditt barns skola hur de bedriver under visningen för tvåspråkiga elever både i ämnet ”Svenska
som andraspråk” och i skolans övriga ämnen.

Elev i Rinkeby överlämnar klassens temaarbete till 2003 års
nobelpristagare, J.M. Coetzee. Foto: Roger Vikström. © Pressens Bild

25

Några ordförklaringar
Andraspråk: Det eller de språk som börjar läras in efter
förstaspråket. Det är inte alltid lätt att dra gränsen mellan förstaspråk och andraspråk. När det gäller ett barn
som börjar lära sig ytterligare ett språk i mycket tidig
ålder kan man säga att barnet har två förstaspråk.
Förstaspråk: Det eller de språk som ett barn börjar lära
sig först.
Hemspråk: Begreppet ”hemspråk” uppkom i samband
med den så kallade hemspråksreformen som började
genomföras 1977. Hemspråksundervisning kallas nuförtiden modersmålsundervisning. Barn har rätt till
modersmålsundervisning om någon av föräldrarna eller
vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som
modersmål och om man använder språket dagligen med
barnet.
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Majoritetsspråk: Det största och dominerande språket i
landet. I Sverige är svenska majoritetsspråket.
Minoritetsspråk: De språk som talas av delar av befolkningen. I Sverige finns fem officiella inhemska
minoritetsspråk, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib
och samiska och ett mycket stort antal språk som talas av
nytillkomna minoriteter, t ex arabiska, danska, kurdiska,
persiska, turkiska och somaliska.
Modersmål: Termen ”modersmål” är ett mångtydigt
begrepp, men vanligtvis menar man det/de första språk
som lärs in i hemmet.
Tvåspråkighet: Termen ”tvåspråkighet” används ofta
som samlingsterm för ”två- eller flerspråkighet”.
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För vidare läsning
Arnberg, Lenore (1988), Så blir barn tvåspråkiga. Vägledning och råd under förskoleåldern. Stockholm: Wahlström
& Widstrand. (Boken finns också översatt till arabiska,
engelska, finska och spanska.)
Baker, Colin (1996), Barnets väg till tvåspråkighet: råd
till föräldrar och lärare i förskola och grundskola. Uppsala:
Påfågeln.
Håkansson, Gisela (2003), Tvåspråkighet hos barn i
Sverige. Studentlitteratur
Hyltenstam, Kenneth (red.) (1996), Tvåspråkighet med
förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i
Sverige. Lund: Studentlitteratur.
Hyltenstam, Kenneth (red.) (1999), Sveriges sju inhemska
språk – ett minoritetsperspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Lightbown, Patsy and Spada, Nina (2003), How Languages are Learned. Oxford University Press. Revised
edition.

Andra tips
För den som har tillgång till Internet (finns bl.a. på alla
bibliotek) finns mycket information att hämta om tvåspråkighet i familjen och i skolan.
Om modersmålsundervisningen i förskolan och skolan
kan man läsa på Tema Modersmål som ligger på Skoldatanätet. Där finns också särskild information riktad till
föräldrar och till barn.
http://www.skolutveckling.se/mangfald
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Innehåll och utformning
av denna broschyr
har utarbetats av
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby
i samarbete
med föräldrar, förskollärare och lärare
och med forskare vid
Centrum för tvåspråkighetsforskning,
Stockholms universitet.
Institutet tackar dem alla varmt
för värdefulla synpunkter!
Myndigheten för skolutveckling har bekostat
översättning och tryckning.

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA?
Råd till flerspråkiga familjer
De råd som ges i den här broschyren grundar sig på aktuell kunskap
om barns tvåspråkiga utveckling och bygger på de senaste forskningsrönen, förslag och synpunkter från föräldrar, pedagoger i förskola och
skola och från forskare vid andra institutioner.
Råden är allmänna och passar många men kanske inte alla. Givetvis
ska varje förälder välja det som känns naturligast och bäst i den egna
familjen.
Broschyren är tvåspråkig och ges ut på svenska samt albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, somaliska, spanska,turkiska, kurmanji (nordkurdiska), arli (romani), lovari (romani), persiska, polska, ryska, thailändska och tigrinska.

