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Sprog og didaktik i alle fag 

Språk och skolor i Finland 
Två officiella språk   

•  finska 90 % 
•  svenska 5,4 % 
•  stora regionala skillnader 

 
Parallellt skolsystem  

•  finskspråkiga och svenskspråkiga skolor 

 

 

Helsin
gfors 

Slotte-Lüttge, From, Pörn, Sahlström   
Åbo Akademi University & University of Helsinki, Finland ECER 2012 

3 

Vasa 

Åbo  



2014-‐09-‐05	  

2	  

Svenskspråkiga skolor i Finland 

• Elevernas språkbakgrund, åk 1–6 
• 51 % enspråkigt svenska hem 
• 40 % från svensk-finsk tvåspråkiga hem 
• 5,7 % från hem med annan språklig bakgrund 
• 3,6 % enspråkigt finska hem 

    Utbildningsstyrelsen 2014 
 

•  finska dominerande i samhället 
Ø  språkmedveten undervisning i alla ämnen 
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  Skolspråk (2010-2012) 
 Syfte 

•  att tillsammans med skolor utveckla beredskap att 
stödja elever med sikte på jämlika 
utbildningsmöjligheter för alla, oberoende av 
språklig bakgrund 

 
•  skolorna: jobba fram skolvisa språkstrategier; 

modeller för hur man kan jobba medvetet och 
ämnesövergripande för att stärka språket   
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Cummins 2000; Gibbons 2006; 2010; Hajer & Meestringa 2010 
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Språket finns med i allt som görs i skolan: 
bygg upp den medvetenheten och utnyttja 

den systematiskt för att bygga för maximalt 
lärande!

 

8 


Var uppmärksam på skillnaden 
mellan ett vardagsspråk och ett
skolrelaterat språk (academic 

language) . 
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mana allmogen 
 till uppror 
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Slotte-Lüttge & 
Forsman 2013, 36–37  
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Slotte-Lüttge & 
Forsman 2013, 34 
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Låt eleverna göra jobbet 
Ø Eleverna kan leda receptgenomgången 

• större ansvar (ämnesmässigt och språkligt) 
• receptgrupper 

• presentera och förklara recepeten 
• namnge redskap och ingredienser 
 
Ø stöd behövs 
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Slotte-Lüttge & Forsman 2013, 98  


Ge utrymme för interaktion: låt eleverna 
göra mer än bara lyssna så lär de sig bättre! 
Bygg upp lektionspass/aktiviteter som gör 
det möjligt för att eleverna att använda och 
befästa det skolrelaterade språket.
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Slotte-Lüttge & 
Forsman 2013, 21 
(se också Hajer & 
Meestringa 2010, s. 26)  

Exempel: Essäsvar i historia 
Förväntningar på att eleverna använder  
• ämnesspecifika ord 

•  lantdag, rödgardister, senat 

• ord som uttrycker orsakssamband 
•  ledde till, eftersom, gav upphov till 

•  logisk struktur  
•  bakgrundsfaktorer, centrala händelser, sammanfattande 

avslutning 
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Ställ krav på elevernas 
språkanvändning, men ge också stöd så 

att språket kan utvecklas 
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STRÖM-
ALSTRANDE 

Betydelsen av de  
knepiga orden 

Sammanfatta i en 
mening det du 
läste om 

Det här förstod 
jag inte 

Det här läste jag  
om 

Slotte-Lüttge 
& Forsman 
2013, 237  

19 

Det här vill jag 
minnas 
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ü utsätts för 
ü förebyggande (korrosionsförebyggande) 
ü benägen (korrosionsbenägen) 
ü förfarandet 
ü utgångsämnet 
ü stålstomme 
ü stålskrov 
ü porös 
ü flagande 

20 
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Slotte-Lüttge & 
Forsman 2013, 15  
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Bekräfta alla elevers språkkunskap och 
identitet (också när det gäller dialekt!), 

utan att ge avkall på att konsekvent 
stödja utvecklingen av skolspråket. 
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Slotte-Lüttge & Forsman 
2013, 114–115  

“betyd- he  
betyder son på  
bosnisk” 
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Språkinriktad undervisning 
- stöder språkutveckling & lärande 
• var medveten om skillnaden mellan ett 
vardagsspråk och ett skolrelaterat språk 
(academic language) och stöd eleverna i 
utvecklingen av det skolrelaterade språket 

• ge eleverna utrymme och stöd för att vara 
språkligt aktiva på varierande sätt 

• ställ krav på språkanvändning men ge också stöd 
• bekräfta alla elevers språkliga identitet 

24 





Alla elever ska ha rätt till jämlika 
utbildningsmöjligheter, oberoende av 

språklig bakgrund. 
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  Skolspråk (2010-2012) 

 Syfte 
•  att tillsammans med skolor utveckla beredskap att 

stödja elever med sikte på jämlika 
utbildningsmöjligheter för alla, oberoende av 
språklig bakgrund.  

26 

Kartläggning, språkmiljön i fyra pilotskolor 
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§  dokumentgranskning 
§  observation, åk 7–9   
§  intervjuer (lärar- och elevgrupper) 
§  videoinspelningar, åk 8 
 

 
 

Kontaktpersoner i varje skola 
§ håller kontakt med projektledarna 
§ ansvarar för att arbetet på skolan 

framskrider och dokumenteras 



2014-‐09-‐05	  

14	  

Forskningsgrupp 
Åbo Akademi & Helsingfors universitet 
 

SKOLSPRÅK 4 maj 2011, Anna Slotte-Lüttge & Ida 
Hummelstedt 

 
Anna Slotte-Lüttge, ÅA/HU 
Liselott Forsman, ÅA 
Ida Hummelstedt-Djedou, HU  
Michaela Pörn, ÅA 
Fredrik Rusk, ÅA 
Fritjof Sahlström, HU 

Forskar-lärarsamarbete 

Kartläggning av språkmiljön i projektskolorna   2010 – 2011 
Analys av kartläggningen     2010 – 2011 
Presentation: Skolans språkmiljö 
Utveckling av språkstrategier i skolorna    2011 – 2012 
Gemensamt utvecklingsseminarium för skolorna  vår 2012 
Skolorna: sammanställning av egna språkstrategier  vår 2012 
Riktad extra fortbildning, mindre grupp lärare   höst 2012 
Utarbetande av handboken     2013 
Fortbildningar, presentationer, paneldiskussioner    
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Språkinriktat arbete på olika nivåer 

ü   övergripande strategier/   
överenskommelser för hela skolan 

ü   samarbete inom ämnen/integrering 
ü   i egen undervisning/eget område 

•  Ju fler nivåer vi arbetar på desto  
•  bättre förankring & effekt 


Ingen kan göra allt, 

men alla kan göra något. 

31	  
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