
Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling

•Sociala faktorer
•brist på jämnåriga kompetenta andraspråkstalare

•Språkliga faktorer
•komplex språklig miljö

•Pedagogiska faktorer
•verksamhet/undervisning bedrivs utifrån normer 
för enspråkiga barn



Flerspråkig utveckling

Den språkliga utvecklingen 
börjar inte senare

går inte långsammare

- men det mer avancerade andraspråk som behövs i 
skolan tar lång tid

Lexikon

Grammatik

Fonologi (språkljud)

Kodväxling



Flerspråkighet och språkstörning

• Språkstörning innebär att barnet inte har den för åldern 
förväntade språkutvecklingen

• Viktigt att skilja mellan bristande exponering för 
svenska och språkstörning – problemet hos barnet eller 
i miljön?

• Nödvändigt att göra en (informell) bedömning även av 
modersmålet

• Flerspråkighet orsakar ALDRIG en språkstörning



Enspråkigt perspektiv

•När slutar ett flerspråkigt barn att kodväxla?

•Är det möjligt att kunna lika mycket på båda språken?

•Klarar ett barn med grav språkstörning mer än ett 
språk?



Varför inte ”double delay”?

•Metaperspektiv

• Flerspråkigheten förstärker exekutiva funktioner

• uppmärksamhet
• bl a på språkliga skillnader

• impulskontroll
• förbättrar processförmågan

• kontrollfunktioner
• håller tillbaka det ena språket när det andra talas

• flexibilitet 
• samma begrepp kan ha olika fonologisk form

• Flerspråkighet som intervention?

•



Exekutiva funktioner

•Bilingualism enriches the poor:  Enhanced 
cognitive control in low-income minority children 
(Engel de Abreu et al 2012)

•Non-ordsrepetition

•Satsrepetition

•Arbetsminne



Bedömningsmaterial med fokus på flerspråkighet

•Resultatets tillförlitlighet i förhållande till 
• vilken population materialet är baserat på

• typ av bedömningsmaterial 

• normerade, mäter automatisering

• dynamiska, undersöker språklig inlärningsförmåga

• emergens, undersöker förutsättningar för olika grammatiska 
nivåer

• exponeringstiden som variabel

• vilken språklig domän som bedöms

•Specifika flerspråkiga förmågor
• kodväxling



Problem vid översättning av test

•Svårigheter med att översätta test
• språkljud

• grammatik

• ordförråd (lexikon)

•Skillnader mellan dialekter/språk

•Språk i exil

•Normer och åldersreferenser baserade på 
enspråkiga barn



Fonologi

•I princip samma utveckling som hos enspråkiga 
barn i resp språk

•Transkribera svar för att upptäcka fonologiska 
förenklingsprocesser
• typ av process

• syntagmatisk – förändring av ordets struktur

• paradigmatisk – utbyte av ljud, ej förändring av struktur



Fonologisk medvetenhet

Kan bedömas på båda språken

• rim

• fonemidentifiering

• stavelsemanipulation

•non-ord

• språkligt minne



Grammatisk bedömning

•Olika utvecklingsgångar inom olika språk, samma 
struktur – olika svårighetsgrad 

•Emergens

• samma nivå, olika strukturer i olika språk

•Dynamiska test
• bedömer inlärningsförmåga av språk

•Satsrepetition på båda språken



Flicka 4;1 år, grekiska, 6 mån på svensk förskola

Pat talar mkt otydligt enligt modern, endast föräldrarna förstår. Vill inte prata 
svenska. Ärftlighet för språkstörning finns. Första orden vid 1;6 år, satser vid 
2;6 år. Gram utv sen, språkförståelse ua.

Medverkar motvilligt. Stora uttalsproblem, baba (boll) baba, padelooni
(byxor)pabebobi, karekla (stol)kakeka, ruloj (klocka)loloj, lojoj, alltså 
talrika assimilationer (inga systematiska förenklingar) som sätter ner 
förståeligheten. 

Pat medveten om att hon är svårförståelig och tystnar när hon märker att 
personalen lyssnar. Utvecklas så småningom till att pat inte längre talar på fsk, 
men när fsk får en lugnare situation med färre personalbyten och färre 
utagerande barn samtidigt som pat börjar utvecklas språkligt, försvinner detta 
efter några månader. Vid 6;4 års ålder, drygt 2 år senare, återstår bara problem 
med /r/ som realiseras som /l/. Gram utan större problem, hela tiden haft en 
god lexikal förmåga vad gäller ordförråd och förmåga till kategorisering. Gått 
framåt också på grekiska även om föräldrarna tycker hon talar bättre på 
svenska. 



Lexikal bedömning

Distribuerat lexikon

•Kvantitativa mått
• antal ord som förstås

• antal ord som benämns

• conceptual scoring

• total scoring



Barn Hund Kelb Stol Kursij  Dörr Baab Banan Mooz Con-

ceptual

scoring

Total

scoring

Enb

sv

Enb

arab

1 X X X X X X X X 4 8 4 4

2 X X X X X 4 5 3 2

3 X X X X X 4 5 1 4

4 X X X X X X 4 6 2 4

5 X X X X X X 4 6 2 4

6 X X X 3 3 1 2

7 X X X X X 4 5 4 1

8 X X X X 3 4 1 3



Lexikal bedömning

Distribuerat lexikon

•Kvalitativa mått (lexikal-semantiska uppgifter)

•organisation t ex kategorisering

• likheter och skillnader mellan ord

• associationer

• analogier

• lexikal förståelse av fraser



UTSIKTER Resultat skolordförråd steg 3



Pragmatisk förståelse och inferens

• Slutledning (inferens)  

• Förstå information i grupp

• Bedöma vad den andra personen vet



Flicka 8;4 år somali

• Inrem av skolan. Fa har tolk efter >10 år. Pat började på muslimsk 
fsk vid 4 åå, verksamheten på svenska. Går i åk 1 nu, hög närvaro. 
1/4.  syskon 4, 3 och 1 år. Hemma talas i stort sett bara somali. Enl
fa är somali starkast. 

• Koncentrationssvårigheter. Pratar gärna i klassen men har svårt att 
göra sig förstådd. Har svårt att tillgodoföra sig undervisningen

• Enl skolan har hon ett bristande ordförråd på svenska, har mkt 
svårt att förklara och inget sammanhang i sina utsagor. Räcker ofta 
upp handen, men vet inte vad hon ska svara. Nersatt 
språkförståelse, allra svårast är muntlig instruktion i grupp.

• Språkliga bedömningar på somali och svenska visar på en lite sen 
och ojämn språkutv. Ett neuroling test som görs  på somali visar 
att hon bara klarar att upprepa 3 orelaterade ord, perserverar
ibland, dvs upprepar ord som använts i tidigare uppgifter. 
Ordmobilisering också problem. När hon under 1,5 minuter skall 
räkna upp olika kläder blir det byxor, tröja, shorts, lakan. För 
olika sorters mat blir det bara ris, makaroner, pasta, makaroner, 
kyckling. Perserverar även här. 


