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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa och delge intressanta kunskaper om 
språkstörning i kombination med flerspråkighet. Jag har, utifrån mina frågeställningar 
undersökt hur språkstörning kan upptäckas och diagnosticeras hos flerspråkiga barn. 
Jag har också fördjupat mig i hur vi som pedagoger kan stödja lärandet och 
utvecklingen för elever med språkstörning i kombination med flerspråkighet. Förutom 
att jag i denna uppsats presenterar tidigare forskning i ämnet, har jag intervjuat två 
logopeder med erfarenhet av språkstörning och flerspråkighet för att få svar på mina 
frågeställningar. 

Både de intervjuade logopederna i min undersökning och forskning (Magnusson & 
Nauclér, 2003; Bruce, 2003) påpekar att det är viktigt att identifiera barn som befinner 
sig i riskzonen för språkstörning. Barn med språkliga svårigheter måste få mesta 
möjliga stöd för att utvecklas optimalt. Hos små barn finns flera kriterier för när 
språkstörning kan misstänkas och diagnosticeras. Språkutvecklingen hos enspråkiga 
barn och flerspråkiga barn skiljer sig till viss del. Det är viktigt att bedöma barnets alla 
språk vid en eventuell diagnosticering. Min undersökning visar att det kan vara svårare 
att diagnosticera språkstörning hos äldre barn och ungdomar eftersom flera 
miljöfaktorer påverkar den språkliga utvecklingen. Huruvida man ska ställa diagnos kan 
diskuteras från fall till fall. Det viktigaste är att eleven får den språkliga stimulans och 
det stöd den behöver för optimal utveckling. 

Modersmålet är oerhört viktigt för språkutvecklingen. Forskningen visar (Salameh, 
2008 ; Axelsson 2004) att barnets språkutveckling inte går fortare för att man satsar på 
ett språk.  Barnet behöver lära sig begrepp, grammatik och ord på sitt modersmål för 
att sedan överföra dessa kunskaper till andraspråket. De intervjuade logopederna i min 
undersökning menar att andraspråket livnär sig på förstaspråket. Barnet behöver också 
använda modersmålet för att reflektera och utveckla sitt tänkande och lärandet i alla 
skolans ämnen. Vikten av modersmålsundervisningen i förskolan och skolan får inte 
underskattas. 

Min undersökning visar att pedagoger i förskola och skola behöver bedöma elevens 
kunskaps- och språkutveckling för att möta barnet där det befinner sig och stimulera 
till fortsatt lärande.  Att på olika sätt stimulera språket och ge orden innehåll är viktigt 
både när det gäller elever med språkstörning och elever som håller på att lära ett 
andraspråk. Bilder, rim och ramsor, lekar, kategoriseringar, associationstrådar, 
interaktiva verktyg, visuella inlärningskanaler kan användas för att stimulera språket 
och ge orden innehåll. Elever med språkstörning behöver också lära sig strategier för 
inlärning, t e x fråga när man inte förstår, göra egna sammanfattningar, använda 
interaktiva verktyg och tekniska hjälpmedel mm. 

 

Nyckelord: flerspråkighet, språkstörning, logopedutredning, språkutveckling, typisk 
språkutveckling, atypisk språkutveckling 
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Inledning 
Som specialpedagog möter jag ofta flerspråkiga elever med stora svårigheter och 
långsam inlärningstakt när det gäller utvecklingen av andraspråket. Det får mig att 
fundera på varför inlärningen av andraspråket är en sådan mödosam process för vissa 
barn och ungdomar. Kan svårigheterna bero på en språkstörning och hur stöttar vi i 
skolan i så fall dessa elever på bästa sätt? 

Syfte 
Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om diagnosen språkstörning i 
kombination med flerspråkighet.  Arbetet har riktats mot följande frågeställningar: 

 När kan vi misstänka att ett flerspråkigt barn har diagnosen språkstörning och 
hur bedöms detta? 

 Hur kan vi i förskolan och skolan stödja lärandet och utvecklingen för elever 
med språkstörning i kombination med flerspråkighet? 
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Litteraturgenomgång 

Språkstörning 

Nettelbladt och Salameh (2007, s 24) förklarar hur språkstörningar yttrar sig hos 
mindre barn. De menar att i de allra flesta fall utvecklar små barn sitt språk utan några 
problem och i den takt omgivningen förväntar sig, men det finns också barn som inte 
utvecklar sitt språk som förväntat.  Ofta kommer utvecklingen igång senare och går 
långsammare hos dessa barn . Alla barn utvecklar sitt språk i olika takt. Barn som har 
en påtagligt försenad språkutveckling kan ges diagnosen språkstörning. En 
språkstörning kännetecknas av flera olika faktorer. Dessa faktorer kan vara att barnet 
inte jollrar i samma utsträckning som barn i samma ålder. De första orden kommer inte 
förrän vid två års ålder eller senare och barnet kanske inte börjar kombinera ihop ord 
till meningar förrän långt upp i förskoleåldern. Barnet har uttalssvårigheter(talar inte 
rent) och fonologiska problem. En del barn har svårt att lära sig nya ord och därmed 
svårigheter att bygga upp ett ordförråd.  Detta innebär att barnet har svårt att förstå, 
hitta ord och att göra sig förstådd. Barnet har nedsatt språkförståelse och talar ofta 
bara lite. 

Språkstörning kan vara och är ofta relaterat till olika typer av handikapp, t e x 
utvecklingsstörning, hörselskada och ADHD, men det finns också barn som inte 
utvecklar språket som förväntat trots att de har normal begåvning, normal hörsel och 
ingen neurologisk eller socioemotionell störning (Hansson, 2003, s 202). Diagnosen 
språkstörning implicerar att barnet har språkstörning som sitt mest framträdande 
funktionshinder (Nettelbladt & Salameh , 2007, s 15). 

Språkstörning utan påvisbara orsaker förekommer hos 7 procent av alla femåringar. 
Denna siffra sjunker med stigande ålder och det är två eller tre gånger fler pojkar än 
flickor som diagnosticeras som språkstörda. Språkstörning kan drabba en eller flera 
språkliga nivåer, d v s fonologi, lexikon, grammatik, semantik/språkförståelse och 
pragmatik. Ju fler språkliga nivåer som är drabbade, desto gravare är språkstörningen . 
En till två procent av alla barn får diagnosen grav språkstörning (Hansson 2003, s 203). 

Tal- och språksymptomen kan förändras under barnets utveckling. Sen språklig debut 
och uttalsproblem är tidiga symptom medan språkförståelsesvårigheter, grammatiska 
problem, dåligt ordförråd och bristande fonologisk medvetenhet ofta märks lite senare 
i utvecklingen. Forskning visar att språkstörning inte är ett statiskt tillstånd. En 
språkstörning kan te sig olika hos samma individ i olika situationer och ålder (Bruce 
2003, s 254; Salameh, 2005, s 16).  

Magnusson och Nauclér (2003, s 287) liksom Bruce (2003, s 258) menar att barn med 
språkstörning utgör en riskgrupp för att de löper högre risk än andra barn att ha dyslexi 
och allmänna inlärningsvårigheter. Det är därför viktigt att identifiera barn i riskzonen 
för att kunna ge dessa barn största möjliga stöd för att utvecklas optimalt. 

Vad gäller orsaken till språkstörning vet forskarna väldigt lite. Man har kunnat bevisa 
att ärftliga faktorer spelar stor roll. Även komplikationer under förlossning och 
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graviditet kan vara orsaken till språkstörning. Många gånger går det dock inte finna 
någon förklaring till barnets svårigheter (Salameh 2008, s 20; Hansson 2003, s 209; 
Johansson och Samuelsson 1999, s 11). 

Det finns inte mycket forskning när det gäller förekomsten av språkstörning hos 
flerspråkiga barn. Salameh (2008, s 11) refererar till forskare som menar att det inte 
finns någon anledning att anta att förekomsten av språkstörning hos flerspråkiga barn 
skiljer sig från förekomsten hos enspråkiga barn. 

Flerspråkig språkutveckling 

Majoriteten av världens barn är flerspråkiga och för det allra mesta sker 
andraspråksutvecklingen utan några problem. En del barn lär sig två eller flera språk 
mycket tidigt emedan andra först utvecklar ett förstaspråk och möter ett andraspråk 
senare. De barn som i tidig ålder möter två eller flera språk skiljer mycket tidigt på sina 
språk. Det flerspråkiga barnet utvecklar två skilda ordförråd. Barnet behöver olika 
språk för olika aktiviteter, t e x svenska i skolan och modersmålet för familjeaktiviteter.  
När det gäller flerspråkiga barn är det adekvat att tala om språklig ålder, menar 
Salameh (2008, s 8). Hur långt barnet har kommit i sin utveckling av svenska beror på 
många faktorer, t e x antal år i Sverige, exponering och stimulans i det svenska språket. 
Barnets modersmålsutveckling går inte heller att jämföra med barnen i hemlandet, 
eftersom de nu inte exponeras för och stimulerar modersmålet på samma sätt som de 
hade gjort om de bodde kvar i sitt hemland.  

Salameh (2008, s 9) menar att den flerspråkiga förmågan är en annan typ av språklig 
förmåga än den enspråkiga. Ett flerspråkigt barn har tillgång till minst två självständiga 
språkliga system som står i kontakt med varandra. Om man inte kommer på ett ord på 
ena språket kan man hitta det på det andra språket. Kodväxling innebär att man 
använder ord från båda språken, särskilt när man talar med andra flerspråkiga 
personer, som också förstår båda språken. Kodväxling är inte ett tecken på att man 
blandar ihop språken utan visar på stark språklig förmåga. Ett barn som inte kommer 
ett ord på svenska kan istället använda ordet på arabiska. Ett barn med språkstörning 
klarar inte att kodväxla. Ett barn med språkstörning blir istället tyst när det inte 
kommer på ett ord på det ena språket. 

I de flesta fall underskattas den tid det tar för ett barn att tillägna sig ett andraspråk. 
För att kommunicera i vardagen tar det vanligtvis 1-2 år och för att tillägna sig kognitiv 
mognad som krävs för att klara skolarbetet tar det 4-8 år, menar Salameh (2005, s 16).  

Processbarhetsteorin, utarbetad av Pineman och Håkansson (Flyman Mattson & 
Håkansson, 2011, s 14 ff), försöker förklara inlärningsgången i svenska som andraspråk. 
Mycket förenklat kan det beskrivas: 

På nivå 1 lär inläraren ord och utantill- fraser (t ex. boken, en boken, många boken). 

På nivå 2 upptäcker inläraren att ord kan böjas, t ex singular och plural, verb kan ha 
olika tidsformer. (t ex jag läser, jag läste, jag läsade i går). Rak ordföljd och enkla 
meningar (t ex  jag läser, de läser, jag inte tittade TV i går). 
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På nivå 3 lär sig inläraren att ord hänger ihop i fraser (t ex en god vän, flera goda 
vänner, jag ska läsa en bok, jag har läsit en bok). Fortfarande rak ordföljd (t ex. de 
kommer nu, nu de kommer, jag tittade inte på tv igår) 

På nivå 4 klarar inläraren processa ord inom satser. Omvänd ordföljd efter adverb 
(t.ex. nu kommer de). Fortfarande huvudsatsordföljd i bisats (t ex jag vet inte när 
kommer de). 

På nivå 5 klarar inläraren att göra skillnad på ordföljd i huvudsats och bisats. 
Negationen före verbet i bisats (t ex jag vet inte när de kommer, jag kommer om det 
inte snöar). 

Bedömning av språkutveckling  

Eftersom språklig och kommunikativ kompetens är nyckelförmågor i dagens 
informationssamhälle är det viktigt att identifiera barn som befinner sig i riskzonen, 
menar Hanson (2003, s 203). Barn med kommunikativa svårigheter måste få mesta 
möjliga stöd för att kunna utvecklas optimalt. 

De faktorer som kännetecknar en språkstörning hos enspråkiga barn är också 
kännetecken hos flerspråkiga barn, menar Salameh (2006, s 8). Ett flerspråkigt 
förskolebarn som efter två år på svenskt dagis inte pratar mycket har sannolikt en 
språkstörning som ska utredas, menar Salameh (2003,s 19). Hon varnar för ”att vänta 
och se-syndromet”. Däremot ska man vara medveten om att den flerspråkliga 
utvecklingen kan ta lite längre tid, särskilt när det gäller ordförrådet.  

Bedömning av ett flerspråkigt barns språkkunskaper måste göras på barnets samtliga 
språk, eftersom en bedömning på enbart ett av språken ger en mycket missvisande 
bild, menar Salameh (2008, s 17).  En språkstörning drabbar alltid båda språken. Det är 
viktigt att betona att flerspråkigheten aldrig orsakar en språkstörning. Ett flerspråkigt 
barn har en språkstörning endast om den uppträder i båda språken.  

Liksom hos ett enspråkigt barn kan problemen ligga inom olika områden. Salemeh 
(2008, s 14) beskriver dessa områden lite närmare: 

Uttal: Ett flerspråkigt barn som nyligen stött på ett nytt språk förenklar ofta uttalet på 
samma sätt som enspråkiga barn och detta är inget tecken på språkstörning. 
Uttalsproblemen ska till största delen ha försvunnit efter att barnet har mött svenska 
under ca två år på svensk förskola. Om barnets uttal både på svenska och på 
modersmålet är detsamma som hos mycket mindre barn, måste man undersöka om 
det är en språkstörning. 

Grammatik: Små barn använder ofta telegramstil, t e x nalle sitta stol. Barn som möter 
svenska senare gör på liknande sett när det börjar utveckla svenskan. Detta är helt 
naturligt och inget tecken på språkstörning, men om barnet fortfarande efter två år 
har en mycket långsam utveckling och har liknande svårigheter på modersmålet bör 
det träffa en logoped för bedömning. 
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Ordförråd: Ordförrådet växer långsammare för barn med språkstörning och det tar 
längre tid att dela in och kategorisera ord och begrepp. 

Språkförståelse: Förståelsen beror naturligtvis på hur mycket och länge barnet har 
exponerats för svenska språket. Barn med språkstörning har ofta svårigheter med 
minnet. Barnet klarar bara att bearbeta mindre bitar åt gången av det som sägs. Långa 
instruktioner är svårt. 

Pragmatik: Hur man använder språket och samspelar språkligt, t ex hur man börjar och 
slutar ett samtal, turordning, hur man byter samtalsämne. Ett barn med pragmatiska 
problem har ofta svårt att göra sig förstådd när det ska berätta. Pragmatiska problem 
märks mer när barnet kommer i skolåldern. Ett begränsat ordförråd och svårt med 
språkförståelse orsakar ofta pragmatiska problem. 

Hur vi stöttar språkutvecklingen hos yngre barn med språkstörning 

Intervention innefattar de åtgärder som sätts in för att hjälpa barnet, det kan vara 
direkt behandling hos logoped, råd och stöd till föräldrar, hemlån av språkligt 
stimulerande material, åtgärder i förskolan eller skolan. Salameh (2008, s 17) påpekar 
vidare att det är viktigt att föräldrarna känner sig delaktiga i de åtgärder som beslutas 
kring barnet. 

Många kommuner har förskolor och skolor med språklig inriktning där pedagoger och 
logoped samarbetar. Detta kan vara en möjlighet för stimulans för barn med 
diagnosticerad språkstörning. Barngruppen kan också få resursförstärkning på den 
förskola barnet går på. Många barn med språkstörning har svårigheter att vistas i 
större grupper, skriver Johansson och Samuelsson (1999, s 15). 

Johansson och Samuelsson(1999,s 15 ff) ger flera råd till föräldrar som har barn med 
diagnosen språkstörning. Många av dessa tips är användbara i förskola och skola. 
Författarna ger några exempel. 
 

 Sätt ord på tillvaron, benämn kroppsdelar, kläder och saker i vardagslivet. 
Räkna antal när ni dukar.  

 Anpassa taltempot. Gör pauser så barnet ges möjlighet att uppfatta och svara. 

 Anpassa satslängden. Om det är en lång mening, gör ett uppehåll så att barnet 
hänger med. 

 Anpassa ordvalet. Utgå från barnets språkliga nivå. 

 Läs för barnet. Anpassa texterna så att barnet förstår. 

 Sjung, rimma, lek med ord. 

 Träna prepositioner, singular/plural, en/ett genom lek, t e x ställ dig på stolen, 
under bordet. Klipp ur bilder i tidningar och sortera. 

 Kategorisering. Sortera ord och föremål som hänger ihop. Börja med konkret 
material och övergå sedan till bilder och ord. 

 Träna frågeord genom övningar, bilder, pekningar. 

 Använd tecken och gester som komplement till orden för att göra det lättare att 
kommunicera och förstå. 
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Salemeh (2008, s 23) menar att det är viktigt att barnets ordförråd blir större, både på 
förstaspråket och på andraspråket. För att öka ordförrådet kan man berätta sagor, 
berätta till bilder, titta på fotografier mm. 

Det viktiga modersmålet 

Flera forskare och författare, (Salameh, 2008 s 34 ff;  Axelsson 2004, s 504) betonar 
hur viktigt det är att arbeta med barnets båda språk.  Barnets språkutveckling går inte 
fortare för att man satsar på bara ett språk. Barn med språkstörning behöver höra nya 
ord och grammatiska konstruktioner många många gånger för att lära sig. Barn med 
språkstörning behöver mer kommunikation och språklig stimulans jämfört med barn 
med typisk utveckling. Ett flerspråkigt barn behöver språklig stimulans på båda 
språken. Barn med språkstörning är sårbara för för lite stimulans, vilket medför att om 
inte barnet stimuleras på modersmålet avstannar utvecklingen i det språket, menar 

Salameh (2008, s 19 ). 

Axelsson (2004, s 504 f) har granskat internationell forskning med fokus på 
minoritetselevers skolframgång. Att få möjlighet till fortsatt utveckling av tänkandet 
och lärandet på sitt starka språk, det språk man förstår bäst är en central faktor när det 
gäller skolframgång.  

Forskarna konstaterar att ju solidare en elevs utveckling av tänkande 
och lärande är på förstaspråket, desto snabbare kommer hon att 
göra framsteg i andraspråket (Axelssons 2004, s 518). 

Förstaspråkets användning och status på förskolan och skolan spelar mycket stor roll 
för elevens engagemang, identitets-, kunskaps-, och språkutveckling. Axelsson (2004, s 
518) ger flera exempel på studier som visar att möjligheten att använda förstaspråket 
korrelerade signifikant med inlärningen på andraspråket. Forskningen visar att de som 
haft möjlighet att diskutera centrala begrepp på förstaspråket lyckas bättre med 
ämnesinlärningen. Axelsson hänvisar vidare till forskning som visar att de mest 
framgångsrika undervisningsprogrammen är de där eleverna har fått undervisning på 
sitt modersmål parallellt med undervisningen i målspråket. Modersmålet stöder 
andraspråket. 

Från förstaspråket överförs kunskaper om språkliga djupstrukturer, 
läs- och skrivförmågan och tankeprocesser till andraspråket 
(Axelsson, 2004, s 519). 

Det finns också forskning som pekar på att barn som får undervisning på båda sina 
språk når bättre resultat än sina enspråkiga klasskamrater. Detta tolkas som om att en 
hjärna som har två språksystem i gång blir mer effektiv och dynamisk (Axelsson 2004, s 
519). 

Att stötta den språkliga utvecklingen hos skolbarn 

Fredrikson & Taube (2003,s 166) påpekar, liksom Axelsson(2004, s 505) och Salameh 
(2008, s 21), hur viktig skolans syn på andra språk och kulturer är för elever med 
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invandrarbakgrund. Fredriksson och Taube (2003, s 166) skriver att det är av central 
betydelse att lärare har en grundläggande respekt för elevernas språk och kultur. 
Uppgiften är att ge barnet det stöd som barnet behöver för att utveckla den språkliga 
förmågan både på sitt förstaspråk och på svenska. Ytterligare en viktig utgångspunkt är 
att varje elev är unik, för att kunna hjälpa är det viktigt att förstå eleven och känna till 
vad som är denne elevs speciella behov. Samarbete mellan barnets lärare, 
modersmålslärare och läraren i svenska som andraspråk är oerhört viktigt för att förstå 
varje elevs bakgrund och speciella behov. 

Fredriksson och Taube (2003, s 166) råder lärare som undervisar i klasser med elever 
med olika kulturell och språklig bakgrund att alltid försöka vara så tydlig som möjligt 
och att gärna använda flera olika medier för att förmedla ett budskap. Att utarbeta 
fasta rutiner i ett klassrum är också viktigt. 

Läraren behöver också vara medveten om att många föräldrar med invandrarbakgrund 
känner sig osäkra på det svenska skolsystemet och på vad de kan göra för att 
understödja barnets språkutveckling. Många föräldrar behöver stöd i dessa frågor och 
kanske någon att tala med. Föräldrarna måste få veta att de spelar en viktig roll i 
barnets språkutveckling. 
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Metod 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av den kvalitativa 
forskningsintervjun.  Kvalitativa forskningsintervjuer försöker förstå världen ur den 
intervjuades synvinkel och utveckla innebörden av människors erfarenheter, menar 
Kvale (1997, s 34 ff). Han skriver vidare att den kvalitativa forskningsintervjun är ett 
samtal utifrån öppna frågor och ett förutbestämt tema. Detta har varit min 
utgångspunkt under intervjuerna då jag har träffat Marie Hallberg och Linda Silverbåge 
som arbetar som logopeder på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Linda har jag tidigare i 
mitt yrke varit kontakt med flera gånger när det gäller barn med misstänkt 
språkstörning. Linda är inriktad mot barn och ungdomar i skolåldern. Marie arbetar 
främst med barn i förskoleåldern och är särskilt inriktad på flerspråkighet. 
Informanterna intervjuades på deras arbetsplats och delar av intervjun genomfördes 
med båda informanterna samtidigt.  Informanterna intervjuades också enskilt. Jag 
utgick ifrån färdiga frågor (se bilaga) som jag själv formulerat utifrån mina 
frågeställningar . Syftet med intervjuerna var att få svar på mina frågeställningar och 
att samtidigt ge informanterna utrymme att uttrycka sina erfarenheter på ett relativt 
fritt sätt. Jag utgick sedan från mina frågor och sammanställde därefter den 
information och de resultat jag fick i underrubriker utifrån frågorna. Informanterna har 
slutligen fått möjlighet att läsa och lämna synpunkter på det jag har skrivit i resultat-
delen. 
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Resultat 

Observandum när det gäller barns språkutveckling  

Marie berättar att om små barn inte talar så mycket och inte utvecklar sitt ordförråd 
som andra barn är det ett observandum. Barn som är 2,5 år och uttrycker mindre än 
25 ord bör observeras och följas upp. En 2,5 åring förväntas att klara en enledad 
uppmaning, t e x ”lägg dockan i sängen”. Barn som har mindre än 25 ord har svårt att 
sätta ihop treords-meningar. När det gäller flerspråkiga barn tänker vi precis på samma 
sätt men då handlar det om vad barnet kan på sitt modersmål.  

På BVC (Barnavårdscentralen) screenas alla 2,5 åringar och när det gäller modersmålet 
får sköterskan fråga föräldrarna om barnets språkutveckling och ordförråd. När det 
gäller flerspråkiga barn och utvecklingen av svenskan måste vi vara medvetna om att 
det tar lite tid att utveckla ett nytt språk. Har barnet bara varit på förskolan i ett år kan 
man räkna med att barnet inte har så mycket kunskaper och ordförråd på svenska som 
barn som är födda i Sverige. Om det flerspråkiga barnet har mött svenska på förskolan 
1,5 -2 år och man inte ser någon utveckling bör detta observeras. De flesta flerspråkiga 
förskolebarn kommer i fatt sina kamrater på denna tid. Om då barnet har god 
förståelse på sitt modersmål och vi vet att det fungerar behöver vi inte oroa oss. Då vet 
vi att språket fungerar på modersmålet och då kan vi räkna med att det kommer att 
göra det på svenskan också, menar Marie. Andra tecken på språkstörning som gäller 
både flerspråkiga och enspråkiga barn är att barnet inte samleker med andra barn och 
leker ofta med yngre barn där det inte krävs så mycket språk, menar Marie. 

När jag frågar om det händer att flerspråkiga barn börjar tala senare därför att det tar 
tid att processa två språk svarar Marie att det inte har så mycket med flerspråkighet 
att göra. Det handlar mer om barnets personlighet. Vissa barn är perfektionister och 
pratar inte förrän de kan uttrycka sig korrekt. 

Eftersom man i Jönköpings län har ett nära samarbete med BVC tror inte Linda att det 
är särskilt vanligt att man numera missar språkstörning pga flerspråkighet. BVC-
sköterskorna är väl informerade om vad de ska titta på vad gäller barn språkutveckling. 
De är informerade om hur viktigt det är att undersöka språkutvecklingen även på 
modersmålet. 

Diagnosticering  

Det är oftast BVC, förskola, skola eller BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) som 
remitterar barn och ungdomar till Logopedmottagningen. 

På logopedmottagningen diskuterar man ibland nyttan och värdet av att sätta diagnos, 
berättar både Marie och Linda. Det är inte alls självklart att barnet får diagnosen 
språkstörning. I de fall det kan bli fråga om att barnet ska gå i särskild språkklass eller 
språkskola kan diagnosen vara betydelsefull. När det gäller barn med grav 
språkstörning kan denna betraktas som ett funktionshinder. Då kan vårdnadshavare få 
vårdnadsbidrag för att kunna vara hemma för att lägga ner mycket tid på språkträning 
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med barnet. Det finns också barn och föräldrar som tycker att det är skönt att få en 
diagnos för att få förståelse för svårigheterna och för att veta hur språket kan 
utvecklas, berättar Linda. 

Mindre barn med språksvårigheter observeras ofta under ett år för att se hur det 
utvecklas innan diagnos kan sättas. Under denna tid sätter man in träning och 
stimulans för barnet. Ett av testerna som görs heter Svenskt Processtest och bygger på 
processbarhetsteorin (se s 7 denna uppsats). Den är mycket användbar för att bedöma 
hur lång barnet har kommit i sin språkutveckling när det gäller svensk grammatik. Ett 
flerspråkigt förskolebarn som har mött språket i förskolan i 1,5 år kan ofta processa på 
den högsta nivån, berättar Marie. 

När det gäller äldre barn och ungdomar finns en viss osäkerhet när det gäller 
diagnosticering, berättar Linda. Den forskning som finns runt språkstörning är gjord på 
yngre barn och som logoped får man utgå från den forskningen i bedömningen. Ju 
äldre barnet eller ungdomen är ju mer osäker är bedömningen. Det finns tester 
utprovade för barn upp till yngre högstadieålder. Utredningen, framförallt på äldre 
barn och ungdomar, bygger också mycket på anamnes (berättelse ur minnet) från 
föräldrar och på information från skola om hur språket har varit när barnet var yngre. 
Ju äldre barnet är ju mer kvalitativ blir bedömningen. 

Många tester är dessutom översatta från andra språk och kanske inte överensstämmer 
helt med svenskan och de förhållanden vi har här. Flerspråkiga elever testas alltid i 
samarbete med tolk. Även det innebär en viss osäkerhet. Förståelse av ord går bra att 
testa tillsammans med tolk. Grammatik är svårt att testa med tolk då man inte vet om 
den grammatiska strukturen kan översättas mellan språken. När det gäller att testa 
barnets expressiva uttrycksförmåga är det svårt med tolk då det ibland finns en viss 
osäkerhet om man får fram de exakta översättningarna. Vissa ord och begrepp som 
testas använd kanske inte heller på barnets och tolkens modersmål. På 
Logopedmottagningen anlitar man alltid professionella tolkar. Att använda föräldrar 
som tolkar är inte alltid så bra eftersom det finns en risk att någon av föräldrarna har 
språkliga svårigheter på svenskan och även på modersmålet. Tolken är viktig när det 
gäller att informera föräldrarna om testningen och hur man kan tänka för att träna och 
utveckla språket vidare hemma, berättar Linda. 

Man måste vara medveten om att det är så mycket som påverkar barnets 
språkförmåga; t ex hur gammalt barnet var när det kom till Sverige, vad barnet har 
varit med om tidigare t e x trauman, hur man har gått i skolan, hur uppväxtvillkoren 
har varit, vilken språkkultur barnet kommer ifrån och vilken språklig stimulans barnet 
har fått. Barnets kognitiva förmåga och minnet spelar också en stor roll för barnets 
språkutveckling, förklarar Linda. 

När det gäller bedömningen av äldre barns språkutveckling skulle det bästa vara om 
den kunde göras inom skolans ram. Då kan psykolog, logoped och pedagoger 
samarbeta och ta hjälp av varandra. Det är lättare att följa upp bedömningen om 
pedagogerna på skolan är involverade. Logopederna inom landstinget har inte 
möjlighet och tid att åka ut till skolorna. Däremot är de tester och de observationer 
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specialpedagogen har gjort på skolan mycket värdefulla för logopedens vidare 
utredning och bedömning, menar Linda. 

Att diagnosticera äldre barn och ungdomar är inte alls självklart. Det absolut viktigaste 
för barnets vidare skolgång är att göra en bedömning av vad barnet kan på svenska för 
att kunna möta barnet där det befinner sig och lägga upp undervisning och träning på 
rätt nivå för att utveckla barnets språk och lärande vidare, säger Linda. 

Linda berättar att på logopedmottagningen har man ett batteri av testmaterial som 
testar barnets olika språkliga förmågor. Barnet får berätta till bilder, återberätta 
berättelser/sagor, benämna ord efter bilder, mobilisera ord (hitta i minnet), tolka 
tvetydigheter mm. Både barnets expressiva (uttryck) och impressiva (förståelse) 
förmåga testas. Ju fler språkliga områden som är problematiska för barnet desto 
gravare är språkstörningen och ju mer den impressiva förmågan är påverkad desto 
gravare är språkstörningen. Många barn växer ifrån språkstörningen, särskilt om 
barnet bara har uttalsproblem. Fonologiska svårigheter kan man ofta arbeta med och 
utveckla, men ibland innebär de att barnet får problem i läs- och skrivinlärningen. 
Språkstörningen kan byta skepnad, det som tidigt visar sig som fonologiska svårigheter 
kan försvinna och språkstörningen ligger dold några år för att sedan ställa till 
svårigheter när det gäller inlärningen eftersom ordförrådet och förståelsen är 
begränsad. 

Att stimulera barns språk och strategier för att stötta 
språkutvecklingen 

Om barnet har avvikande språkljudsutveckling, munmotoriska problem eller generella 
språkliga svårigheter får det komma till logopedmottagningen för bedömning och 
behandling. Föräldrar, förskola och skola får handledning av logoped för vidare träning. 
Många av de åtgärder som sätts in för barnet bygger på stimulans och regelbundenhet 
och måste ske i barnets vardagliga liv. Logopeden handleder föräldrar och berörda 
pedagoger. Det handlar mycket om att plantera tankar om hur man bygger upp 
ordförråd och språk. Får man som pedagog eller förälder in det i sitt tankesätt 
upptäcker man ofta själv hur man kan stötta barnets språkutveckling, berättar Marie. 

Om barnet har stora brister i sitt ordförråd, vilket påverkar barnets språkförståelse, 
handlar det mycket om att bygga upp associationstrådar till ett ord. Att arbeta 
metaspråkligt med rim, vilka bokstäver som finns i ordet, vad börjar det på osv. är ett 
sätt att bygga associationstrådar. Att kategorisera, arbeta med motsatser, synonymer, 
ord som betyder olika i olika sammanhang, överordning och underordning är ett annat 
sätt. Att prata om hur sinnena påverkas är ett tredje sätt att ge ordet innehåll och få 
det att fastna i minnet. För att ett ord ska sätta sig gäller det att ge ordet ett helt 
innehåll så att det inte bara blir en ett ord - en etikett, förklarar Linda och tipsar om 
Astrid Frylmark som har skrivit böcker i ämnet. 

I undervisningen är det viktigt att läraren utnyttjar både visuella och auditiva 
inlärningskanaler. Att läraren strukturerar innehållet och gör sammanfattningar 
underlättar för barn med språkstörningar, säger Linda. Det är också viktigt att ge 
barnet strategier för att bygga upp sitt ordförråd och sin förståelse. Att stryka under 
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ord som man inte förstår för att sedan kunna fråga är en strategi. Att skriva egna 
sammanfattningar för att förstå och minnas kan vara en annan strategi. 

Lexia  är ett interaktivt övningsprogram som är bra. Lexin är ett uppslagsverk på nätet 
som är gjort för SFI undervisning. Här finns bilder så att man ser ordet, man får höra 
hur ordet uttalas och orden är också indelade i kategorier. Orden finns på många olika 
språk, berättar Marie. Linda tipsar vidare om www.logopedeniskolan.blogspot.se och 
www.kommunikationforalla.se. Bra sidor på nätet som ger tips om teknik och 
hjälpmedel för att träna språk och för att kompensera språkliga svårigheter.  

Modersmålets betydelse 

Det händer att talet i modersmålet stannar av när man processar två språk samtidigt. 
Vi uppmanar föräldrar att tala modersmålet hemma även om barnet inte talar det, 
berättar Marie.  Även om barnet inte svarar ska man fortsätta. Barnet kommer att tala 
modersmålet när det är äldre. Genom att föräldrarna talar modersmålet har barnet 
hört språket och byggt upp sitt ordförråd. Barn ska lära sig begrepp, kunna böja ord 
mm och då behövs modersmålet för att kunna analysera språket. Man ska aldrig aldrig 
lägga undan modersmålet! menar Marie. Föräldrarna ger barnet innehåll i språket och 
det är i vardagen små barn bygger upp sitt ordförråd och får associationer till ord. 
Marie ser modersmålet som ett starkt friskt träd. Runt trädet slingrar sig en 
slingerväxt, svenskan, som livnär sig på och fångar upp näring från det starka friska 
trädet.  

Marie menar också att föräldrar som talar sitt modersmål med barnet kommunicerar 
så mycket mer med sina barn jämfört med föräldrar som försöker tala det nya språket. 
Barnet får mycket mer språklig stimulans. Barn med språkstörning lär sig inte svenska 
fortare för att det bara pratar svenska. Modersmålsundervisningen i förskolan och 
skolan är mycket viktig, fortsätter Marie. Modersmålet är också oerhört viktigt för 
barnets rötter, för att det i framtiden ska kunna resa och hälsa på släktingar, läsa 
litteratur och se nyheter på modersmålet, menar Marie. 

Kort sammanfattning av resultat 

Yngre barn med språkstörning fångas ofta upp redan i förskolan eller på BVC . Att 
bedöma språkutvecklingen även på modersmålet för att diagnosticera språkstörningen 
är nödvändigt och självklart. När det gäller äldre barn och ungdomar, både enspråkiga 
och flerspråkiga, är det svårare att diagnosticera språkstörning och det är heller inte 
självklart att sätta diagnos. Det viktigaste är att stimulera barns och ungdomars språk 
för optimal språkutveckling och fortsatt lärande. Att på olika sätt arbeta med 
ordförrådet, begrepp och att kategorisera är metoder för att bygga upp 
associationstrådar, minnas och ge språket innehåll. När barnet blir äldre kan det 
underlätta mycket att själv ha strategier för att förstå, minnas och lära sig. Ett starkt 
modersmål är oerhört betydelsefullt för utvecklingen av ett andraspråk, det fortsatta 
tänkandet och för inlärningen generellt.  
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Diskussion och slutsatser 

Det är viktigt att upptäcka och uppmärksamma språkstörningar hos barn och 
ungdomar för att kunna stimulera språkutvecklingen och för att stödja barnets 
optimala utveckling. Både forskare (Salameh, 2008, Nettelblad & Salameh, 2007)och 
de intervjuade logopederna menar att det finns tydliga observandum och tecken som 
tyder på språkstörning när det gäller små barns språkutveckling. Det är inte konstigt 
om det tar längre tid att lära sig ett andraspråk och ordförrådet är heller inte 
detsamma för barn som pratar olika språk i hemmet och i skolan som för enspråkiga 
barn. Man kan vara rädd för att en språkstörning skylls på flerspråkigheten och därmed 
förbises, men om barnet har kommit tidigt till Sverige bör språkutvecklingen på 
andraspråket gå relativt snabbt. Om man som pedagog, BVC sköterska eller logoped 
misstänker en språkstörning är det viktigt att utgå ifrån barnets alla språk vid 
bedömningen. 

Hos äldre barn och ungdomar är det vanligt att språkstörningen ställer till svårigheter 
och problem med inlärningen i många av skolans ämnen. Språkstörningen kan byta 
skepnad och visa sig i form av läs- och skrivsvårigheter, bristande ordförråd och andra 
språkförståelsesvårigheter. Det är inte svårt att förstå att särskilt svårt blir det om man 
samtidigt försöker lära sig ett nytt språk, ett andraspråk! Jag misstänker att det inte 
alls är ovanligt att en del av de barn och ungdomar vi har i de senare skolåren har en 
odiagnosticerad språkstörning i grunden. Linda menar att det kan vara svårt att 
bedöma orsaken till språksvårigheter hos äldre barn. Det finns så många olika faktorer 
som spelar in, som t e x tidigare skolgång, språkkultur, trauman mm som påverkar 
barnets språk och inlärning. Jag tänker att det inte alltid är intressant att diagnosticera 
språkstörningar hos äldre barn och ungdomar. I skolan ska alla elever ha rätt till hjälp 
och stöd för de svårigheter de har, oavsett diagnos. Samtidigt bör vi vara medvetna om 
att det finns barn och ungdomar som skulle bli hjälpta av direkt kontakt med logoped 
och som mår bra av att få en förklaring på sina svårigheter, i form av en diagnos. Av 
den anledningen får vi som pedagoger inte vara rädda för att remittera elever till 
logoped om vi i samråd med elev och förälder bedömer att det kan hjälpa eleven. 

Vi måste också vara medvetna om att det tar tid att lära sig ett nytt språk. Det tar 4-8 
år att utveckla den språkliga mognad som krävs för att klara skolarbetet menar 
Salameh (se s 7 denna uppsats). Särskilt svårt blir det naturligtvis för elever som 
kommer till Sverige under de senare skolåren och ännu svårare för elever med 
språkliga svårigheter av olika slag. Det är naturligtvis svårare att lära sig ett nytt språk 
när man är äldre och i skolans senare år är kraven stora när det gäller att visa sina 
kunskaper inom skolans alla ämnen. Detta ställer oerhörda krav på ordförråd, 
förståelse, kognitiv mognad och förmåga att reflektera och uttrycka sig på ett nytt 
språk osv. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt med 
modersmålsundervisningen i skolan. Flerspråkiga elever måste få möjlighet att lära sig, 
reflektera och visa sina kunskaper på sitt starkaste språk. Särskilt viktigt är detta för de 
elever som har svårigheter med språket. Att modersmålet är väldigt viktigt för 
skolframgång är både forskare och de intervjuade logopederna överens om. Jag är 
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rädd för att vi, i skolan, av olika anledningar förbiser hur viktigt modersmålet faktiskt 
är!  

Att vi som pedagoger kan bedöma var eleven befinner sig i sin språkutveckling för att 
anpassa undervisningen till elevens behov och därmed ge språket det innehåll som 
behövs för förståelse, är naturligtvis grundläggande för att ge eleven förutsättningar 
för optimal utveckling. Processbarhetsteorin kan vara relevant att utgå ifrån när vi 
bedömer elevers språkförmåga och språkutveckling. Att ha kunskaper om elevens 
ordförråd, både det impressiva och det expressiva är oerhört betydelsefullt när vi som 
lärare planerar undervisningen. 

Barn med språkstörning är känsliga för för lite språklig stimulans både på modersmålet 
och på andraspråket. Därför är det viktigt att hela tiden stimulera barnets alla språk. 
Jag tror, som Marie säger, att det gäller att vi som pedagoger hela tiden reflekterar 
över detta och har metoder för att stimulera språket. Både Marie och Linda poängterar 
hur viktigt det är att ge språket innehåll genom att medvetet arbeta med språket och 
orden. Att arbeta med bilder, kategoriseringar, under- och överordning, motsatser, 
associationstrådar, rim, ramsor, högläsning, sammanfattningar, visuella hjälpmedel 
mm är inte bara utvecklande för elever med språkstörning utan för alla elever och 
alldeles särskilt för dem som håller på och lär sig ett nytt språk, ett andraspråk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Källförteckning 

Axelsson, M ”Skolframgång och tvåspråkig utbildning” I Hyltenstam, K & Lindberg, I. 
2004 (red)Svenska som andraspråk-i undervisning forskning och samhälle. 
Lund:Studentlitteratur 

Bruce, B.” Bokstavsbarnen och bokstäverna”. I Bjar, L & Liberg, C. 2003. (red)Barn 
utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur 

Flyman Mattson, A & Håkansson G. (2011) Bedömning av svenska som andraspråk-en 
analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur 

Fredriksson, U & Taube, K.”Svenska som andraspråk och kulturmöten” I Bjar, L & 
Liberg, C. 2003. (red)Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur 

Hansson, K. ”Att bedöma barns språk och kommunikation”. I Bjar, L & Liberg, C. 2003. 
(red)Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur 

Johansson, Å & Samuelsson, I. (1999). Språkstörning hos förskolebarn. Afasiförbundet i 
Sverige 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund 

Magnusson, E & Nauclér, K. ”Språkstörningar i tal och skrift”. I  Bjar, L & Liberg, C. 
2003. (red)Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur 

Nettelbladt, U & Salameh, E-K.2007. Språkutveckling och språkstörning hos barn. Lund: 
studentlitteratur 

Salameh, E-K (2003)”Flerspråkighet och andraspråksinlärningen”. Dyslexi-aktuellt om 
läs-och skrivsvårigheter.Stockholm: Svenska Dyslexiföreningen i samverkan med 
Svenska dyslexistiftelsen 

Salameh, E-K (2005)” Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns 
språkutveckling” Dyslexi-aktuellt om läs-och skrivsvårigheter.Stockholm: Svenska 
Dyslexiföreningen i samverkan med Svenska dyslexistiftelsen 

Salameh, E-K (2006)”Språkstörning i kombination med flerspråkighet” Läsning nr 2. 
SCIRA 

Salameh, E-K. (2008) Språkstörning i kombination med flerspråkighet. Stockholm: 
Afasiförbundet 

 



19 
 

Bilaga 

Intervjufrågor  

Tecken på språkstörning: 

Vilka tecken eller tydliga symptom är typiska för språkstörning?  

Kan en individ växa ifrån sin språkstörning?  

Upplever ni att det finns risk att barnet inte får rätt bedömning när det gäller språket?  

Finns det risk att pedagoger och föräldrar hänvisar försenad språkutveckling till 
flerspråkigheten?  

Är det vanligt att flerspråkiga barn börjar tala senare än enspråkiga? (Båda språken) 

Hur vet man om problemen beror på en språkstörning eller liten språklig stimulans? 
Vad vägs in bedömningen? 

Diagnosticering: 

Barn med försenad språkutveckling kan ges diagnosen språkstörning. Finns det 
kriterier för när det är en språkstörning? Var läsa? 

Vem remitterar vanligtvis? 

Från vilken ålder kan diagnosen sättas? 

Skiljer sig flerspråkiga och enspråkiga barn åt när det gäller språkutveckling? Vad är 
typiskt? 

Finns det kriterier för vad man ska kunna efter en viss tid i landet med hänsynstagande 
till ålder?  

Hur går logopedbedömningen till när det gäller flerspråkiga barn?  

Kan man sätta diagnosen språkstörning hos äldre barn och ungdomar? 

Modersmålet  

Hur tänka kring modersmålet? 

Hur kan vi resonera angående modersmålet?  

Är det alltid utvecklande att arbeta med både modersmål och svenska? Finns det 
perioder då det är bättre att satsa på ett språk? 

Hur påverkar barnets tidigare skolgång utredningen? 

Att stödja språkutvecklingen  
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Vilken stöttning rekommenderar ni till barn med språkstörning? 

Förutom att logopeden arbetar med barnet-vad kan skola och föräldrar göra? 

Ordförrådet? 

Begreppsbildning? 

Träningsprogram för att träna upp ordförråd, förståelse, fonologi?ordbildning? 

Vad kan jag som pedagog göra om jag märker att barnet har svårigheter att lära sig och 
förstå svenska? 

 

 

 

 

 


