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I  svenska
Hjälp flerspråkiga barn i utlandet  
med svenskan 
Som förälder har man ofta många frågor när det gäller uppfostran 
och som föräldrar till barn som växer upp med flera språk tillkom-
mer språkfrågorna.  

I  svenska – Hjälp flerspråkiga barn i utlandet med 
svenskan vill ge föräldrar och andra vuxna runt flerspråkiga barn 
konkreta svar på just språkfrågorna.

I första delen ges en introduktion till flerspråkighet och språkinlär-
ning. Familjens förutsättningar behandlas, hur språken används 
inom familjen och vad som krävs för att stödja det svenska språ-
ket hos barnen. Här bemöts också myter som finns om barn som 
växer upp med flera språk. 

I andra delen får du praktiska råd om svenskan i vardagen, hur du 
ska bära dig åt för att göra svenskan till ett levande och attraktivt 
språk för barnen även om ni lever utanför Sverige. Här ges också 

råd om hur du hjälper ditt barn vid olika svårigheter. Du får många tips på hjälpmedel som böcker, filmer, spel, etc.
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Monica Bravo Granström kommer från Umeå och bor i södra Tyskland tillsammans 
med sin spanske man. Hon har tidigare bott i Spanien och Luxemburg.

Hon är utbildad översättare och har en fil. mag. i spanska och en högskoleexamen i 
Svenska som andraspråk. Hon har även en utbildning i Tyska som andraspråk och en-
gagerar sig ideellt i flerspråkighetsfrågor både lokalt och ute i världen. Hon undervisar 
i svenska på högskolenivå sedan 2008. 

I familjen finns två barn som växer upp trespråkiga.

Ny bok full med information och tips på hur man kan  
hjälpa flerspråkga barn med svenskan i utlandet
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