
Vems beteende vill du förändra?





Svenska språket är en social markör som 
säger att jag förstår ”fika”, ”konsensus” 
och ”lagom”.
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• Normal språkinlärningskurva som 
barn. 

• Vuxna har generellt sett lättare att 
lära sig ett andraspråk än barn. 

• Ju fler språk du kan, desto lättare är 
det att lära dig ett till. 

• Tidigare studievana underlättar. 



• Med runt 3 000 ord kan man klara 
vardagen i de flesta länder. 

• På engelska utgör 2 000 ord cirka 
80 % av all skriven text. 

• En 4- till 5-åring har ungefär 2 500 
ord i sitt ordförråd. 

• 7-åringar har 5 000–7 000 ord. 
• Skolbarn ökar sitt ordförråd med 

3 000 ord per år. 

• En tonårings ordförråd består av 
15 000–17 000 ord. 

• En 17-åring som läser regelbundet 
kan 50 000–70 000 ord. 



Konversationsspråk
3 000+ ord

Arbetsplatsspråk
300 – 1 000

Yrkesspråk
20 – 200Återvinningscentral

Anställning
Arbetsplats/kontor
Data, IT och telefoni
Drift och projekt
Fika (social samvaro)
Skyddsutrustning
Sälj och marknadsföring



I vilka situationer på jobbet märks bristen
på språkkunskaper mest?

Fika
Kris och stressituationer

Möten med många personer



Konversationsspråk
3 000+ ord

Arbetsplatsspråk
300 – 1 000

Yrkesspråk
20 – 200 Anställning

Arbetsplats/kontor
Data, IT och telefoni
Drift och projekt
Fika (social samvaro)
Skyddsutrustning
Sälj och marknadsföring





Lär dig saker i rätt ordning 

Prata, prata, prata, läsa, 
prata, skriva, grammatik









C1 Jag kan formulera idéer och åsikter med viss precision 900 7 000

B1 Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal 400 4 200

A1 Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar 100 1 400

C2 Jag kan skriva klar och flytande text i en stil som passar tillfället 1 200 8 400

B2 Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen 600 5 600

A2 Jag kan läsa mycket korta och enkla texter 200 2 800

Tid Ord



Hur lång tid tar det?

• 8 timmar om dagen i 3 månader 
= 1 440 timmar

• 2 timmar om dagen i två år 
= 1 460 timmar

Försvarets tolkskola

• Minst 10 timmar om dagen i 18 
månader = 4 500 – 5 000 timmar
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