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Vem lyssnar ni på?



Innehåll
• Hur ser den språkliga utvecklingen ut hos flerspråkiga barn 

och vilka faktorer gör att bedömning av eventuell 
språkstörning blir svårare? 

• Hur avgör vi om flerspråkiga elever har en språkstörning eller 
enbart saknar tillräcklig exponering för det svenska språket? 

• Vilka specifika stödinsatser behöver flerspråkiga elever med 
språkstörningar kontra enspråkiga? 

• Hur kan vi snabbt satsa på åtgärder och stöd utan att invänta 
en diagnos – vilka åtgärder hjälper flerspråkiga barn med 
språkstörning bäst? 



Flerspråkig



Det finns många definitioner…

Att leva i en icke enspråkig miljö och regelbundet 
exponeras för mer än ett språk.

(från Eva-Kristina Salameh)



Flerspråkighet

I världen
• Majoriteten av barnen i världen växer upp med 

flera språk.
• Många barn får skolundervisning på ett annat 

språk än sitt förstaspråk.

I svenska skolan
• Under skolåret 2017/2018 var drygt 27 % av 

alla elever i grundskolan berättigade till 
modersmålsundervisning.

(Statistik från Skolverket, hämtat 2018-09-04)



En extremt heterogen grupp

• Språkkombinationer
– arabiska/svenska, engelska/franska/svenska 

• Språkens användningsområden
– tal och/eller skrift

• Exponering för språken
– i hemmet, i skolan, på fritiden

• Språkets status i samhället
– minoritetsspråk, majoritetsspråk, officiellt språk

• Typ av flerspråkighet
– Simultan, successiv, seriell  …eller en kombination av dessa



Forskning

• Forskningsresultat för en grupp flerspråkiga 
individer inte behöver vara tillämpbara för en 
annan grupp.

• Det är viktigt att vara medveten om vilka 
förutsättningar som gäller för just den grupp 
som har studerats. 



Hur ser den språkliga utvecklingen 
ut hos flerspråkiga barn och vilka 

faktorer gör att bedömning av 
eventuell språkstörning blir 

svårare? 



Utveckling av flera språk





Språk utvecklas när de används 



…och där de används 

• Skola
• Hem 
• Fritidsaktiviteter
• Släktträffar
• Kompisrelationer
• …och så vidare!



Räcker tiden?



Språken stärker varandra

• Ett flerspråkigt barn behöver inte dubbelt så 
lång tid på sig för att utveckla sina språk. 

• ”Boot-strapping-effekt”- barnet tar nytta av det 
ena språket för att lära sig det andra.
– Ordkunskap: ett begrepp med flera ”etiketter”
– Grammatiska strukturer: plural, pronomen osv 
– Skriftspråkets princip



Tidig språkutveckling

• Barn börjar prata i samma ålder, oavsett om de 
är enspråkiga eller flerspråkiga.

• Språkutvecklingen går lika snabbt hos barn som 
växer upp med ett språk som hos barn som har 
flera språk i sin uppväxtmiljö. 

• Yttre faktorer har större betydelse för 
språkutvecklingen hos barn som växer upp med 
flera språk.



Utveckling av svenska som 
andraspråk hos förskolebarn

• Den som börjar på förskola vid cirka två års ålder behöver ett till 
två år för att ha samma språkförståelse som jämnåriga barn som 
växer upp med svenska som enda språk.

• Vid cirka fem års ålder (eller cirka tre års regelbunden vistelse på 
förskola) bör man vara ungefär lika bra på svenska som sina 
enspråkiga svensktalande kamrater på förskolan.

(Salameh, föreläsning 2015) 

• …men både exponeringens kvantitet och kvalitet är viktiga för 
utvecklingen. 



Att byta skolspråk
Det kan ta lång tid att lära sig ett nytt språk!

• ”Skolgårdsspråk” (BICS – Basic Interpersonal Communicative Skills) 
behärskar man efter cirka två år

• ”Skolspråket”, det språk som används i klassrummet (CALP – Communicative
Academic Language Proficiency), tar längre tid att lära sig:

Ålder vid 
ankomst

Antal år för att nå infödd nivå i skolans 
läsämnen

5 – 8 år
8 – 11 år
12 – 15 år

3 – 8 år
2 – 5 år
6 – 8 år

(Collier & Thomas, 1999)

…men ni behöver inte vänta 8 år innan ni remitterar eleverna till logopedisk utredning. 



Transfer och kodväxling

Transfer
• Språken påverkar varandra
• Ovanligt hos barn jämfört med hos vuxna

Kodväxling
• Olika språk uppträder i samma sats
• Ett tecken på en välutvecklad språkförmåga
• Kräver god grammatisk förmåga
• Kräver medvetenhet om samtalspartnerns 

språkbehärskning



Problem?

Svårigheter uppstår när det finns en skillnad 
mellan den språkliga nivå som krävs (exempelvis 
för inlärning) och den språkliga nivå som personen 
behärskar.

• Språkstörning?
• Kort eller bristande exponering?
• Annat?



Flerspråkighet orsakar INTE språkstörning.



Språkstörning



Språkstörning

• Språkstörningen påverkar alltid alla språken.
• Det anses inte finnas anledning att förvänta sig 

varken högre eller lägre förekomst av 
språkstörning hos flerspråkiga barn än hos 
enspråkiga barn.

• De fonologiska svårigheterna hos flerspråkiga 
barn med grav språkstörning är oftast mindre 
uttalade än de hos enspråkiga barn med grav 
språkstörning. 



Kort exponering

Ålder vid ankomst Antal år för att nå infödd nivå i skolans läsämnen

5 – 8 år 3 – 8 år

8 – 11 år 2 – 5 år

12 – 15 år 6 – 8 år



Bristande exponering



Bristande exponering

• Begränsad exponering för förstaspråket
– Få kontakter utanför familjen som talar förstaspråket
– Få personer i barnomsorg eller skola som talar 

förstaspråket

• Begränsad exponering för andraspråket
– Den svenska som finns i omgivningen utgörs av svenska 

i olika faser av inlärning.
– Få kontakter som är kompetenta talare av andraspråket



Kombination av flera orsaker



Annat…

• Trauma
• Bristande motivation
• Neuropsykiatriska tillstånd
• Intellektuell funktionsvariation



Vad gör bedömningen svårare?
• Faktorer hos bedömaren:

– Det saknas forskning på flerspråkiga och den forskning som finns 
är inte alltid tillämpbar.

– Brist på språkbehärskning hos testledaren leder till behov av tolk.
– Många test och normer utgår från enspråkig utveckling.

• Faktorer hos individen:
– Varierande motivation för att tillägna sig ett nytt språk
– Eventuell erfarenhet av uppbrott och trauma

• Faktorer i miljön 
– Varierande tillgång till de olika språken i vardag respektive skola



PAUS



Hur avgör vi om flerspråkiga elever 
har en språkstörning eller enbart 

saknar tillräcklig exponering för det 
svenska språket? 



Språkstörning finns på alla språken



Skaffa bakgrundskunskap
Intervjua vårdnadshavare och/eller elev om:
• Tidig språkutveckling
• Exponering för de olika språken (kvantitet och kvalitet)
• Starkaste språk 
• Läsning och skrivning på förstaspråket
• Elevens inställning till sina olika språk

Vid byte av skolspråk, fråga också om:
• Skolgång i ursprungslandet och under den eventuella tiden på flykt
• Avbrott/uppehåll i skolgång 
• Tidigare skolresultat 
• Lässtart (första läsinlärning i skola)

Vad kan vi förvänta oss i respektive språk?



Undersök riskfaktorer

• Föräldraoro/avvikelse från syskon
• Bristande koncentration
• Född ±1 år från moderns ankomst
• Föräldrarnas behov av tolk efter >5 år i Sverige

OBS: Dessa är inte orsaksfaktorer!



Gör relevanta jämförelser

• Jämför med andra barn med samma 
språkkombination och samma exponeringstid.

• Be vårdnadshavare jämföra barnets språkliga 
utveckling med den språkliga utvecklingen hos 
syskon eller kusiner.

• Jämför barnet med sig själv genom att utvärdera 
barnets utveckling över tid.



Testa språkförmågan

• Undersök alla språken, men inte vid samma 
testtillfälle.

• Testa det svagaste språket först.
• Använd normeringar med försiktighet. 
• Var medveten om den stora mängden felkällor i 

testningen. 



Hur fungerar förstaspråket?

?
?

?
?

?

? ?

?

?

?



Användning av tolk

OBS: Det ingår inte i tolkens uppdrag att bedöma 
språkförmågan. 

• Det är mycket viktigt att tolken talar rätt dialekt, 
framförallt vid testning av barn. 

• Det är viktigt att tolken är införstådd med hur testningen 
ska genomföras.

• Tolken behöver kunna tolka från text vid testning av 
språkförståelse på förstaspråket, annars blir resultatet 
missvisande eftersom barnet får höra samma uppgift på 
både svenska och på sitt förstaspråk.



Hur bedömer vi språkförmågan på 
logopedmottagningen?

• Mycket tid läggs på anamnesen. 
• Svenskan bedöms med formella och informella test, som 

oftast är utformade för enspråkiga barn.
• Testning genomförs på barnets förstaspråk, oftast med hjälp 

av tolk. Många test översätts från svenska av tolken, men 
enstaka test finns på det språk som ska undersökas. 

• Ibland testas de olika språken av olika logopeder. 
• Resultaten på de olika språken vägs samman och man väger 

även in information från anamnesen.
• Språkstörningsdiagnos ställs om det går att påvisa svårigheter 

på samtliga språk.



Dynamisk bedömning

• …innebär att man gör en insats som sedan 
utvärderas. 

• …syftar till att undersöka förmågan att utveckla 
språk snarare än att bedöma den språkliga nivån. 

• …kan vara användbart för att undersöka 
förmågan att tillägna sig språk hos barn som har 
svenska som ett nytt språk. 

• …används inte i så stor utsträckning i logopedisk 
verksamhet i Sverige i dagsläget.



Vilka specifika stödinsatser 
behöver flerspråkiga elever med 

språkstörningar kontra 
enspråkiga? 



Ta bort ett språk?

Nej!
• Det är viktigt att kunna använda språk som finns i 

familjen. 
• Kapaciteten att utveckla flera språk finns.
• Barn med språkstörning har extra stort behov av 

goda språkliga modeller.

Att ta bort ett språk innebär inte att man tar bort 
språkstörningen.



Använd språken

• Erbjud samma text på olika språk.
• Tillåt diskussioner på andra språk i klassrummet.
• Låt elever söka information på olika språk.
• Låt eleverna skriva på andra språk om det finns 

exempelvis modersmålslärare som kan översätta.

– Speciellt viktigt för de elever som har bytt skolspråk!



Utveckla förstaspråket

• Underlätta och uppmuntra deltagande i 
modersmålsundervisning.

• Uppmuntra föräldrarna att använda första-
språket i vardagen och att skapa många tillfällen 
där barnet får använda förstaspråket. 

• Uppmuntra läsning på förstaspråket.
• Se flerspråkigheten som en resurs för eleven.



Utveckla svenskan

• Skapa många tillfällen att använda språket under 
skoldagen, inte bara på lektionerna.
– Erbjud organiserade aktiviteter på rasterna.
– Erbjud vistelse på fritidshem för ökad 

språkexponering.

• Uppmuntra deltagande i fritidsaktiviteter där 
svenska är samtalsspråk. 



Ordförrådet

Var medveten om att det grundläggande ordförrådet 
kanske inte är utvecklat på svenska. 

• Låt undervisningen utgå ifrån gemensamma 
upplevelser.
– Utflykter
– Laborationer 

• Använd visuellt stöd.
• Undervisa i ämnesövergripande teman.



Gör anpassningar

• Välj elevnära texter för att stärka förståelsen. 
• Visualisera och konkretisera viktiga ord i varje 

ämne. Glöm inte de praktiska ämnena!
• Skapa en återkommande arbetsstruktur.
• Informera och handled modersmålslärare, så att 

anpassningar används även på modersmåls-
undervisningen. 



Ge stöd

• Erbjud läxläsning på skoltid.
• Erbjud studiehandledning.
– Inför lektionen
– Under lektionen
– Efter lektionen

• Ge föräldrarna goda förutsättningar att ge 
barnet stöd.



Samverka med föräldrar

• Informera 
• Förklara
• Involvera

Var medveten om den egna kulturen och visa 
ödmjukhet för att det finns olika synsätt. 

Använd tolk när det behövs!



Hur kan vi snabbt satsa på 
åtgärder och stöd utan att invänta 
en diagnos – vilka åtgärder hjälper 

flerspråkiga barn med 
språkstörning bäst? 



Viktiga insatser
I klassrummet
• Ge undervisning på det starkaste språket.
• Låt läsinlärningen ske på det starkaste språket.
• Stärk ordförrådet och stötta där det brister.

Generellt på skolan 
• Skapa flera tillfällen att exponeras för språk och få 

anledning att använda språk.
• Samverka med vårdnadshavare. 

Sänk inte förväntningarna!



Efter konferensen…
På Internet:
• Skollogopederna i Malmö stad
• Språkens hus
• Kodknäckarna
• Skolverket 
– Flerspråkighet i skolan

Litteratur:
• Språkutveckling och språkstörning hos barn: 

Flerspråkighet – utveckling och svårigheter (2018), av 
Eva-Kristina Salameh och Ulrika Nettelblatt (red.)



Tänk språkstörning!

”Det är inte flerspråkigheten som är problemet, utan 
språkstörningen.”

Eva-Kristina Salameh


