
 

Bedömning för identifiering av 
språkstörning hos flerspråkiga 
barn 

 

En systematisk litteraturstudie  

 

Helena Arbman och Sofia Wederbrand 

Specialpedagogiska institutionen 

Examensarbete/Självständigt arbete 15 hp  

Specialpedagogik  

Specialpedagogprogrammet/Speciallärarprogrammet med inriktning 

språk-, skriv- och läsutveckling (90 hp, AN) 

Höstterminen 2018 

Handledare: Eva Berglund 

 



 

 

Bedömning för identifiering av 

språkstörning hos flerspråkiga 

barn 

En systematisk litteraturstudie 

Helena Arbman och Sofia Wederbrand 

Sammanfattning 

I dagsläget används till större delen bedömningsmaterial utifrån enspråkiga normer för att bedöma 

flerspråkiga barn vid misstanke om språkstörning. Detta leder till att flerspråkiga barn både under- och 

överdiagnostiseras. Syftet med denna studie var att sammanställa den senaste forskningen kring 

bedömning av språkstörning i kombination med flerspråkighet genom att göra en systematisk 

litteraturstudie. Utifrån sökorden språkstörning, flerspråkiga barn och bedömning valdes vetenskapliga 

artiklar ut för vidare analys. Resultatet av analyserade artiklar visar att flerspråkighet inte leder till 

språkliga svårigheter. Flerspråkighet kan tvärtom vara en tillgång även om det för barn med 

språkstörning tar längre tid att lära sig ett nytt språk. Bedömning bör alltid så långt möjligt göras på 

båda språken. Bedömning med hjälp av en kombination av testinstrument såsom meningsrepetition, 

nonordrepetition och narrativt språkprov har visat sig tillförlitliga och är lätta att använda. Dynamisk 

bedömning rekommenderas också av flera forskare. Vikten av föräldrasamverkan betonas även. Inom 

den pedagogiska praktiken kan lärare, speciallärare och specialpedagoger i samarbete lära sig mer om 

dessa metoder och därmed utveckla fungerande arbetssätt för att fortsatt kunna stödja barn med 

språkstörning kombinerat med flerspråkighet.  
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Introduktion   

Majoriteten av barn i världen är flerspråkiga och flerspråkighet ökar i Sverige (Salameh & Nettelbladt, 

2018).  I EU talar 54 % av invånarna minst två språk (Peña, 2016). I dagens Sverige talas upp emot 

150 olika språk och många växer upp med flera språk. De allra flesta som bor i Sverige lär sig mer än 

ett språk någon gång under sin livstid (Skolverket, 2018). Förskolans och skolans läroplaner 

understryker att språk, lärande och identitetsutveckling oupplösligt hänger samman (Skolverket, 2016; 

Skolverket, 2011). 

Problemet språkstörning är vanligt, men samtidigt finns det i förskola och skola ofta en osäkerhet hos 

personalen om vad språkstörning innebär och på vilket sätt man kan arbeta språkutvecklande för alla 

barn, i synnerhet de barn som befinner sig i språklig sårbarhet, som barn med språkstörning. Även hos 

flerspråkiga barn förekommer givetvis språkstörning, men förhållandet mellan svårigheter som beror 

på andraspråksinlärning eller på språkstörning kan vara svåra att reda ut. Det förekommer även 

missuppfattningar och myter vad gäller flerspråkighet och språkutveckling, exempelvis att man ska 

hålla sig till ett språk (Salameh & Nettelbladt, 2018).   

Den språkliga förmågan är inte minst central för att klara skolans kunskapskrav i samtliga skolämnen, 

när det gäller kamratrelationer och i förlängningen att klara vuxenlivet. Kvarvarande språksvårigheter 

riskerar att leda till större problem inom fler områden ju äldre barnen blir (Bruce, Ivarsson, Svensson 

& Sventelius, 2016). Det är därför av största vikt att tidigt upptäcka och stödja barn med 

språksvårigheter för att undvika att de fortsättningsvis hamnar i skolproblem och utanförskap.  

Lärares undervisningsmetoder och förhållningssätt såväl som den fysiska miljön är betydelsefulla 

delar i det språkutvecklande arbetet. Bedömning och diagnostisering är en annan utmaning (Boerma & 

Blom, 2017). Bedömningar och diagnos av språkförmågan utgår vanligen från enspråkighet och 

kunskap om andra språk och i andra språk kan vara bristfälliga hos dem som ska göra bedömningar. 

Därmed riskerar man både under- och överdiagnostisering av språkstörning hos flerspråkiga 

barn (Hallin, 2016, 23 augusti).  

Precis som andra barn kan barn med språkstörning lära sig tala, läsa och skriva på flera språk 

samtidigt. För barn med språkstörning kan det dock ta längre tid. Det innebär emellertid inte att 

utvecklingen går fortare genom att ta bort ett språk ur undervisningen (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten [SPSM], 2018).  
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Bakgrund  

Flerspråkig utveckling har positiva effekter för barn med typisk språkutveckling konstaterar 

Salameh och Nettelbladt (2018).  För flerspråkiga barn med språkstörning är flerspråkigheten inget 

hinder utan kan till och med vara ett stöd. Metaspråklig förmåga, det vill säga kunskaper om språk, 

medvetenhet om skillnader inom och mellan språk är en av dessa positiva effekter 

(Salameh & Nettelbladt, 2018). Utvecklingen på förstaspråket kan gynnas av ett andraspråk och även 

innebära sociala fördelar, som förmåga att förstå underförstådda meningar samt kognitiva fördelar 

såsom bättre uppmärksamhetskontroll och arbetsminne (Peña, 2016).  

Det finns ingen enhetlig internationell definition av språkstörning. Termen SLI, Specific Language 

Impairment, används ofta internationellt och kan på svenska översättas med specifik 

språkstörning (Salameh & Nettelbladt, 2018). Salameh och Nettelbladt (2018) hänvisar till 

språkpsykologen Dorothy Bishop (2013) som menar att diagnosen SLI innebär att språket skulle vara 

barnets huvudsakliga problem och barnet skulle inte uppvisa andra problem såsom intellektuell 

funktionsnedsättning, avvikande neurologisk utveckling eller hörselskada. Idag ställs diagnos utifrån 

strikta inklusions- och exklusionskriterier och är i huvudsak ett resultat av språkliga bedömningar. Ett 

problem var dock att “komorbiditet”, alltså förekomsten av andra problem än språkliga, är vanliga hos 

barn med språkliga svårigheter (Salameh & Nettelbladt, 2018). 

Under 2014 inleddes därför en debatt kring huruvida begreppet språkstörning, framförallt 

specifik språkstörning, är användbart i kliniska sammanhang samt hur språkstörning bäst 

diagnostiseras. Bland engelskspråkiga forskare och logopeder har termen DLD (Development 

language disorder) accepterats istället för SLI. En svensk översättning av denna term är ännu inte 

föreslagen. Utvecklingsrelaterad språkstörning är en möjlig svensk översättning menar 

Salameh och Nettelbladt (2018). 

Språket kan delas in i de tre områdena form, innehåll och användning. Ett barn med språkstörning kan 

ha svårigheter inom ett eller flera av dessa områden. Form handlar bland annat om fonologi och 

grammatik. Oftast är det svårigheter med språkets form som märks först, barnet kan exempelvis kasta 

om ordföljden i meningar eller byta ut/utelämna olika språkljud. Med tiden utvecklar barnet språklig 

medvetenhet, såsom att förstå att ord kan rimma. I skolåldern kan svårigheter med språklig 

medvetenhet visa sig genom att barnet har svårt uppfatta vilka språkljud som ingår i ett ord eller att 

dela upp ord i stavelser. Innehåll handlar om språkets semantik, vilket innefattar vilka ord, uttryck och 

meningar barnet förstår och kan. Vid svårigheter kan barnet exempelvis ha ett litet ordförråd, svårt att 

förstå instruktioner och ha svårt att sortera och kategorisera ord som hör ihop. Inom språkområdet 

användning ingår pragmatik, det vill säga förmågan att kommunicera och samspela med andra. Barnet 

kan ha svårt att använda och tolka kroppsspråk, ögonkontakt och mimik. Ytterligare svårigheter kan 

vara att vänta på sin tur i samtal och anpassa språket till olika situationer (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten [SPSM], 2018). 

Språkstörningen delas i Sverige ofta in i graderna lätt, måttlig eller grav beroende på antalet påverkade 

språkliga domäner. Detta går även att använda i ett flerspråkigt sammanhang (Salameh & Nettelbladt, 

2018). Lätt språkstörning innebär uttalsproblem, ofta övergående dock inte alltid. Vid måttlig 

språkstörning innebär det mer uttalad problematik med fonologi och grammatik. Grav språkstörning 

innebär att barnet har stora svårigheter att göra sig förstådd och förstå språk, och barnet talar inte 
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mycket. Barnet har omfattande problem med fonologi, grammatik och lexikon. Det språkliga 

samspelet med andra, den pragmatiska utvecklingen, kan också ofta påverkas om barnet har 

svårigheter med språkförståelse. Problemen kvarstår ofta upp i skolåldern och även i vuxen ålder.  

Tidig diagnostisering är av största vikt för att stödja barn vid grav språkstörning. För att kunna ge 

flerspråkiga barn diagnosen språkstörning måste språkstörningen manifesteras på samtliga språk 

(Salameh & Nettelbladt, 2018). Enspråkiga normer bör inte användas vid bedömning av flerspråkiga 

barn, då detta leder till en över- eller underrepresentation av flerspråkiga barn med språkstörning 

(Marinis, Armon-Lotem, & Pontikas, 2017).  Samtidigt har endast ett fåtal bedömningsinstrument 

versioner på mer än ett språk. Marinis et al. (2017) hävdar att det är nödvändigt att bedöma barnen på 

båda språken för att möjliggöra en korrekt diagnos samt att frågeformulär från föräldrar är ett viktigt 

komplement.  

Jämförelse mellan olika studier försvåras av att de äger rum i varierande miljöer där olika faktorer 

spelar in, till exempel som när barnet började exponeras för andraspråket, graden av exponering, olika 

språkpar, status på språken (minoritets- eller majoritetsspråk) och det dominanta språket. Även om 

forskningen inom området ökar så återstår mycket att göra innan test kan standardiseras enligt Marinis 

et al. (2017). 

Syfte  

Då enspråkiga bedömningsmaterial och normer inte bör användas vid bedömning av flerspråkiga barn 

eftersom det leder till både över- och underdiagnostisering av språkstörning hos flerspråkiga barn är 

det väsentligt att finna former för en mer rättvisande bedömning av flerspråkiga barn vid misstanke 

om språkstörning. Därav är vårt syfte att beskriva den senaste empiriska forskningen när det gäller 

bedömning av språkstörning eller vid misstanke om språkstörning kombinerat med flerspråkighet hos 

barn i åldrarna fyra till tolv år med hjälp av en systematisk litteraturstudie.   

Frågeställning 

Hur kan flerspråkiga barns språkliga förmåga bedömas när det gäller språkstörning eller vid misstanke 

om språkstörning? 

Begreppsdefinitioner 

Språkstörning: Som ovan redovisats finns olika definitioner av begreppet språkstörning. Vi har valt att 

genomgående i denna systematiska litteraturstudie använda begreppet språkstörning. 

Typisk språklig utveckling: Avser en riktlinje för hur de flesta barns språk utvecklas (Afasiförbundet, 

2018). 

Flerspråkighet: I denna text används det sammanfattande ordet flerspråkighet. Detta avser att barnet 

exponerats för och/eller talar mer än ett språk (Salameh & Nettelbladt, 2018). I studierna används både 

begreppen bilingual och multilingual. 

Sekventiell flerspråkighet: Kallas även successiv flerspråkighet. Innebär att inlärningen av 

förstaspråket har påbörjats innan nästa språk introduceras. Ett barn som exponeras för flera språk 

direkt efter födelsen blir simultant flerspråkig (Arnstad, 2017). 

Barn: Oavsett ålder, olika skolformer och sammanhang används i texten begreppet barn. 
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Förskola, skola: Barn i olika skolformer i olika länder undersöks och detta sammanfattas här med de 

svenska termerna förskola och skola. 
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Metod 

Vi har valt att använda oss av systematisk litteraturstudie som metod. En systematisk litteraturstudie 

innebär att söka, kritiskt granska och därefter sammanställa aktuell forskning utifrån valt 

problemområde eller ämne. Genomförandet av en systematisk litteraturstudie innefattar ett arbete i 

flera steg. Varför studien görs bör motiveras samt formulering av frågor som går att besvara. Sökord 

samt sökstrategi bestäms och därefter identifieras och väljs vetenskapliga artiklar ut för att sedan 

kritiskt värderas och kvalitetsbedömas. Resultatet analyseras och diskuteras därefter. Slutligen görs en 

sammanställning där slutsatser dras (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Nedan 

presenterar vi hur sökning, urval och kvalitetsgranskning utfördes samt vilka etiska överväganden som 

gjordes. 

Datainsamlingsmetod 

Tabell 1. Sökord och antal träffar på SUB. (peer-review, academic journal, engelska samt år: 2014-

2018 markerade vid sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 Language impairment 12664 

2 Language impairment AND bilingual children 398 

3 Language impairment AND bilingual children AND 

assessment 

133 

 

Urval 

I Tabell 2 presenterar vi urvalet av artiklar. 

  Återstående 

referenser 

från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 1 

Kombinationen:  

” Language impairment AND bilingual children AND 

assessment” 

133 

2 Exklusion av dubbletter (samma artikel) 63 

3 Exklusion av artiklar som behandlade annan typ av 

funktionsnedsättning 

46 

4 Exklusion av forskningsöversikter, ej nedladdningsbara 

artiklar samt artiklar utanför valt åldersspann. 

27 
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5 Inklusion – språkstörning, flerspråkiga barn och 

bedömning 

27 

 

Inklusionskriterier 

 

Artiklar som behandlade språkstörning, flerspråkiga barn (i åldrarna fyra till tolv år) samt bedömning 

valdes för analys. För att kunna ta del av den allra senaste forskningen valde vi att söka på artiklar 

skrivna 2014-2018 samt Date Newest i sökordningen. 

Exklusionskriterier 

 

Artiklar som handlade om språkstörning i kombination med andra diagnoser såsom autism valdes bort. 

Likaså gällande artiklar som berörde hörselnedsättning och språkstörning. Vår sökning genererade ett 

stort antal dubbletter som således valdes bort. 

 

Kvalitetsgranskning  

Varje studie i en systematisk litteraturstudie bör värderas i flera steg. Det finns ingen entydig process 

för detta men följande frågor är väsentliga att besvara: studiens syfte, vilka resultat som erhölls samt 

giltigheten av dessa resultat. Forskning kan sägas vara färskvara när det gäller praxisforskning, då 

verksamheter snabbt förändras och forskningsresultatet blir fort inte längre av relevans 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Vår kvalitetsbedömning omfattar studiens design, urval, 

mätinstrument, validitet och reliabilitet samt statistik i resultat, vilket vi har valt att presentera i Tabell 

3 (se Bilaga 1). Med reliabilitet menas i vilken utsträckning resultatet skulle bli desamma vid 

upprepade mätningar. Validitet innebär ett instruments förmåga att mäta det som är avsett att mäta. 

Designen styrs av studiens syfte och frågeställningar. Då resultatet ska tolkas är det väsentligt att 

förstå vilken design forskaren har använt i studien (Eriksson Barajas et al., 2013).  I Tabell 4 

presenteras studiernas syfte och frågeställningar samt resultat (se Bilaga 2). 

  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes gällande urval och presentation av resultat. De studier som valdes har fått 

tillstånd av etisk kommitté alternativt noggranna etiska överväganden hade gjorts. Alla artiklar som 

ingår i studien redovisas och arkiveras på ett säkert sätt (Eriksson Barajas et al., 2013). Vi har läst 

samtliga artiklar som passar utifrån våra sökningar och våra inklusionskriterier och inte valt bort 

någon artikel utöver våra exklusionskriterier. 
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Resultat 

I följande avsnitt lyfter vi fram signifikanta fynd av särskilt intresse och jämför de olika studiernas 

resultat. I artiklarna framträdde olika former av bedömning, vilka vi kommer att presentera nedan. 

Flerspråkig bedömning 

Det är en stor samstämmighet mellan många studier som poängterar att bedömning av flerspråkiga 

barns språkliga förmåga måste ske på båda språken, annars riskeras feldiagnostisering (Peña, Bedore 

& Kester, 2016; Kraemer & Fabiano-Smith, 2017; Ebert & Pham, 2017). 

Kraemer och Fabiano-Smith (2017) granskade 88 bedömningsrapporter för att se hur logopeder 

bedömt språklig förmåga hos barn med spanska som förstaspråk i Kalifornien. Man hade två 

hypoteser: För det första att det oproportionerliga antalet spansktalande barn med logopedstöd 

indikerade att logopeder inte använder riktlinjer för bedömning av flerspråkiga barn och för det andra 

att logopeder huvudsakligen bedömer på engelska med standardiserade test normerade på enspråkiga 

barn. Hypoteserna bekräftades genom granskningen som visade att alla barn hade bedömts med 

standardiserade test. I de flesta fallen hade barnen bedömts antingen på spanska eller engelska och 

endast 18 av de 88 bedömdes på båda språken. Detta, hävdar Kraemer och Fabiano-Smith (2017), är 

ett misslyckande i att följa statliga riktlinjer för bedömning av flerspråkiga barn och vidare forskning 

behövs för att etablera evidensbaserade och opartiska bedömningsinstrument för flerspråkiga barn, 

instrument som dessutom är ekologiskt valida, det vill säga fungerar och kan tillämpas i verkligheten. 

I linje med detta påpekar Whiteside och Norbury (2017) att standardiserade enspråkigt normerade 

språkliga mätmetoder inte rekommenderas vid bedömning av flerspråkiga barn då sådana test inte 

anses vara tillförlitliga i att identifiera flerspråkiga barn med språkstörning. Även flerspråkiga barn 

med typisk språkutveckling presterar i regel sämre än enspråkiga kamrater på individuella språktest, 

enligt Whiteside och Norbury (2017). Även Peña et al. (2016) menar att för att kunna göra en mer 

exakt bedömning och beslut om diagnos för flerspråkiga barn bör tillvägagångssätt som tar hänsyn till 

båda språken väljas. 

Hur kan en rättvis bedömning av flerspråkiga barn göras i de fall test på båda språken inte är möjligt? 

Den frågan ställs av Boerma och Blom (2017) som påpekar att detta inte alltid är möjligt att 

genomföra en god bedömning av olika skäl, såsom ekonomiska och tidsmässiga skäl eller brist på 

tolkar. Flerspråkig bedömning av barn med misstänkt språkstörning rekommenderas alltså, men 

samtidigt är detta i praktiken i många fall omöjligt på grund av den mångfald av språkkombinationer 

som förekommer samt avsaknad av mätmetoder för flerspråkiga barn. (Boerma & Blom, 2017; 

Whiteside & Norbury, 2017). Det är osannolikt att det inom den närmaste framtiden kommer att finnas 

diagnostiska instrument på alla de språk som finns och därför kan det ändå vara meningsfullt med 

enspråkig bedömning av flerspråkiga barn resonerar Whiteside & Norbury (2017). Av detta följer att 

en viktig strävan blir att undersöka enspråkigt normerade testverktyg (i deras fall på engelska) för att 

identifiera barn som behöver stöd i språkinlärningen för att möjliggöra att de kan uppnå lärandemålen. 

I en longitudinell studie av barn med engelska som andraspråk undersöktes om ett bedömningsbatteri 

normerat på engelska kunde identifiera flerspråkiga barn med ihållande inlärningssvårigheter gällande 

engelskinlärningen. Barnen bedömdes vid två till tre tillfällen under två år, på engelska avseende icke-

verbal förmåga och språk (ordförråd, berättande). Deras resultat överensstämde med resultat för 

enspråkiga barn med språkstörning. Fem- till sexåringar med engelska som andraspråk och enspråkiga 

kamrater som uppfyllde enspråkiga kriterier för språkstörning hade fortsatta inlärningssvårigheter i 
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engelska de följande åren vilket påverkade uppnåendemålen. Ett enspråkigt normerat 

bedömningsbatteri på andraspråket kan således ha ett visst praktiskt värde för att identifiera 

flerspråkiga barn som behöver stöd i engelskaspråkinlärningen, detta oavsett om svårigheterna beror 

på otillräcklig exponering på andraspråket, språkstörning eller båda delarna, hävdar Whiteside och 

Norbury (2017).  

Gibson, Peña och Bedore, (2014) granskade omfattningen av skillnaden mellan standardiserade 

mätinstrument av receptiv och expressiv semantisk kunskap för flerspråkiga (spanska-engelska) barn 

med och utan språkstörning. Samtliga barn i undersökningen uppvisade signifikanta skillnader mellan 

receptiva och expressiva förmågor på andraspråket engelska, dock observerades denna skillnad inte på 

förstaspråket spanska. Barnen med språkstörning hade signifikant större skillnad mellan receptiva och 

expressiva semantiska standardpoäng än jämnåriga kamrater med typisk språklig utveckling. 

Skillnaden var större för flerspråkiga barn med språkstörning på grund av den extra svårigheten dessa 

barn har i att processa fonetisk information. Gibson et al. (2014) menar att framtida forskning krävs 

för att förstå dessa underliggande processer.  

Grammatisk och lexikal bedömning 

Barn med språkstörning har svårigheter med grammatiska böjningsmönster, konstaterar 

Chondrogianni och John (2018). Forskning på området rör till största delen stora språk såsom 

engelska. Därför får logopeder förlita sig till översatta bedömningsinstrument och på så vis kan viktiga 

aspekter av andra språk missas, påpekar Chondrogianni och John (2018). Därför ville de undersöka 

hur flerspråkiga barn i Wales, med typisk språkutveckling och med språkstörning, presterar vid 

uppgifter som behandlar tempus (dåtid) och pluralbildning på walesiska, områden som skulle kunna 

var potentiellt svåra för barn med språkstörning. I studien deltog 28 flerspråkiga barn, fyra till sex år 

gamla, varav tio med språkstörning eller med risk för språkstörning och 18 utan. En 

bakgrundsbedömning gjordes i form av ett batteri med standardiserade och icke-standardiserade 

uppgifter samt föräldraenkät. I Wales startar systematisk undervisning på engelska först i skolår 3, 

alltså hade inget av barnen i studien engelskundervisning vid tidpunkten för studien. Fyra testlektioner 

genomfördes, två på vardera språk. Barnen fick tre eliciteringsuppgifter, det vill säga där läraren 

försökte framkalla vissa svar, detta för att mäta tempus och pluralbildning på walesiska. Till exempel 

fick barnen se på bilder och läraren sade ”Här är ett äpple. Här är två…” och barnet skulle då fylla i 

pluralformen. Barnen med språkstörning presterade sämre än de med typisk språkutveckling i alla tre 

uppgifterna. De hade uttalade problem inom de testade områdena, även med förstärkning (prompting). 

Därför skulle förstärkningsuppgifter (prompting tasks) innehållande tempus och pluralbildning kunna 

vara ett lovande framtida bedömningsverktyg hävdar Chondrogianni och John (2018) och tillägger att 

mer forskning behövs om hur dynamisk bedömning och behandlingsstrategier används i denna 

population. 

I en annan studie med fokus på grammatisk bedömning undersökte Castilla-Earls, Pérez-Leroux, 

Restrepo, Gaile och Chen (2018) användningen av spanska konjunktiv hos flerspråkiga barn, fem till 

åtta år, med och utan språkstörning. Barnen hade varierande mönster av flerspråkig dominans och 

delades därför in i grupperna asymmetrisk (starkare spanska, begränsad engelska) respektive 

balanserad eller nästan-balanserad flerspråkighet. Resultatet visade att flerspråkig färdighet, språklig 

klinisk status samt ålder förutsäger exaktheten för konjunktivproduktion. Studien ger stöd för 

användningen av grammatiskt målinriktade tillvägagångssätt vid bedömning i flerspråkiga 

populationer, konstaterar Castilla-Earls et al. (2018). Data stöder indirekt hypotesen att tempus 

påverkas semantiskt hos spansktalande barn med språkstörning.  
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Bedore, Peña, Anaya, Nieto, Lugo-Neris och Baron (2018) undersökte sju- till tioåriga, flerspråkiga 

barns (spanska-engelska) prestationer på engelska gällande olika grammatiska delar för att skapa 

förståelse för hur svårigheter för grammatiska strukturer kan vara behjälpligt för att korrekt 

klassificera språkstörning. Hänsyn togs till språklig erfarenhet och exponering. Barn med 

språkstörning presterade sämre än barn med typisk språkutveckling gällande samtliga grupper med 

olika flerspråkiga erfarenheter. Barn med mycket erfarenhet av engelska och barn med balanserad 

erfarenhet av engelska-spanska kunde bli noggrant klassificerade utifrån alla engelska grammatiska 

former som testades utom för prepositioner. För flerspråkiga barn med mycket spansk språklig 

erfarenhet var det möjligt att utesluta språkstörning utifrån grammatisk produktion, dock ej 

identifiering av språkstörning. Bedore et al. (2018) menar att det är möjligt att identifiera 

språkstörning hos barn som lär sig engelska när de använder engelska 40 % av tiden eller mer. Dock 

behövs mer information om utveckling och mönster för svårigheter för barn med mycket erfarenhet av 

spanska. Bedore et al. (2018) skriver att en begränsning med studien var att ett litet antal språkprov 

testades för varje grammatisk del, mer arbete behövs för att kunna replikera resultaten i större 

utsträckning. 

 

Thordardottir (2015) granskade den grammatiska utvecklingen på franska och engelska av flerspråkiga 

förskolebarn som var exponerade för dessa språk i varierande grad för att jämföra deras utveckling på 

varje språk med enspråkiga barn. Thordardottir (2015) ställde hypotesen att ökad exponering för något 

språk skulle leda till en högre grammatisk nivå på det språket. Resultatet visade att grammatisk 

utveckling i varje språk var starkt influerad av mängden erfarenhet av samma språk. Barn med lika 

exponering för båda språken presterade jämförbart med enspråkiga barn på båda språk, medan barnen 

med ojämn exponering visade likartat ojämn prestation gällande båda språk och presterade signifikant 

lägre än enspråkiga barn i deras svagare språk. Att prestera betydligt lägre än enspråkiga på båda 

språken kan därför vara ett tecken på språkstörning menar Thordardottir (2015).  

Khoury, Saliby, dos Santos, Hreich och Messarra (2017) utforskade och jämförde den lexikala 

förmågan hos libanesiska barn med språkstörning jämfört med jämnåriga med typisk språklig 

utveckling, i åldrarna fem till sju år. De letade efter specifika lexikala markörer, såsom vanliga 

felsägningar eller förmågan att använda ordklasserna substantiv och verb, som skulle kunna 

differentiera de båda grupperna från varandra. De fann att barn med typisk språkutveckling hade bättre 

lexikal förmåga, speciellt gällande expressiv förmåga, än jämnåriga med språkstörning. Barnen med 

typisk språkutveckling var även mer exakta vad gäller att kunna namnge och känna igen verb än 

barnen med språkstörning. Koury et al. (2017) skriver dock att resultatet måste tas med försiktighet på 

grund av de små urvalsgrupperna i studien. 

Hur många olika grupper utifrån språkförmåga som kunde identifieras genom att analysera språkprov 

(semantik, grammatik och meningslängd), språkprocessuppgifter (fonologiskt arbetsminne och 

processa hastighet) och icke-verbala kognitiva förmågor, undersökte Kapantzoglou, Restrepo, Gray 

och Thompson (2015).  De var även intresserade av att ta reda på i vilken utsträckning grupperna 

skiljde sig från varandra i de olika mätningarna som användes vid bedömningen. Undersökningen 

genomfördes med övervägande spansktalande barn, i åldrarna fem till sju år, genom att använda 

standardiserade tester. Ingen av barnen hade någon diagnos sedan tidigare. Utifrån sitt resultat menar 

Kapantzoglou et al. (2015) att klassificera barn i två grupper, de med respektive utan språkstörning, 

kan leda till felidentifiering av språkstörning. Resultat av deras studie visade att en tre-gruppsmodell 

vad gällde språkförmåga bäst representerade data. De grupper de identifierade kännetecknades av låga 

grammatiska färdigheter i en grupp, lågt fonologiskt arbetsminne i en annan grupp och genomsnittliga 
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färdigheter, som presterade på eller över medel, i en tredje grupp. De föreslår en longitudinell studie 

för att avgöra huruvida barns styrkor och svagheter förändras över tid. Resultatet av studien indikerar 

att predominant spansktalande barn har svårigheter att lära sig språk på grund av två anledningar, 

svårigheter med antingen grammatik eller processa fonologiska aspekter av språket. Om bedömning 

av språkförmåga görs utan att testa båda dessa områden finns risk för feldiagnostisering menar 

Kapantzoglou et al. (2015). 

Sammanfattningsvis visar alltså ett flertal studier på att barn med språkstörning har grammatiska 

svårigheter på båda språken, även om olika svårigheter finns på olika språk beroende på deras struktur. 

Därför måste bedömning ske på båda språken. Om den grammatiska nivån är lägre på enbart ett språk 

kan det bero på bristande exponering.  

Bedömning med kombination av olika testinstrument 

Standardiserade test bör undvikas vid bedömning av sekventiellt flerspråkiga barn enligt Hemsley, 

Holm och Dodd (2014), eftersom dessa inte är finkänsliga nog att bedöma språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn i deras unika språkliga kontext. Trots det förlitar sig logopeder ofta mer på dessa 

instrument än på alternativa bedömningsformer vid bedömning av flerspråkiga barn, hävdar Hemsley 

et al. (2014) och bedömningen riskerar därmed att endast identifiera styrkor och svagheter i barns 

andraspråksutveckling. Förutom språkliga variationer påverkar kulturella skillnader bedömningen. För 

att undersöka tillvägagångssätt för bedömning av sekventiellt flerspråkiga barn vid misstanke om 

språkstörning använde Hemsley et al. (2014) i fallstudier av två barn, elva respektive åtta år gamla, ett 

bedömningsbatteri bestående av kamratjämförelser, ordförråd (antal begrepp sammanlagt på båda 

språken) och dynamisk bedömning. Syftet var att undersöka hur en kombination av 

bedömningstekniker skulle kunna skilja språkliga olikheter (language difference) från språkstörning.  

Resultatet visade att om endast data från statisk bedömning använts hade ett av barnen felaktigt 

diagnostiserats med språkstörning. 

Statisk bedömning är ett sätt att bedöma språklig förmåga vid ett tillfälle och standardiserade test 

används ofta vid bedömningar. Dessa test behöver dock kombineras med andra bedömningsmetoder 

(Ebert & Pham, 2017). I en studie av fem- till elvaåriga flerspråkiga barn med språkstörning 

kompletterade standardiserade test och narrativt språkprov på engelska och spanska varandra i 

bedömningen. Den narrativa bedömningen fångar kontextbaserade förmågor och flera dimensioner av 

språket medan språktest bedömer språklig förmåga utanför sitt sammanhang, något som kan 

missgynna flerspråkiga barn. En slutsats var att den ena formen inte kan ersätta den andra då de 

erbjuder olika typer av information, enligt Ebert och Pham (2017). En slutsats som överensstämmer 

med vad Peña et al. (2016) fann i sin undersökning med yngre barn. För att kunna göra en mer exakt 

bedömning och beslut om diagnos för flerspråkiga barn bör tillvägagångssätt som tar hänsyn till båda 

språken väljas, skriver Peña et al. (2016) och menar att om fokus endast läggs vid det dominerande 

språket kan färdigheter som barnet endast har på det ickedominerande språket missas. De undersökte 

klassifikationsnoggrannheten av engelska och spanska semantiska subtest utifrån en experimentell 

version av BESA (Bilingual English Spanish Assessment) av flerspråkiga barn med och utan 

språkstörning i åldrarna fyra till sex år. Genom att klassificera barn med språkstörning utifrån båda 

språken förbättrades klassifikationsnoggrannheten och reducerade andelen felklassificerade. 

Språkförsening hos flerspråkiga barn kan bero på språkstörning, men även på otillräcklig exponering 

för andraspråket. Dessa barn riskerar feldiagnostisering om den språkliga bedömningen utgår från ett 

språk. Därför behövs någon form av opartisk bedömning. I sin undersökning valde Boerma och Blom 

(2017) ett alternativt angreppssätt för att avgöra om barns språkförsening beror på språkstörning eller 
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otillräcklig exponering. Tre kompletterande instrument användes; frågeformulär till föräldrar, 

nonordrepetition samt berättande, det vill säga förmåga att förstå en berättelse och att själv berätta till 

bilder. Fler- och enspråkiga barn i åldrarna fem till sex år, med och utan språkstörning, deltog i 

studien. Boerma och Blom (2017) menar att studien påvisar att de tre instrumenten i kombination 

visade sig vara en tillförlitlig metod att identifiera språkstörning hos en- och flerspråkiga. Det påpekar 

dock att urvalet i studien är begränsat och att generaliserbarheten av resultatet därför kan ifrågasättas, 

men att deras studie kan leda till vidare forskning inom området att finna en opartisk metod för 

bedömning av flerspråkiga barns språk. 

Flera EU-projekt har syftat till att ta fram bedömningmaterial för att bedöma båda språken hos barn 

med språkstörning. Ett av dessa material är LITMUS (The Language Impairment Testing in 

Multilingual Settings). Hamann och Ibrahim (2017) undersökte i sin studie två nya LITMUS-verktyg 

på tyska och huruvida verktygen kunde identifiera språkstörning hos flerspråkiga barn i fem- till 

nioårsåldern. Testerna innehöll fonologiska eller syntaktiska strukturer som var språkligt komplexa 

och har visat sig vara svårt för barn med språkstörning på olika språk. Resultatet visade att verktygen 

var väl konstruerade och identifierade språkstörning på ett tillförlitligt sätt både hos enspråkiga barn 

och flerspråkiga barn. Bakgrundsinformation om barnen utifrån föräldraenkät var väsentligt i 

tolkningen av de flerspråkiga barnens prestationer. 

I syfte att avgöra huruvida det LITMUS-baserade SRep (meningsupprepings-uppgifter) är ett 

användbart verktyg för att skilja mellan enspråkiga och flerspråkiga barn med och utan språkstörning 

genomförde Meir, Walters och Armon-Lotem (2016) en studie där de undersökte sekventiellt 

flerspråkiga förskolebarn som talade ryska och hebreiska. De flerspråkiga och enspråkiga 

jämförelserna gav endast skillnader i förstaspråket ryska, där enspråkiga rysktalande barn överträffade 

flerspråkiga barn med typisk språkutveckling på sitt förstaspråk. När det gällde hebreiska framkom 

inga signifikanta skillnader mellan enspråkiga och flerspråkiga talare av hebreiska. Jämförelser mellan 

flerspråkiga barn med och utan språkstörning visade att både kvantiteten och kvaliteten av allvarliga 

fel skiljer de två flerspråkiga grupperna. Gällande båda språken, överträffade flerspråkiga barn med 

typisk språklig utveckling sina kamrater med språkstörning. Forskarna fann felmönster som var unika 

för barn med språkstörning, såsom bisatser och frågor, och inte kan tillskrivas påverkan av första- eller 

andraspråket, medan de fel barnen gjorde i den flerspråkiga gruppen av barn med typisk 

språkutveckling kan spåras till flerspråkig påverkan (mestadels andraspråkets påverkan på 

förstaspråket).  

Då nonordrepetions- och meningsrepetitionsuppgifter (NWR och SR) visat sig vara tillförlitliga 

instrument för bedömning av språkstörning i enspråkiga populationer ville även Tuller et al. (2018) 

undersöka användbarheten i flerspråkiga populationer. I syfte att fastställa diagnostisk noggrannhet 

gällande NWR- och SR-uppgifter (en del av LITMUS) testades flerspråkiga barn i Frankrike och 

Tyskland. I överensstämmelse med tidigare studier fann Tuller et al. (2018) att NWR och SR 

identifierade språkstörning hos enspråkiga barn på ett utmärkt sätt och hos flerspråkiga barn ganska 

bra. Flera undersökningar om detta har ägt rum i olika kontexter, som till exempel de ovan nämnda 

hebreiska och holländska studierna (Meir et al., 2016; Boerma & Blom, 2017). Då dessa instrument 

visat sig ge en tillfredsställande diagnostisk säkerhet i varierande miljöer är dessa metoder lämpliga att 

använda som en del av den diagnostiska processen för att identifiera språkstörning hos flerspråkiga 

barn, när bedömningsspråket är ett annat än förstaspråket, konstaterar Tuller et al. (2018). 
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Dynamisk bedömning  

Vid dynamisk bedömning är det centrala nuvarande inlärning snarare än produkten av tidigare 

inlärning. Fokus ligger på inlärningsprocessen och hur barnet lär sig samt barnets potential till lärande. 

Dynamisk bedömning bygger på Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, det vill säga 

skillnaden av vad ett barn klarar med och utan stöttning i sitt lärande. Den vanligaste formen av 

dynamisk bedömning bygger på formen förtest-inlärning-eftertest (Petersen, Chanthongthip, 

Ukrainetz, Spencer & Steeve, 2017). Denna bedömningsform används sällan i skolor eftersom tester 

och administration ofta anses vara tidskrävande, vilket inte behöver vara fallet. 

Klassifikationsnoggrannheten när det gällde att identifiera elever med språkstörning var hög redan 

efter två 25 minuter långa sessioner av koncentrerad dynamisk bedömning (Petersen et al., 2017). 

Dynamisk bedömning är avgörande för bedömningen av flerspråkiga elever med språkstörning anser 

Petersen et al. (2017). De undersökte noggrannheten av en koncentrerad form av dynamisk bedömning 

gällande engelsk narrativ förmåga för att identifiera språkstörning. Barnen som deltog i 

undersökningen var mellan sex och nio år gamla. Under inlärningsprocessen fokuserade de på att lära 

barnen de delar av berättelsestrukturen som saknades. Resultatet visade inga större skillnader mellan 

de flerspråkiga barnen med språkstörning och de med typisk språklig utveckling från förtest till 

eftertest. Däremot var det stor skillnad mellan grupperna gällande inlärningsförmågan under 

inlärningsprocessen. Barnen med språkstörning fick anstränga sig mycket hårdare, upplevde större 

frustation, gjorde många avbrott och hade låg uppmärksamhet. 

Huruvida dynamisk bedömning av narrativ förmåga på engelska, hos barn (fyra till sex år) som lär sig 

engelska som andraspråk, kunde användas för att identifiera språkstörning hos barn granskades av 

Peña, Gillam och Bedore (2014). De undersökte en kombination av narrativa mätningar samt 

mätningar av modifierbarhet (som metakognition, medverkan och förståelse för uppgiften). Studien 

visade att den dynamiska bedömning som utfördes på engelska gav ett systematiskt verktyg för att 

utvärdera lärprocessen och resultatet av lärandet, vilket innebär att metoden kan vara användbar för att 

identifiera språkstörning hos flerspråkiga elever som är i processen att lära sig engelska som 

andraspråk. Både Peñas et al. (2014) och Petersens et al. (2017) resultat visade ingen skillnad mellan 

barn med språkstörning och de med typisk språklig utveckling från förtest till eftertest. Dock fann 

även Peña et al. (2014) likt Petersen et al. (2017) att barnen med språkstörning visade en betydligt 

långsammare inlärning än barnen med typisk språkutveckling under inlärningsfasen.   

Dynamisk bedömning rekommenderas även av Verhoeven, Steenge, van Leeuwe och van Balkom 

(2017). Flerspråkiga barn med språkstörning har svårare att tillägna sig andraspråket än flerspråkiga 

barn med typisk språkutveckling, detta visade deras undersökning av sex- till elvaåriga flerspråkiga 

barn med språkstörning. Därför behöver flerspråkiga barn med språkstörning längre exponering för 

andraspråket och de bör även stödjas med intervention. I studien mättes fyra komponenter 

(talproduktion/fonologiskt minne, auditiv perception/fonologisk medvetenhet, lexikal-semantisk 

förmåga samt morfosyntaktisk förmåga) gällande språklig förmåga hos flerspråkiga barn med 

språkstörning vid flera tillfällen under två år. En kontrollgrupp utgjordes av flerspråkiga barn med 

typisk språkutveckling. Dessa barn testades vid ett tillfälle. Uppgifterna kom från olika testinstrument. 

Resultatet visade att barnen med typisk språkutveckling presterade bättre än barnen med 

språkstörning. Man fann även att komponenter som indikerar språkstörning hos enspråkiga barn kan 

tillämpas på flerspråkiga barns andraspråk och att komponenter som påverkar förstaspråket påverkar 

inlärning av andraspråket. De fyra delförmågorna visade sig vara tämligen stabila över tid. 

Petersen och Gillam (2015) undersökte validiteten i dynamisk bedömning för att identifiera 

språkstörning hos flerspråkiga barn och fann att den dynamiska bedömningen visade hög noggrannhet 
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för identifiering av dessa barn. Därmed kan det vara ett användbart verktyg för att tidigt identifiera 

flerspråkiga barn med risk för läsavkodningssvårigheter. Studien var en longitudinell studie med stort 

bortfall efter två år, vilket försvårar möjligheten att generalisera dess resultat. 

Bedömning av narrativ makro- och mikrostruktur  

Flera studier behandlar begreppen narrativ mikrostruktur respektive makrostruktur. Vid narrativ 

bedömning kan såväl prestation gällande makrostruktur (berättelseinformation) som mikrostruktur 

(längd på meningar, antal olika ord, korrekt böjning av verb och det inledande ordet i meningen) vara 

av intresse. Rezzonico et al. (2015) undersökte skillnader och likheter i narrativ förmåga mellan en- 

eller flerspråkiga förskolebarn, med och utan språkstörning, vid två tillfällen (utan intervention) för att 

spåra förändringar i berättandestrukturen över en sexmånadersperiod. Barnen fick höra en berättelse 

för att sedan återberätta den till bilder. Berättelsen transkriberades och analyserades. Resultatet visade 

att språkstörning gick att urskilja på makrostrukturell nivå men att det inte gick att skilja mellan en- 

och flerspråkiga barn med språkstörning. Barn med typisk språkutveckling överträffade barn med 

språkstörning gällande mikrostrukturen. Böjning av verb är utmanande för flerspråkiga barn och 

bedömning av detta område har i tidigare forskning, enligt Rezzonico et al. (2015), visat sig vara ett 

tillförlitligt instrument för att identifiera språkstörning hos flerspråkiga barn. Denna undersökning 

bekräftar detta. Barn med typisk språkutveckling presterade bättre än barn med språkstörning oavsett 

om de var en eller flerspråkiga. Alla fyra kategorierna av barn utvecklades över en sexmånadersperiod. 

Flerspråkiga barn presterade likvärdigt som enspråkiga kamrater gällande narrativ förmåga, längd på 

meningar, antal olika ord samt inledande ord i meningen, konstaterar Rezzonico et al. (2015). 

Tsimpli, Peristeri och Andreou, (2016) undersökte narrativ produktion hos en- och flerspråkiga barn 

(fem till elva år, grekiska plus ett europeiskt språk) med och utan språkstörning. Effekten av 

språkstörning visade sig främst på mikrostrukturell nivå det vill säga grammatisk och lexikal förmåga, 

vilket överensstämmer med Rezzonico et al. (2015) som konstaterar att bedömning av skickligheten 

vid verbböjning, alltså en mikrostrukturell aspekt, är ett instrument för identifikation av språkstörning 

hos flerspråkiga barn. Flerspråkighet hade ett positivt inflytande på berättandeproduktionen på en 

makrostrukturell nivå. Flerspråkiga barn med språkstörning visade sig överträffa enspråkiga barn med 

språkstörning i komplexiteten av berättandestruktur (Tsimpli et al., 2016). I likhet med Tsimpli et al. 

(2016) observerade Altman, Armon-Lotem, Fichman, och Walter (2016) inga större skillnader mellan 

flerspråkiga barn med typisk språklig utveckling och de med språkstörning gällande makrostrukturen. 

Tsimpli et al. (2016) undersökte strukturen medan Altman et al. (2016) undersökte komplexiteten av 

berättelser. De använde båda en återberättande uppgift utifrån LITMUS-MAIN (narrativ). Syftet med 

Altmans et al. (2016) studie var att försöka kunna karaktärisera flerspråkiga barns narrativ i båda 

språken (engelska och hebreiska) i termer av makrostrukturella och mikrostrukturella funktioner samt 

mentala villkor för karaktärerna i berättelsen (MSTs), barnen var mellan fem till sex år. Det 

övergripande syftet var att skilja barn med typisk språklig utveckling från barn med språkstörning. 

Resultatet av makrostrukturen bekräftade tidigare fynd som visar liknande resultat på båda språk för 

barn med typisk språklig utveckling och de som diagnostiserats med språkstörning. I 

överensstämmelse med tidigare fynd om narrativ förmåga bland flerspråkiga barn, kunde 

mikrostrukturanalys av verbal produktivitet, längd av kommunikationsenheter och lexikal mångfald 

urskilja barn med typisk språklig utveckling från dem med språkstörning (Altman et al., 2016). 

Fichman, Altman, Voloskovich, Armon-Lotem och Walters (2017) lyfter att det råder en viss 

konsensus inom forskningen gällande att barn med språkstörning presterar sämre på en 

mikrostrukturell nivå vid narrativ produktion. Resultat gällande forskning kring makrostruktur är dock 

mer inkonsekventa. Fichman et al. (2017) analyserade narrativa förmågor hos rysk-hebreiska 
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flerspråkiga förskolebarn, cirka sex år, med och utan språkstörning med särskilt fokus på 

berättelsestruktur och orsakssamband med syfte att identifiera makrostrukturella drag som utmärkte 

flerspråkiga barn med språkstörning från dem med typisk språklig utveckling. Resultatet visade att 

berättelser/narrativ skiljer sig mellan flerspråkiga barn med språkstörning och flerspråkiga barn med 

typisk språkutveckling primärt gällande orsakssamband samt till viss del gällande berättelsestruktur. 

Barnen med språkstörning följde oftast kärnberättelsestrukturen med mål, försök och resultat (GAO- 

Goal, Attempts och Outcome) men de producerade dem inkonsekvent och utelämnade ofta relationer 

mellan och inom olika delar av berättelsen. I synnerhet hade de svårigheter med att producera 

historiens inledande händelse, vilket störde det övergripande sammanhanget även om de lyckades 

producera det slutliga resultatet av historien.  

Fem- och sexåriga en- och flerspråkiga barn med och utan språkstörning testades på produktion och 

förståelse av narrativ makrostruktur. Negativa effekter av språkstörning var synliga i samtliga 

narrativa mätningar, medan inga effekter av flerspråkighet uppstod. Den narrativa uppgiften 

differentierade på ett adekvat sätt mellan både en- och flerspråkiga barn med och utan språkstörning. 

Studien bekräftade hypotesen att mätningar av narrativ makrostruktur inte är partisk mot barn som har 

mindre erfarenhet av ett visst språk, såsom flerspråkiga (Boerma, Leseman, Timmermeister, Wijnen & 

Blom, 2016). Boerma et al. (2016) fann i sin studie att användning av narrativ för att bedöma barns 

språkliga förmåga kan stödja identifikationen av språkstörning i både en- och flerspråkig kontext.  

Föräldrasamverkan 

En rad forskare förespråkar att det är viktigt att tillvarata föräldrars kunskaper om sina barns 

språkutveckling. Föräldrars kunskaper anses i flera studier vara ett viktigt komplement till test och 

bedömning av språklig förmåga. Åldern när ett barn säger sina första ord har visat sig vara en 

indikator för språkstörning. Likaså kan förekomsten av läs- och skrivsvårigheter i släkten ha betydelse, 

men resultaten vid studier av detta är inte entydiga enligt Boerma och Blom (2017). Även föräldrars 

uppfattning om nuläget gällande förstaspråket är en faktor att ta hänsyn till vid bedömning av 

eventuell språkstörning hos flerspråkiga barn (Boerma & Blom, 2017).  Hamann och Ibrahim (2017) 

skriver även de om att bakgrundsinformation om barnet är av stor vikt. Föräldrarna är oftast de som 

har mest värdefull bakgrundsinformation om barnets språkutveckling. Det är väsentligt att barnen har 

språkligt kompetenta pedagoger som har ett tätt samarbete med hemmet för att kunna göra en 

systematisk och regelbunden kartläggning av barnens språkliga förmåga. Att förlita sig till föräldrars 

värdering av förstaspråket kan vara nödvändigt då resurser och tid ofta är en bristvara i praktiken, 

samtidigt är detta en klar begränsning påpekar Hemsley et al. (2014). 

För att ta del av föräldrars information har föräldraenkäter använts. Tuller et al. (2018) hävdar att 

föräldraenkäter har visat sig var pålitliga verktyg när det gäller att bedöma riskfaktorer samt ta reda på 

ålder för första exponering för andraspråket och kvalitet och kvantitet på ”input”. Petersen och Gillam 

(2015) använde en årlig föräldraenkät, som en del av dynamisk bedömning, för att få en bild av hur 

barnet, enligt föräldrarna, i nuläget använde och exponerades för olika språk samt hur språket använts 

hemma och i förskolan från födelsen och framåt. Bonifacci et al. (2016) utvärderade om en anpassad 

version av föräldraenkäten ALDeQ (the Alberta Language and Development Questionnaire) på 

italienska kunde vara användbar för att differentiera sekventiellt flerspråkiga barn med och utan 

språkstörning. Resultatet av föräldraenkäten visade att frågor om tidiga milstolpar i språkutvecklingen 

är betydande för att identifiera barn med språkstörning. Utifrån frågeställningar som handlade om 

barnens språkliga förmåga i första- och andraspråket kunde de utläsa en signifikant skillnad mellan 

barn med språkstörning och barn med typisk språklig utveckling. Resultatet stödjer tanken om att 

sämre språklig förmåga i förstaspråket kan vara ett tecken på språkstörning. 
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Då mångfalden av språk i praktiken ofta gör att föräldrar och familj är de enda i barnets omgivning 

som talar förstaspråket är det viktigt att tillvarata deras kompetens, konstaterar Thordardottir, Cloutier, 

Ménard, Pelland-Blais, & Rvachew (2015). I en undersökning av den kliniska effekten av enspråkig 

respektive tvåspråkig intervention användes därför föräldrar som resurs genom att de med vägledning 

av logoped fick genomföra interventionen med sitt barn på förstaspråket.  De flerspråkiga barnen med 

språkstörning, med en medelålder på fem år, delades in i tre grupper och en grupp barn tilldelades 

enspråkig intervention, en grupp fick flerspråkig intervention medan en grupp fick interventionen 

senare och fick utgöra kontrollgrupp. Det fanns mål för interventionen på andraspråket franska, 

däremot inte på förstaspråket på grund av bristande kunskaper om språkutveckling på dessa språk. 

Interventionstillfällena varade 50 minuter, en gång i veckan under 16 veckor. Barnen bedömdes före 

och efter interventionen. Efter ytterligare två månader bedömdes barnen igen. Båda grupperna visade 

en förbättring av både ordförråd och grammatik på franska. Däremot visade inte de barn som fått 

intervention på två språk någon utveckling på förstaspråket, alltså hade föräldrarnas intervention och 

närvaro vid övningstillfällena ingen mätbar effekt på inlärningen i detta fall, menar Thordardottir et al. 

(2015). En orsak till detta skulle kunna vara att intervention med hjälp av föräldrar inte gav tillräckligt 

intensiv träning i förstaspråket för att göra signifikant skillnad, enligt Thordardottir et al. (2015). 
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Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en övergripande diskussion kopplat till introduktion och bakgrund. 

Resultatet diskuteras därefter vidare under rubriken resultatdiskussion. 

En vanlig övertygelse bland yrkesverksamma som arbetar med barn är att ett språk är att föredra vid 

språkstörning. Att det skulle vara skadligt för språkutvecklingen att lära in flera språk, i synnerhet för 

barn med språkstörning, är något som inte stämmer enligt Salameh och Nettelblad (2018). 

Flerspråkighet innebär inte en ökad risk för språkstörning och stöd och intervention på förstaspråket 

försenar inte inlärningen av ett andraspråk varken för barn med språkstörning eller för barn med typisk 

språkutveckling, enligt Peña (2016). Ett andraspråk kan tvärtemot gynna utvecklingen på förstaspråket 

samt innebära sociala och kognitiva fördelar (Peña, 2016).  

Forskningsgenomgången visade på att bedömning av flerspråkiga barn med och utan språkstörning 

samt fungerande arbetssätt för att stödja språkutveckling är ett pågående forskningsområde. 

Forskningen har utförts i olika länder och omfattar en rad olika språk. Att jämföra dessa studier är 

komplicerat då de utförts i vitt skilda miljöer där en lång rad faktorer spelar in förutom språket, till 

exempel socioekonomisk status, språkens status och graden av exponering för andraspråket. Samtidigt 

är det värt att notera att forskningen gäller industrialiserade länder och därför inte utan vidare kan 

generaliseras till andra samhällen och kulturer. 

Olika metoder används vad gäller bedömning och är beroende av vad som är möjligt i praktiken. Det 

finns begränsningar i form av bristande resurser, såväl ekonomiska som när det gäller kunskaper i 

andra språk. Forskningsresultaten är ibland motstridiga men det finns också en samstämmighet kring 

vikten av att bedöma flerspråkiga barn på båda språken, att ta tillvara föräldrars kunskaper samt att 

dynamisk bedömning är en möjlig väg till en rättvisare bedömning av flerspråkiga barn. I forskningen 

om narrativ makro- och mikrostruktur är resultaten för makrostruktur inte entydiga. 

Genomgången visade även på den osäkerhet som råder vad gäller arbetssätt och metoder för 

bedömning av barn i språkliga svårigheter och de missuppfattningar som kan följa på detta. Det finns 

ett glapp mellan teori och praktik när det gäller hur man kan tillämpa forskningsresultaten i det 

praktiska arbetet med bedömning av flerspråkiga barn med bland annat språkstörning. Dessutom 

saknas fortfarande forskning inom detta komplexa område. Inte minst saknas barnens egna perspektiv. 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att ta reda på vad senaste forskningen säger när det gäller bedömning av 

språkstörning eller misstanke om språkstörning kombinerat med flerspråkighet. I följande avsnitt 

kommer vi att diskutera resultatet i förhållande till syfte och frågeställning samt i förhållande till vad 

som nämnts i introduktion och bakgrund. För tydlighetens skull har vi valt att behålla rubrikerna från 

resultatavsnittet. 

Flerspråkig bedömning  

Vid bedömning av flerspråkiga barn bör inte enspråkigt normerade test användas (Whiteside & 

Norbury, 2017). Endast ett fåtal bedömningsinstrument har dock versioner på mer än ett språk, vilket 

skapar en felaktig bild av flerspråkiga barns språkförmåga eftersom deras språkinlärning skiljer sig 

från enspråkiga barns (Marinis et al., 2017). Gemensamt för flertalet av de analyserade studierna är 
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rekommendationer om att bedömning bör göras på två språk vid misstanke om språkstörning. Men 

även om detta förordas är det ofta inte genomförbart på grund av mängden av språkkombinationer och 

brist på mätmetoder för flerspråkiga barn (Boerma & Blom, 2017; Whiteside & Norbury, 2017). 

Därför kan det ändå vara meningsfullt med en enspråkigt normerad bedömning av flerspråkiga barn på 

andraspråket. Bedömningen kan ha ett praktiskt värde för att identifiera flerspråkiga barn som behöver 

stöd i språkinlärningen oavsett om svårigheterna beror på otillräcklig exponering för andraspråket, 

språkstörning eller både och (Whiteside & Norbury, 2017). Peña et al. (2016) menar att om 

bedömning endast sker på det dominerande språket kan information om barnet färdigheter på 

ickedominerade språket enkom gås miste om. Genom att klassificera barn med språkstörning utifrån 

båda språken kunde Peña et al. (2016) förbättra klassifikationsnoggrannheten och reducera andelen 

felklassificerade.   

Gibson, Peña och Bedore (2014) granskade omfattningen av skillnaden mellan standardiserade 

mätinstrument av receptiv och expressiv semantisk kunskap, för flerspråkiga barn med och utan 

språkstörning. Resultatet visade att flerspråkiga barn med språkstörning uppvisade signifikant större 

skillnad mellan receptiva och expressiva förmågor än jämnåriga kamrater med typisk språklig 

utveckling. De beskriver att svårigheten med att processa fonetisk information är orsaken till att 

skillnaden var större för barnen med språkstörning. Studien visade även att samtliga barn visade 

signifikanta skillnader mellan receptiva och expressiva förmågor på andraspråket engelska, medan 

denna skillnad inte sågs på förstaspråket spanska. För att lära sig ett andraspråk behöver barn 

exponeras för det (Peña, 2016). Ojämn exponering leder till ojämn prestation på båda språken. Att 

prestera betydligt lägre än enspråkiga på båda språken kan vara ett tecken på språkstörning 

(Thordardottir, 2015). Resultatet utifrån Bedores et al. (2018) studie visade att barn med språkstörning 

presterade sämre än barn med typisk språkutveckling gällande samtliga grupper med olika flerspråkiga 

erfarenheter. Castilla-Earls et al. (2018) kom fram till liknande resultat, där de menar att graden av 

flerspråkig förmåga förutsäger vissa grammatiska färdigheter.   

Forskningen pekar på att standardiserade test ger en otillräcklig eller till och med missvisande 

bedömning på andraspråket och kan därför endast användas för informella bedömningar (Salameh & 

Nettelbladt, 2018). Även om de kan ha en viss funktion, måste de användas med försiktighet och 

endast som en del av en helhetsbedömning. Språkbakgrund, kulturell bakgrund och exponering måste 

tas hänsyn till. Det som skiljer flerspråkiga barn med språkstörning från flerspråkiga barn utan 

språkstörning är att barn med språkstörning uppvisar grammatiska och lexikala svårigheter och att 

narrativ förståelse och produktion är en svårighet. Barn med språkstörning uppvisar också 

långsammare språkutveckling, intervention hjälper inte i samma utsträckning och de behöver mer tid 

för inlärning. Vad är det då som fungerar vad gäller bedömning av flerspråkiga barn? Den senaste 

forskningen lyfter här fram grammatisk bedömning, kombinationer av testinstrument, dynamisk 

bedömning och bedömning av narrativ som fungerande bedömningsmetoder för flerspråkiga barn. 

Föräldrars specifika kunskaper om sitt barns språkutveckling och nuvarande kunskaper framhålls 

också som betydelsefull.  

Grammatisk och lexikal bedömning 

Barn med språkstörning har svårigheter med grammatiska böjningsmönster, menar Chondrogianni och 

John (2018). Samtidigt påpekar de att forskning som berör området fokuserar på större språk såsom 

engelska och därmed måste logopeder förlita sig till översatta bedömningsinstrument och på så vis kan 

viktiga aspekter av andra språk missas. Peña et al. (2016) kommer till liknande slutsatser och menar att 

om fokus endast läggs vid det dominerande språket kan färdigheter som barnet endast har på det 

ickedominerande språket missas. Chondrogianni och John (2018) hävdar att förstärkningsuppgifter 
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(prompting tasks) innehållande tempus och pluralbildning skulle kunna vara ett lovande framtida 

bedömningsverktyg då barn med språkstörning har svårigheter med grammatiska böjningsmönster.  

Bedore et al. (2018) undersökte huruvida svårigheter för grammatiska strukturer kunde ligga till grund 

för att identifiera språkstörning och fann att barn med språkstörning presterade sämre än barn med 

typisk språkutveckling oavsett vilken språklig erfarenhet och exponering de hade av sitt andraspråk. 

Meir et al. (2016) fann att flerspråkiga och enspråkiga barn med språkstörning uppvisade samma 

svårigheter med grammatiska strukturer. Thordardottir (2015) kunde i studien visa på att grammatisk 

utveckling i varje språk var starkt influerad av mängden erfarenhet av samma språk samt att prestera 

betydligt lägre än enspråkiga, på båda språken gällande grammatisk utveckling, kan därför vara ett 

tecken på språkstörning. I en liten urvalsgrupp kunde Khoury et al. (2017) observera att barn med 

typisk språklig utveckling hade bättre lexikal förmåga, framförallt expressiv förmåga, än jämnåriga 

kamrater med språkstörning. Syftet var att söka efter specifika lexikala markörer, såsom vanliga 

felsägningar eller förmågan att använda ordklasserna substantiv och verb, som skulle kunna 

differentiera de båda grupperna från varandra. De påpekar dock att på grund av de små urvalgrupperna 

bör resultatet tas med försiktighet.  

Grammatiska och lexikala svårigheter har barn med språkstörning visat sig ha oavsett om de är en- 

eller flerspråkiga. Språklig erfarenhet är ej avgörande för dessa svårigheter men för att kunna 

identifiera språkstörning genom att granska grammatiska prestationer bör hänsyn tas till graden av 

exponering av andraspråket. Bland annat kunde Bedore et al. (2018) endast noggrant klassificera 

språkstörning hos barn med hög eller balanserad erfarenheter av andraspråket medan hos barn med låg 

erfarenhet av andraspråket var det endast möjligt att utesluta språkstörning. Bedömningmaterial för 

grammatisk förståelse kan ej direkt översättas då grammatiken skiljer sig åt på olika språk. En viss 

struktur kan till exempel vara enklare i förstaspråket och mer komplicerad i andraspråket och vice 

versa (Salameh & Nettelbladt, 2018). Ändå används översatta bedömningmaterial på grund av att 

forskning inte bedrivits på just det språk som avser testas. Detta leder till att viktiga aspekter inom 

språket kan missas.  

Bedömning med kombination av testinstrument 

Gemensamt för flera av studierna är att de använt sig av en kombination av standardiserade tester för 

att försöka identifiera språkstörning hos flerspråkiga elever. Flertalet har använt sig av olika LITMUS-

verktyg (Language Impairment Testing in Multilingual Setting). Att använda delar av LITMUS 

beskrivs genomgående som ett tillförlitligt verktyg för att kunna identifiera språkstörning hos 

flerspråkiga barn när bedömningsspråket är ett annat än förstaspråket. Nonordrepetions- och 

meningsrepetitionsuppgifter (NWR och SR) är två instrument av LITMUS som i flera studier visat sig 

vara användbara för detta ändamål oavsett vilken språklig miljö barnen befinner sig i (Boerma & 

Blom, 2017; Meir et al., 2016; Tuller et al., 2018). Förutom den tillfredsställande diagnostiska 

säkerheten är en fördel med dessa test att de är lättanvända och att de inte kräver någon kunskap om 

barnens förstaspråk påpekar Tuller et al. (2018). I de yrkesgrupper som arbetar med barn efterfrågas 

praktiskt möjliga tillvägagångssätt att skilja ut huruvida flerspråkiga barns språkliga svårigheter beror 

på flerspråkigheten eller på språkstörning. Mycket pekar på att dessa instrument kan vara användbara 

för detta ändamål. LITMUS- MAIN (narrativ) används i flera studier som en del av bedömningen, där 

bland andra Ebert och Pham (2017) menar att en kombination av olika bedömningstekniker är central 

då de erbjuder olika typer av information.  
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Dynamisk bedömning 

Dynamisk bedömning lyfts fram som ett alternativ till den statiska bedömningen som görs utifrån 

enspråkiga normer och material. Samtliga studier (Peña et al., 2014; Petersen et al., 2017; Verhoeven 

et al., 2017; Petersen och Gillam, 2015) som berörde dynamisk bedömning kunde med hög 

noggrannhet identifiera språkstörning hos flerspråkiga barn. Både Peña et al. (2014) och Petersen et al. 

(2017) kunde i sina undersökningar finna att barnen med språkstörning visade en betydligt 

långsammare inlärning än barnen med typisk språkutveckling. I linje med detta konstaterar Verhoeven 

et al. (2017) att flerspråkiga barn med språkstörning behöver längre tid för att utveckla andraspråket 

och i detta sammanhang är dynamisk bedömning att rekommendera.   

Med dynamisk bedömning ligger fokus på lärprocessen samt potentialen till fortsatt lärande. Därmed 

kan dynamisk bedömning ligga till grund för att fortsatt arbete och planering kring vilken typ av stöd 

barnet har behov av i sitt fortsatta lärande. Möjligheter ges att titta på vad barnet faktiskt kan istället 

för vad det inte kan med den här formen av bedömning. Det finns till viss del en rådande uppfattning 

om att dynamisk bedömning skulle vara tidskrävande men så behöver inte vara fallet menar Petersen 

et al. (2017) som hade hög klassifikationsnoggrannhet efter två 25-minuters sessioner. Flera andra 

studier visar på skillnader mellan flerspråkiga barn med och utan språkstörning efter en kort 

inlärningsperiod (Salameh & Nettelbladt, 2018). Då forskningen pekar på att dynamisk bedömning 

inte är tidskrävande borde metoden vara ett intressant och användbart verktyg i den pedagogiska 

praktiken. Vi konstaterar dock att speciallärare, specialpedagoger och lärare behöver mer kunskap på 

området för att säkerställa likvärdig bedömning. Dynamiska bedömningsmaterial finns heller ännu inte 

på svenska (Salameh & Nettelbladt, 2018) och därmed kan vi se att utvecklandet av sådana är ett 

angeläget område. 

Urvalsgrupperna i studierna om dynamisk bedömning är relativt små, vilket försvårar en mer generell 

slutsats. Dock pekar resultaten åt samma håll, det vill säga att dynamisk bedömning kan vara ett 

användbart verktyg vid identifiering av språkstörning hos flerspråkiga elever. Samtliga forskare är 

överens om att mer forskning inom området behövs. 

Bedömning av narrativ mikro- och makrostruktur 

Flera av artiklarna fokuserar på narrativ produktion, både på makro- och mikronivå. Resultaten visar 

att effekten av språkstörning främst visade sig på en mikrostrukturell nivå gällande lexikal och 

grammatisk förmåga. Dock kunde inga större skillnader gällande makrostruktur observeras i en del av 

forskningen (Rezzonico et al., 2015; Tsimpli et al., 2016; Altman et al., 2016). 

Boerma et al. (2016) kunde till skillnad mot Rezzonico et al., (2015); Tsimpli et al., (2016); Altman et 

al., (2016) finna att negativa effekter av språkstörning var synliga i samtliga narrativa mätningar när de 

undersökte produktion och förståelse av narrativ makrostruktur. Inga effekter av flerspråkighet 

uppstod dock. Boerma et al. (2016) menar att den narrativa uppgiften på ett adekvat sätt kunde 

differentiera både en- och flerspråkiga barn med och utan språkstörning. Fichman et al. (2017) kunde 

även de till viss del se en skillnad mellan flerspråkiga barn med språkstörning och flerspråkiga barn 

med typisk språkutveckling gällande makrostruktur. Vid narrativ produktion visade både en- och 

flerspråkiga barn med språkstörning sämre resultat på mikrostrukturell nivå än barn med typisk 

språkutveckling. Om detta finns en viss samstämmighet i forskningen enligt Fichman et al. (2017). 

Däremot är forskningsresultaten kring makrostruktur inkonsekventa. 

Narrativ produktion samt narrativ förståelse är en vanligt förekommande del av bedömningen gällande 

flerspråkiga elever för att identifiera språkstörning. Forskningen kring narrativ makro- och 
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mikrostruktur spretar dock en del när det gäller makrostruktur. En del resultat visar inga skillnader 

mellan flerspråkiga barn med och utan språkstörning gällande makrostruktur medan andra resultat 

visade en skillnad. En stor del av studierna använder narrativ som del av bedömningen men 

kombinerar bland annat med föräldraenkäter och standardiserade tester. 

Föräldrasamverkan 

Resultatet visar att det finns en samstämmighet inom forskningen gällande bakgrundsinformation från 

föräldrar. Information om barnets tidiga språkutveckling är av stor vikt och till den informationen är 

oftast föräldrarna nyckeln (Hamann & Ibrahim (2017).  Resultatet av Boerma och Bloms (2017) studie 

visade att åldern när ett barn säger sina första ord har visat sig vara en indikator för språkstörning. 

Även Bonifacci et al. (2016) visade på frågor om tidiga milstolpar av språkutvecklingen är betydande 

för att identifiera barn med språkstörning. Ofta kan föräldrar och familj vara de enda i barnets 

omgivning som talar förstaspråket, därför är det viktigt att tillvarata deras kompetens, konstaterar 

Thordardottir et al. (2015). Att förlita sig till föräldrars värdering av förstaspråket är en klar 

begränsning påpekar Hemsley et al (2014) men menar att det kan vara nödvändigt då resurser och tid 

ofta är en bristvara i praktiken.  

Det är betydelsefullt att ta del av barnets tidiga språkutveckling, då indikatorer för språkstörning kan 

bli synliga av den informationen. I dagens samhälle finns en stor mångfald av språk och för 

flerspråkiga barn kan finnas få personer i omgivningen som talar förstaspråket och barnet kan ha 

begränsad tillgång både till förstaspråket och andraspråket. Att använda bakgrundsinformation av 

föräldrar kan fungera som ett komplement till andra mätmetoder vad gäller bedömning av 

språkstörning. Detta är dock inte alltid oproblematiskt då kulturella skillnader kan göra att det finns 

olika syn på vad som är en avvikelse, hur den kan åtgärdas och hur och om man talar om den 

(Salameh & Nettelbladt, 2018). Därför krävs stor lyhördhet och medvetenhet i kommunikationen med 

föräldrar.  

  

Slutsats 

Flerspråkighet leder inte till språkliga svårigheter, utan det är språkstörningen som visar negativ effekt 

på olika språkliga områden. Flerspråkighet kan ses som en tillgång även om det för barn med 

språkstörning tar längre tid att lära sig ett nytt språk, utvecklingen går inte fortare för att ett språk 

utesluts.  

Standardiserade enspråkigt normerade tester bör undvikas vid bedömning av flerspråkiga elever vid 

misstanke om språkstörning. Utifrån granskade studiers resultat kan vi komma till följande slutsatser 

när det gäller rekommendationer för bedömning av flerspråkiga barn: bedömning bör göras på två 

språk om möjligt för att få med barnets hela språkbild. Att använda sig av menings- och 

nonordsrepetition utifrån LITMUS (Language Impairment Testing in Multilingual Setting) i 

kombination med andra testinstrument såsom narrativt språkprov, har visat sig vara tillförlitligt vid 

bedömning av språkstörning. Dessa test är dessutom lättanvända och de kräver inte någon kunskap om 

barnens förstaspråk. Även dynamisk bedömning är en lovande metod för att identifiera språkstörning 

hos flerspråkiga barn samt kan ligga till grund för fortsatt stödplanering. Vid samtliga former av 

bedömning och testinstrument kan föräldrasamverkan ge väsentlig information om barnets tidiga 

språkutveckling och fungera som komplement i bedömningen. 
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Kritisk metoddiskussion 

För att kunna ta del av den senaste forskningen kring bedömning av språkstörning hos flerspråkiga 

barn valde vi att genomföra en systematisk litteraturstudie. Artiklar som behandlade angivna sökord 

och som var genomförda 2014-2018 valdes för analys. Vi valde bort artiklar som kombinerade 

språkstörning med andra funktionsnedsättningar då det inte var vårt syfte att granska studier där 

sådana undersökningar gjorts.  

Ett flertal av forskarna är medförfattare i flera studier, vilket tyder på erfarenhet inom 

forskningsområdet. Urvalsgrupperna i studierna var till övervägande delen relativt små, vilket kan leda 

till svårigheter med generella slutaster. Generalisering är också en begränsning med fallstudier. Detta 

påpekar också flera av forskarna och de betonar därför vikten av fler liknande studier.  Dock pekar 

resultatet i studier som undersökt likartade bedömningsmetoder till större del åt samma håll. Också 

den fallstudie som ingår i studien överensstämmer med dessa resultat. Sammanlagt kan således vissa 

slutsatser dras av dessa undersökningar.  

Empirisk nytta och tillämpning 

Forskningsresultaten visar på möjliga tillvägagångssätt för att identifiera och stödja flerspråkiga barn 

med språkstörning. I den pedagogiska praktiken kan lärare, speciallärare och specialpedagoger i 

samarbete lära sig mer om dessa metoder och därmed utveckla fungerande arbetssätt. Forskningens 

betoning av föräldrasamverkan motiverar användandet av föräldrars kunskaper som resurs på ett mer 

systematiskt sätt. 

Vidare forskning 

Flerspråkiga barn både under- och överdiagnostiseras med språkstörning, därav är det av stor vikt med 

vidare forskning kring hur en mer rättvisande bedömning kan ske. Bedömningen av flerspråkiga och 

enspråkiga barn måste hålla samma kvalitet och vara likvärdigt över hela landet. Det finns ett stort 

behov av ökad medvetenhet för att säkerställa bedömningen gällande flerspråkiga barn vid misstanke 

om språkstörning. Vidare forskning behövs även gällande minoritetsspråk då större delen av 

forskningen är inriktad på större språk såsom engelska. 

Att ha tillgång till ett fungerande språk är såväl en rättighet för individen som en viktig samhällsfråga. 

Forskningen pågår, men i praktiken, i ett här-och-nuperspektiv, är det av största vikt att alla barn ges 

möjlighet att utveckla den språkliga förmågan. 
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Bilaga 1  

Tabell 3 

Artikel  Design  Urval/ Bortfall Mätinstrument och dylikt  Reliabilitet/ Validitet  Statistik i 

resultatet  

Total 

kvalitets-

bedömnin

g 

  
1- hög  

2 - medel  

3 - låg  

Chondrogianni

 & John 

(2018).  

 Tvärsnittsstudie 28 barn, m=61,5 månad, 18 pojkar, 10 flickor. 

Walesisk-/ engelsktalande. 10 med språkstörning 

och 18 med typisk språkutveckling.  

4-6 år  

Bakgrundsbedömning: batteri med 

standardiserade och icke-standardiserade 

uppgifter samt föräldraenkät (PABIQ).  

3 frågeuppgifter för att mäta ordproduktion (dåtid 

– past tense) och pluralbildning på walesiska.  

4 testlektioner, 2 på varje språk.  

Utvecklade egna test på walesiska 

eftersom det inte fanns för att försöka 

skapa ett test med hög validitet. 

Relativt litet urval  

ANOVA, ROC  1 

  

Peña, Bedore 

& Kester  

(2016)  

  

Experimentell studie 78 flerspråkiga barn varav 15 med språkstörning, 

4.0 -6.11 år  

Experimentell version av The 

BESA (Bilingual English Spanish 

Assessment) semantiskt subtest  

Cronbach’s 

alpha för det engelska testet var .88 oc

h .85 för det spanska.  

  
 

ANOVA  

Diskriminant funktio

nsanalys  

%  

 
 

 1 
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 Tuller et al. 

(2018) 

Experimentell design ba

serad på LITMUS, the L

anguage Impairment 

Testing in Multilingual 

Settings  

151 flerspråkiga barn i Frankrike och Tyskland.  

64 i speech-language therapy/87 inte i SLT. Ålder 

5;6 - 8;11. 

Förstaspråk portugisiska/turkiska/arabiska. 

Enspråkig kontrollgrupp med 47 barn med typisk 

språkutveckling och 29 med språkstörning.  

Standardiserade L1- och L2-test. Var en del av 

LITMUS.  

  

 NWR/SR/PABIQ, d.v.s. Non-ordrepetition 

(NWR) och meningsrepetition (SR).  

Föräldrar besvarade frågeformulär om barnets 

tidigare och nuvarande språk.  

Reliabilitet påverkades ej 

av ”cultural settings”  

  

Hög validitet.  

ROC (Receiver 

Operating Characteri

stic analysis)   

 1 

Petersen, Chan

thongthip, Ukr

ainetz, 

Spencer, Steev

e (2017)  

  

Kvasi-experimentell 

studie 

 

  

42 flerspråkiga barn, spansk- och engelsktalande, 

6;4- 9;6 år, 10 med språkstörning och 32 utan 

språkstörning 

  

  

Föräldraenkät  

Dynamiskt bedömningstest av narrativ förmåga i 

koncentrerad form.   

  

Att undersöka validiteten för en 

koncentrerad och 

modifierad dynamisk bedömning var s

yftet med studien  

Intra- och interbedömar- 

reliabiliteten utvärderades noggrant un

der studiens gång 

och bedömdes som hög  

ROC-analys  

Oberoende t-test av 

medelvärdet för de 

olika grupperna  

Diskriminant funktio

nsanalys  

Sensitivitet- och 

specificitets-värden 

på 88-100%  
 

1  

 Ebert & Pham 

(2017).  

 Tvärsnittsstudie 51 flerspråkiga barn (engelska och spanska) med 

språkstörning Delades i två grupper, yngre (5;6 –

8;11) och äldre (9;0–11;2).  

Narrativt språkprov (”language samples”). Barnen 

fick berätta en historia till bilder. 3 

standardiserade språktest på engelska och 

spanska.  

 

 

 
 

Resultatet överensstämmer med 

tidigare studier vad gäller relationen 

test – språkprov.  

  

 
 

 Korrelationskoeffici

ent (Cohen) 

 1 
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Boerma & 

Blom (2017)   

  

4-gruppsdesign med en- 

och flerspråkiga barn 

med och utan 

språkstörning.  

4 grupper 5-6-åriga barn, 33 per grupp. Hälften 

hade diagnosen språkstörning. Hälften var 

flerspråkiga, holländska + annat språk. Två test 45-

60 minuter, utfördes av holländsktalande kvinna.  

Telefonintervju med föräldrar, utfördes av 

tvåspråkig intervjuare.  

PaBiQ, föräldraenkät, Q-U NWRT -

nonordrepetition, MAIN – berättande till bilder  

Litet urval och stor andel barn i 

specialundervisning begränsar 

generaliserbarheten. Större population 

behövs för att validera fynden.  

Reliabilitet vad gäller familjehistoria (i 

föräldraenkäten) svag pga. kulturella 

faktorer. Retrospektiv föräldrarapport 

kan vara färgad av att barnet nu har en 

diagnos.  

 Sensitivitet- och 

specificitets-värden 

 1 

 Petersen 

& Gillam 

(2015)  

 Longitudinell “cross-

grade” 

forskningsdesign, barn 

med kulturella och 

språkliga variationer  

  

63 spansk-engelsktalande barn i USA med risk för 

språkstörning i förskolan. Utvalda ur en grupp med 

249 barn, vilka ingick i en annan studie. 29 flickor, 

34 pojkar, medelålder 65.3 månader.  

Innan ”kindergarten”: Screening (BESOS). 

Frågeformulär till föräldrar (BESA). Dynamisk 

bedömning av avkodning av nonsensord, tre faser. 

DIBELS, dynamiskt test.   

Efter knappt 2 år: DIBELS  

Begränsat urval – kan inte 

generaliseras. Stort bortfall efter 2 år.  

Gällande totalt antal korrekta ljud, ord 

och respons var interbedömar-

reliabiliteten 97 %  

På 30 slumpvalt utvalda dynamiska 

bedömningar var 

interbedömarreliabiliteten 75 % - 100 

%, medelvärde på 98 %  

Reliabiliteten för det första testet till 

eftertest var .83.  

Multipel 

regressionsanalys  

Sensitivitet- och 

specificitets-värden 

var 80 % eller högre  

1  

Boerma, Lese

man, Timmer

meister, Wijne

n, Blom 

(2016)  

  

Tvärsnittsstudie  132 en- och flerspråkiga barn (holländska och en 

rad andra olika språk), 5-6 år med och utan 

språkstörning  

Test i språk, arbetsminne och uppmärksamhet 

(rapporteras ej i nuvarande studie) i första 

sessionen  

MAIN (MultilingualAssessment Instrument for 

Narratives) i session 2  

Att undersöka validiteten av narrativ 

uppgift var syftet med studien  

MANCOVA (A 

multivariate analysis 

of 

covariance) och “Bin

ary logistic 

regressions”  

 1 
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Verhoeven, St

eenge, 

van Leeuwe & 

van Balkom  

(2017)  

Pseudo-longitudinell 

design. Mixed tvärsnitts

studie och longitudinell 

studie. En del barn 

testades en gång och 

andra flera under två år.  

  

Tvärsnitts- och longitudi

nella data kombineras i 

analysen.  

140 flerspråkiga barn, 6-11 år, med SLI i 

Nederländerna. Indelad i tre grupper (6-7, 8-9, 10-

11). Gick i specialskola pga. språkstörning. En del 

barn testades en gång, andra två respektive tre med 

ett år emellan, alltså under totalt två år.  

Kontrollgrupp på 1164 flerspråkiga barn med 

typisk språkutveckling, 6-9 år vilka testades en 

gång.  

För att mäta 4 typer/komponenter av språklig 

talförmåga (talproduktion/fonologiskt minne, 

auditiv perception/fonologisk medvetenhet, 

lexikal-semantisk förmåga 

samt morfosyntaktisk förmåga) användes 

olika testintrument  

Standardiserade tester användes. 

Relativt litet antal deltagare  

Faktoranalys med 

Varimax rotation 

(Principal axis factori

ng analysis”)   

  

 1 

Hamann & 

Ibrahim 

(2017)  

  

Experimentell studie 22 enspråkiga, varav tio 

med typisk språkutveckling och 12 

med språkstörning samt 38 flerspråkiga barn med 

och utan språkstörning, turkiska, portugisiska och 

arabiska, 5:5-9:4 år  

  

  

  

LITMUS The (Language Impairment Testing in 

Multilingual Settings)  

Repetition av non-ord (NWRT)  

Upprepningar av meningar (SRT)  

Föräldraenkät  

Standardiserade tester för första- 

och andraspråket   

ROC-analys  

NWRT 

Sensitivitetvärde 

91,7% och 

specificitetsvärde 90 

%  

SRT   

Sensitivitet- och 

specificitets-värden 

på 100 %  

 1 

Fichman, 

Altman, Volos

kovich, Armon

-Lotem & 

Walters 

(2017)  

Experimentell studie 49 Flerspråkiga barn, 35 med typisk 

språkutveckling och 14 med språkstörning. Ryska 

och hebreiska  

Föräldraenkät  

Språktest - expressivt och receptivt  

Återberättande test taget från LITMUS 

(Multilingual Assessment Instrument for 

Narratives)  

Interbedömarreliabiliteten för ryska: IC

C- poäng var 0.97 för berättelsestruktur

 och 0.90 för orsakssamband. För hebre

iska var ICC- poäng 0.97 

for för berättelsestruktur och 0.99 för o

rsakssamband.  

ANOVA  

MANOVA  

  

 1 
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Khoury, Salib

y, dos 

Santos, Hreich

 & Messarra  

(2017)  

Kvasi-experimentell 

studie 

  

36 barn med typisk språkutveckling, 5;7 till 6;9 år  

16 barn med språkstörning  5;10 till 7;10 år 

Slutgiltiga populationen för studien bestod av 32 fle

rspråkiga barn 

med typisk språkutveckling (19 pojkar och 13 flick

or) and 10 flerspråkiga barn 

med språkstörning (sex pojkar och fyra flickor).   

  

Socioekonomiskt medelområde  

Föräldraenkät  

Standardiserade tester  

Receptivt  

Verbalt  

Ordförråd  

Meningsproduktion  

Ordupprepning  

  

Standardiserade tester används  Mann–

Whitney statistiska te

st  

Wilcoxon signed 

ranks  

statistiska test  

  

 1 

Kraemer & 

Fabiano-Smith 

(2017).  

Explorativ studie  

  

“Records abstraction 

study”  

Förskolor och skolor i Kalifornien t o m år 

5 (ca 10000 elever, 52 % spansktalande). 

88 st. språkbedömda under en treårsperiod.  

Iin-depth review” (granskning) av all data 

gällande elever med engelska som andraspråk och 

IEP  

Studien behöver replikeras i fler 

distrikt.  

 Frekvensanalys 1 

Whiteside, & 

Norbury 

(2017).   

Longitudinell studie  

  

Utvidgar Gillam et al:s (

2013) studie  

12398 barn som började "reception 

class" kunde delta i ”the Surrey 

Com- munication and Language in Education Study 

(SCALES)”. Av dessa kvarstod slutligen 43 barn 

med engelska som andraspråk (EAL) och 46 

enspråkiga engelsktalande barn, vilka deltog i 

denna studie  

SCALES  

  

6 språkliga mätinstrument från olika utgivare.  

  

I år 1 och år 3 bedömdes varje barn på engelska i 

2 timmar avseende icke-verbal förmåga och språk 

(ordförråd, berättande).  

I år 2 dessutom: “national curriculum 

assessments, provided by Surrey County 

Council”  

Representativt urval för UK, inte 

kulturellt eller språkligt ”biased” 

Studien pågick lång tid-   

ANOVA   1 
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Meir, Walters, 

& Armon-

Lotem 

(2016)      

Experimentell 

fyrgruppsstudie 

  

  

Fyra grupper av barn deltog:  

45 sekventiella  

flerspråkiga barn (ryska och hebreiska).30 flerspråk

iga med typisk språklig utveckling, 15 flerspråkiga 

med språkstörning  

  

20 enspråkiga barn (hebreiska)   

  

20 enspråkiga rysktalande barn  

Föräldraenkät  

S-Rep (meingsrepetition)  

Rysk skicklighetstest: expressivt 

och receptivt subtest  

Hebreiskt skicklighetstest: subtest av ordförråd, 

upprepning av meningar, förståelse, uttal och 

berättande  

Icke-verbalt IQ-test  

S-Rep baseras på 

LITMUS (Language Impairment Testi

ng in Multilingual Settings) som anses 

ha hög validitet.  

  

  

  

ANOVA   1 

Bonifacci, 

Mari, Gabbian

elli, 

Ferraguti, Mon

tanari, Burani, 

& Perrelli 

(2016).   

Enkätstudie 123 flerspråkiga barn och en förälder till varje barn. 

105 barn (med medelålder 67.6+13.01 månader) 

typisk språklig utveckling och 18 barn (medelålder 

72.2+16.76 månader) med språkstörning.  

Föräldraenkät the ALDeQ (the Alberta Language 

and Development 

Questionnaire) översatt till italienska.  

  

  

Reliabiliteten utifrån alla 123 deltagan

de med Cronbach’s alpha var .82.  

  

  

  

T-test  

P-värde  

Linjär diskriminantan

alys  

Sensitivitet- och 

specificitets-värden  

 1 

Kapantzoglou, 

M., Restrepo, 

M. A., Gray, 

S., & 

Thompson, M. 

S. (2015)      

Experimentell studie 

  

431 oklassificerade spansktalande barn, ålder 5-

7 år, som lärde sig engelska, slumpvis utvalda från 

en större studie.  

Föräldraenkät  

Lärarenkät  

WNV  

SPELT-3  

Språkprover och språkfärdighet  

Olika screening-verktyg för språkstörning hos 

barn på spanska  

Standardiserade tester med bedömd 

hög reliabilitet.  

  

Interbedömar-

reliabilitet var mellan 86- 97%   

SD- och m-värde  

ANOVA  

 1 
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Thordardottir, 

E. (2015)  

Tvärsnittsstudie  

  

139 barn i två åldersgrupper, 3 och 5 år. Fransk- 

och engelsktalande  

(1) Medellängd av uthållighet av ord (MLUw) och

 morfem (MLUm).  

 (2) Noggrannheten av grammatisk morfologi  

  

Reliabiliteten av transkriptionerna och 

kodning säkrades genom att ha en 

oberoende poängsättare.  

  

Interbedömaröverenskommelse på 90 

% och mer.  

“Comparable curve 

estimation” analys 

Analys av variation  

%  

M och SD-värde  

 1 

Bedore, Peña, 

Anaya, Nieto, 

Lugo-Neris & 

Baron (2018)  

  

Experimentell studie 

  

378 flerspråkiga (spansk- och engelsktalande) 

barns, 7-10 år, poäng på BESA-ME(the Bilingual 

English–Spanish Assessment–Middle Extension) 

morfosyntaktiska uppgifter samt grammatiska 

former analyserades utifrån flerspråkig erfarenhet 

(hög spansk erfarenhet, balanserad spansk-engelsk 

erfarenhet samt hög engelsk erfarenhet) samt 

språklig förmåga (typisk språklig utveckling och 

språkstörning) 

Data samlades från tre redan existerande studier.  

Föräldra- och lärarintervjuer  

BESOS  

BESA  

BESA-ME  

Narrativ  

Standardiserade tester används  ANOVA   1 

Altman, Armo

n-

Lotem, Fichm

an, & Walter 

(2016)   

Experimentell studie 

  

31 flerspråkiga (ryska och hebreiska) förskolebarn i 

åldrarna 64-78 månader. Barnen delades in i två 

grupper, 19 barn med typisk språkutveckling och 

12 barn diagnostiserade med språkstörning.  

Föräldraenkät  

  

Narrativt script på båda språken. Återberätta en 

berättelse  

Interbedömar-reliabiliteten var 97 %.  

  

ANOVA   1 

Peña, Gillam&

 Bedore (2014)

.  

Kvasi-experimentell 

studie 

  

54 sexåriga barn varav 18 spansk- 

och engelsktalande barn med språkstörning, 18 

barn som matchades i kön, IQ, ålder 

och språkerfarenhet för kontroll samt ytterligare 18 

barn matchade efter ålder och språkerfarenhet.  

Muntligt berättande till bok utan text både vid för- 

och eftertest  

  

Dynamisk bedömning av narrativ förmåga 

(förtest-inlärning-eftertest)  

Pearson korrelationskoefficient var .91 

av för- och efterberättelse (poängsatt 

av initiala kodaren).  

Hög grad av 

överstämmelse av relibilitetskodaren  

ANOVA  

MANOVA  

Diskriminantanalys  

p-värde  

 1 
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Tsimpli, Perist

eri, 

& Andreou, 

(2016)  

 Experimentell 

fyrgruppsstudie 

21 enspråkiga (grekiska) och 15 flerspråkiga 

med språkstörning, från ett diagnoscenter. 

Matchades med 21 enspråkiga och 15 flerspråkiga 

med typisk språkutveckling, från en vanlig skola. 

Barnen var 5-11 år.  

  

4 grupper  

LITMUS-MAIN  

  

the Language Impairment Testing in Multilingual 

Settings Multilingual Assessment Instrument for 

Narratives  

  

Standardiserade test användes ANOVA   1 

Rezzonico et 

al. (2015)  

Jämförande grupp-

design vid två tidpunkter 

med 6 månaders 

mellanrum utan 

intervention. 

Longitudinell studie.  

40 kanadensiska förskolebarn, 52 respektive 58 

månader i genomsnitt, frän skiftande 

förstaspråksbakgrund, som oftast pratade engelska. 

Av dessa hade 20 språkstörning och av dessa i sin 

tur var 10 flerspråkiga. Av 20 barn med 

typisk språkutveckling var 10 fler- och 10 

enspråkiga.  

  

Återberättande på engelska (Story retell)  

 

  

 Reliabilitetsvärden 86 % -97 %. 

Forskarassistent användes för att höja 

reliabiliteten. 

ANOVA  

   

  

  

 1 

Thordardottir, 

Cloutier, Ména

rd, Pelland-

Blais, 

& Rvachew  

(2015) 

Randomiserad 

kontrollerad prövning  

Flerspråkiga barn med språkstörning, som talar ett 

minoritetsspråk som hemspråk och franska som 

andraspråk, i Canada. n = 29, medelålder = 5 år  

11 barn som fullföljde studien tilldelades 

enspråkig intervention, 9 flerspråkig intervention 

medan 11 fick ingen (en senare) behandling. 

Interventionen avsåg ordförråd och syntaktisk 

förmåga.  

Interventionstillfälle på 50 minuter, en gång i 

veckan under 16 veckor.  

Barnen bedömdes före och efter interventionen. 

Efter ytterligare två månader bedömdes barnen 

igen.    

Reliabilitet: en oberoende 

transkriberare lyssnade till språkproven 

och verifierade transkriptionen av 

franska. Reliabiliteten för tolkarnas 

transkription kunde ej 

dubbelkollas pga. bristande resurser.   

 Barnens olika språkbakgrund kan vara 

en begränsning.  

  

ANOVA   1 
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Hemsley, 

Holm & Dodd 

(2014) 

    Två fallstudier  

  

Två sekventiellt flerspråkiga barn 

(Early Sequential Bilingual Children) i Australien. 

En pojke 11 år, samoanska och en pojke 8 år, 

vietnamesiska. Båda hade en historia av 

talpedagogstöd och misstänkt språkstörning.  

  

 Standardiserat test angav grunddata och riktlinje 

för intervention. 

 

Bedömningsbatteri bestående av 

kamratjämförelser, ordförråd (antal begrepp 

sammanlagt på båda språken) och dynamisk 

bedömning  
 

 De olika teknikerna i kombination 

möjliggjorde valid bedömning 

 % 2 

Castilla-Earls, 

Pérez-Leroux, 

Restrepo, 

Gaile & Chen 

(2018) 

Experimentell fyrgrupps

studie 

16 barn med språkstörning och 16 med typisk 

språkutveckling.   

4 grupper:  

Asymmetriskt flerspråkiga med typisk 

språkutveckling, n=8, asymmetriskt flerspråkiga 

med språkstörning, n=8, Nästan 

balanserat flerspråkiga med typisk språkutveckling, 

n=8, nästan balanserat flerspråkiga med 

språkstörning, n=8.   

Spanska och engelska (Arizona).  

10 flickor, 22 pojkar, 5-8 år  

Testfrågor gällande grammatiska strukturer 

inklusive ett undertest för konjunktiv.  

  

 Reliabilitet och validitet nämns inte  p-värde  1 

Gibson, Peña 

& Bedore 

(2014) 

Experimentell studie 37 flerspråkiga barn (spanska-engelska) med 

språkstörning och 37 flerspråkiga barn (spanska-

engelska) med typisk språklig utveckling 

Intervjuer med lärare och föräldrar 

BESA–ME (Bilingual English Spanish 

Assessment -Middle Extension) 

BESA–ME norming procedures) 
 

Standardiserade tester används ANOVA 

Multiple-regression 

analysis 
 

1 
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Bilaga 2  

Tabell 4 

Titel, 

författare och 

år 

Syfte och frågeställning Resultat 

Tense and Plural 

Formation in Welsh-

English Bilingual 

Children with and 

without Language 

Impairment 

 

Chondrogianni & 

John (2018) 

Undersöka hur flerspråkiga barn i Wales, med typisk språkutveckling och med 

språkstörning, presterar vid uppgifter som behandlar tempus (dåtid) och 

pluralbildning på walesiska. 

 

Flerspråkiga barn med språkstörning presterade sämre än flerspråkiga barn med typisk 

språkutveckling i alla tre uppgifterna.  

Dessa barn hade uttalade problem inom samtliga de testade områdena, även med förstärkning 

(prompting). 

 

Assessment of 

language 

impairment in 

bilingual children 

using semantic 

tasks: two languages 

classify better than 

one. 

Pena, Bedore & 

Kester (2016) 

Huvudsyftet med studien var att utvärdera noggrannheten av två 

tillvägagångssätt (total semantikpoäng och tvådimensionellt flerspråkig 

samordning) som kombinerade lexikal-semantisk kunskap över två språk. De 

undersökte klassifikationsnoggrannheten av engelska och spanska semantiska 

subtest utifrån en experimentell version av BESA (Bilingual English Spanish 

Assessment) av flerspråkiga barn med och utan språkstörning. 

  

Diskriminantanalys gav över 85 % korrekt klassificering för tvåspråkiga barn med båda 

tillvägagångsätten. 

För att göra en mer exakt bedömning och beslut om diagnos för flerspråkiga barn bör tillvägagångssätt 

som tar hänsyn till båda språken rekommenderas.  
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Identifying 

Language 

Impairment in 

Bilingual Children 

in France and in 

Germany. 

Tuller et al. (2018) 

Fastställa diagnostisk noggrannhet gällande NWR- och SR-uppgifter. NWR och SR identifierade språkstörning hos enspråkiga barn på ett utmärkt sätt och hos flerspråkiga 

barn ganska bra. Dessa metoder är därför lämpliga att använda som en del av den diagnostiska 

processen för att identifiera språkstörning hos flerspråkiga barn då bedömningsspråket är ett annat än 

förstaspråket. 

 

 

 

 

Dynamic 

Assessment of 

Narratives: 

Efficient, Accurate 

Identification of 

Language 

Impairment in 

Bilingual Students 

Petersen, 

Chanthongthip, 

Ukrainetz, Spencer, 

Steeve (2017) 

Att undersöka noggrannheten av dynamisk bedömning i koncentrerad form 

gällande narrativ förmåga (på engelska) för att identifiera språkstörning hos 

flerspråkiga barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassifikationsnoggrannheten när det gällde att identifiera elever med språkstörning var hög redan 

efter två 25 minuter långa sessioner av koncentrerad dynamisk bedömning. Kan ligga till grund för 

fortsatt stödplanering. 

Inga större skillnader visades mellan de flerspråkiga barnen med språkstörning och de med typisk 

språklig utveckling från förtest till eftertest. Stor skillnad mellan grupperna gällande 

inlärningsförmågan under inlärningsprocessen. Barnen med språkstörning fick anstränga sig mycket 

hårdare, upplevde större frustation, gjorde många avbrott och hade låg uppmärksamhet. 
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Synthesizing 

Information from 

Language Samples 

and Standardized 

Tests in School-Age 

Bilingual 

Assessment. 

 

Ebert & Pham 

(2017). 

Undersöka relationen mellan standardiserade test och språkprov (”language 

samples”) vid bedömning av tvåspråkiga skolbarn med språkstörning samt 

undersöka hur detta kan användas i praktiken, kliniska implikationer. 

Standardiserade test och narrativt språkprov på engelska och spanska kompletterade varandra i 

bedömningen, särskilt i den yngre gruppen. Det ena kan inte ersätta det andra då de erbjuder olika 

typer av information. 

Assessment of 

bilingual children: 

What if testing both 

languages is not 

possible? 

Boerma & Blom 

(2017).  

 

Undersöka ett alternativt sätt att bedöma flerspråkiga barns språkliga förmåga 

genom att använda kompletterande instrument. 

Tre kompletterande instrument (nonordrepetition, berättande och frågor till föräldrar) erbjuder en 

opartisk och alternativ möjlighet att bedöma flerspråkiga barns språkliga förmåga då test på båda 

språken inte är möjlig. 

Predicting Reading 

Ability for Bilingual 

Latino Children 

Using Dynamic 

Assessment.  

 

Petersen & Gillam 

(2015). 

Avgöra i vilken utsträckning dynamisk bedömning av spansk-engelsktalande 

förskolebarns läsförmåga kan förutsäga läsförmågan i ”first grade” samt jämföra 

resultaten av dynamisk bedömning med statisk bedömning. 

 

Dynamisk bedömning av läsförmåga är ett användbart verktyg för att tidigt identifiera flerspråkiga 

barn med risk för läsavkodningssvårigheter. 



 

 

38 

Narrative abilities of 

monolingual and 

bilingual children 

with and without 

language 

impairment: 

implications for 

clinical practice     

Boerma, Leseman, 

Timmermeister, 

Wijnen, Blom 

(2016) 

Syftet var att undersöka effekterna av språkstörning och flerspråkighet på 

makrostrukturella narrativa färdigheter. Undersöka diagnostisk validitet av 

narrativ uppgift utifrån ett en- och flerspråkigt prov. 

Negativa effekter av språkstörning var synliga i samtliga narrativa mätningar, medan inga effekter av 

flerspråkighet uppstod. Den narrativa uppgiften differentierade på ett adekvat sätt mellan både en- och 

flerspråkiga med och utan språkstörning. Studien bekräftade hypotesen att mätningar av narrativ 

makrostruktur inte är partisk mot barn som har mindre erfarenhet av ett visst språk, såsom 

flerspråkiga. Dessutom indikerar resultatet att användning av narrativ (berättelser) för att bedöma 

barns språkliga förmåga kan stödja identifikationen av språkstörning i både en- och flerspråkig 

kontext. 

Componential Skills 

in Second Language 

Development of 

Bilingual Children 

with Specific 

Language 

Impairment. 

 

Verhoeven, Steenge, 

van Leeuwe & van 

Balkom (2017). 

Syfte: Vilka delförmågor kan urskiljas i andraspråksutvecklingen hos 

flerspråkiga barn med språkstörning? 

 

Frågeställningar: 

Skillnad mellan flerspråkiga barn med språkstörning och flerspråkiga barn med 

typisk språkutveckling på andraspråket?  

Kan de 4 språkliga komponenterna överföras till andraspråket? Stabila över tid, 

relation mellan komponenter? 

Komponenter som påverkar inlärning av förstaspråket påverkar även andraspråket. Flerspråkiga barn 

med språkstörning har svårare med andraspråket än flerspråkiga barn med typisk språkutveckling vad 

gäller alla de testade delarna, över tid. Eftersom flerspråkiga barn med språkstörning är missgynnade 

behöver de längre exponering för andraspråket och de bör stödjas med intervention. Dynamisk 

bedömning rekommenderas. 
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Methods for 

Identifying Specific 

Language 

Impairment in 

Bilingual 

Populations in 

Germany. 

Hamann &Ibrahim 

(2017) 

Att undersöka två nya LITMUS-verktyg på tyska, repetitionsuppgifter (SRT) av 

meningar och non-ord (NWRT) som skapats utifrån LITMUS-principer. De ville 

särskilt veta huruvida verktygen kunde identifiera språkstörning hos flerspråkiga 

barn. 

 

Resultatet visade att verktygen var väl konstruerade och identifierade språkstörning på ett tillförlitligt 

sätt hos enspråkiga barn och flerspråkiga barn. Resultaten för NWRT var mer eller mindre oberoende 

av språkdominans, vilket gör det till ett värdefullt nytt verktyg för språklig bedömning. Dock är 

bakgrundsinformation utifrån föräldraenkät avgörande i tolkningen av de flerspråkiga barnens 

prestationer. 

Story grammar 

elements and causal 

relations in the 

narratives of 

Russian-Hebrew 

bilingual children 

with SLI and typical 

language 

development. 

Fichman, Altman, 

Voloskovich, 

Armon-Lotem & 

Walters (2017) 

Syftet var att analysera narrativa förmågor hos flerspråkiga (ryska och hebreiska) 

förskolebarn. Fokus på berättelsestruktur (SG) och orsakssamband för att kunna 

identifiera makrostrukturella egenskaper som utmärker barn med språkstörning 

från de barn med typisk språklig utveckling. 

Resultatet visade att berättelser/narrativ skiljer sig mellan flerspråkiga barn med språkstörning och 

flerspråkiga barn med typisk språkutveckling primärt gällande orsakssamband samt till viss del 

gällande berättelsestruktur. Barnen med språkstörning följde oftast kärnberättelsestrukturen mål, 

försök och resultat (Goal, Attempts och Outcome) men de producerar dem inkonsekvent och 

utelämnar ofta relationer mellan och inom olika delar av berättelsen. I synnerhet hade de svårigheter 

med att producera historiens inledande händelse, vilket störde det övergripande sammanhanget 

även om de lyckas producera det slutliga resultatet av historien.  
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Assessing Lebanese 

bilingual children: 

The use of Cross-

linguistic Lexical 

Tasks in Lebanese 

Arabic 

Khoury, Saliby, dos 

Santos, Hreich & 

Messarra (2017) 

Jämföra den lexikala prestationen mellan Libanesiska flerspråkiga barn med och 

utan språkstörning. 

Hitta specifika markörer, såsom att namnge fel eller känna igen grammatiska 

ordklasser för att differentiera flerspråkiga Libanesiska barn med språkstörning 

från jämnåriga med typisk språklig utveckling. Jämföra lexikala poäng utifrån 

användandet av CLT-LB (Cross-Linguistic Lexical Tasks) på Libanesiska 

arabiska och standardiserade tester. 

 

Resultatet bekräftade att barn med typisk språkutveckling hade bättre lexikal förmåga, speciellt 

gällande expressiv förmåga, än jämnåriga med språkstörning. Expressivt och receptivt presterande för 

båda grupperna av barn var beroende av ordklasserna substantiv och verb. Flerspråkiga barn med 

typisk språkutveckling var mer exakta när de skulle namnge och känna igen verb än de flerspråkiga 

barnen med språkstörning.  

 

Language 

Assessment of 

Latino English 

Learning Children: 

A Records 

Abstraction Study. 

 

Kraemer & Fabiano-

Smith (2017). 

Dokumentera överidentifikation av språkstörning hos spansktalande elever 

(Latino EL) genom att granska språkbedömningsrapporter. Dokumentera vilka 

test och mätmetoder som logopeder (SLPs) använder. 

Barn med spanska som förstaspråk bedömdes av logopeder (SLP) endast med standardiserade test 

(designade för enspråkiga engelska elever) och ofta på ett språk, spanska eller engelska. Detta skulle 

kunna leda till överidentifikation av barn med spanska som förstaspråk med språkstörning och att de 

därmed felaktigt placeras i specialundervisning. 
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The Persistence and 

Functional Impact of 

English Language 

Difficulties 

Experienced by 

Children Learning 

English as an 

Additional 

Language and 

Monolingual Peers. 

 

Whiteside, & 

Norbury (2017).  

Undersöka om ett enspråkigt normerat engelskt språkbatteri kan identifiera barn 

med engelska som andraspråk, vilka har beständiga svårigheter i inlärning av 

engelska, vilket påverkar uppnåendemålen. 

 

Test på båda språken är inte alltid genomförbar p.g.a. den mångfald av språk som finns bland barnen.  

Ett enspråkigt normerat engelskt språkbatteri (“a comprehensive, monolingual-normed English 

language battery”) kan ha ett visst praktiskt värde när det gäller att identifiera barn med engelska som 

andraspråk, som behöver stöd i engelskaspråkutvecklingen. 

Disentangling SLI 

and bilingualism 

using sentence 

repetition tasks: the 

impact of L1 and L2 

properties. 

 

Meir, Walters, & 

Armon-Lotem 

(2016)   

Studien bedömde morfosyntaktiska förmågor av sekventiella flerspråkiga barn 

med och utan språkstörning i förstaspråket ryska och andraspråket hebreiska, i 

ett försök att avgöra om SRep är ett användbart verktyg för att skilja mellan 

tvåspråkiga barn med och utan språkstörning(i denna språkkombination). 

 

De tvåspråkiga och enspråkiga jämförelserna gav endast skillnader i förstaspråket ryska, där 

enspråkiga rysktalande barn överträffade tvåspråkiga barn med typiskt språkutveckling på sitt 

förstaspråk. På andraspråket hebreiska framkom inga signifikanta skillnader mellan enspråkiga och 

tvåspråkiga talare av hebreiska. Jämförelser mellan tvåspråkiga barn med och utan språkstörning 

visade att både kvantiteten och kvaliteten av allvarliga fel skiljer de två tvåspråkiga grupperna. 

Gällande båda språk, överträffade tvåspråkiga barn med typisk språklig utveckling sina kamrater med 

språkstörning. Forskarna fann felmönster som är unika för barn med språkstörning och kan inte 

tillskrivas påverkan av första- eller andraspråk, medan de fel barnen gjorde i den flerspråkiga gruppen 

av barn med typisk språkutveckling kan spåras till flerspråkig påverkan (mestadels andraspråkets 

påverkan på förstaspråket). 
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Sequential 

bilingualism and 

Specific Language 

Impairment: The 

Italian version of 

ALDeQ Parental 

Questionnaire 

 

Bonifacci, Mari, 

Gabbianelli, 

Ferraguti, 

Montanari, Burani, 

& Porrelli,  (2016).  

Syftet var att utvärdera huruvida en anpassad version av ALDeQ på italienska 

kunde vara användbar för att differentiera sekventiellt flerspråkiga barn med och 

utan språkstörning. 

Resultatet av studien tyder på att den italienska 

versionen av ALDeQ är ett tillförlitligt instrument som ska användas för att utvärdera sekventiella 

flerspråkiga barn för vilka lärare och logopeder tvivlar på möjlig språkstörning. 

 

Language Ability 

Groups in Bilingual 

Children: A Latent 

Profile Analysis 

 

Kapantzoglou, M., 

Restrepo, M. A., 

Gray, S., & 

Thompson, M. S. 

(2015) 

Syftet med studien var att identifiera antalet latenta grupper och egenskaper 

utifrån språkförmåga i ett oklassificerat urval av övervägande spansktalande 

barn genom att använda standardiserade tester. 

 

Klassificera barn i två grupper, de med och utan språkstörning kan leda till felidentifiering av 

språkstörning. Resultat av deras studie visade att en tre-gruppsmodell bäst representerade data, 

kännetecknad av låga grammatiska färdigheter i en grupp, lågt fonologiskt arbetsminne i en annan 

grupp och genomsnittliga färdigheter i en tredje grupp. 
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The relationship 

between bilingual 

exposure and 

morphosyntactic 

development. 

 

Thordardottir, E. 

(2015) 

 

Studien granskar den grammatiska utvecklingen på franska och engelska av 

flerspråkiga förskolebarn exponerade för dessa språk i varierande grad och 

jämföra deras utveckling på varje språk med enspråkiga barn. Hypotesen var att 

ökad exponering för något språk skulle leda till en högre grammatisk nivå på det 

språket. 

 

Resultatet visade att grammatisk utveckling i varje språk var starkt influerad av mängden erfarenhet av 

samma språk. Barn med lika exponering för båda språken presterade jämförbart med enspråkiga barn 

på båda språk, medan barnen med ojämn exponering visade sig likartat ojämn prestation gällande båda 

språk och gjorde signifikant lägre än enspråkiga barn i deras svagare språk. Att prestera betydligt lägre 

än enspråkiga på båda språken kan därför vara ett tecken på språkstörning. 

 

 

Understanding 

Disorder Within 

Variation: 

Production of 

English 

Grammatical Forms 

by English 

Language Learners 

 

Bedore, Peña, 

Anaya, Nieto, Lugo-

Neris & Baron 

(2018) 

 

Att undersöka prestationen på engelska på elva olika grammatiska test hos 

flerspråkiga barn (spanska-engelska) för att får förståelse för hur olika 

svårigheter för grammatisk struktur kan korrekt klassificera språkstörning utifrån 

förväntade variationer av förvärv på andraspråket 

 när man tar hänsyn till språklig erfarenhet 

och exponering. 

Barn med språkstörning presterade sämre än barn med typisk språkutveckling gällande samtliga 

grupper med olika flerspråkiga erfarenheter. Barn med mycket erfarenhet av engelska och barn med 

balanserad erfarenhet av engelska-spanska kunde bli noggrant klassificerade utifrån alla engelska 

grammatiska former om testades utom för prepositioner. För flerspråkiga barn med mycket spansk 

språklig erfarenhet var det möjligt att utesluta språkstörning utifrån grammatisk produktion, dock ej 

identifiering av språkstörning. 

 

Det är möjligt att identifiera språkstörning hos barn som lär sig engelska när de använder engelska 40 

% av tiden eller mer. Dock behövs mer information om utveckling och störningsmönster för de barn 

med mycket erfarenhet av spanska. 
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Macrostructure, 

microstructure, and 

mental state terms in 

the narratives of 

English–Hebrew 

bilingual preschool 

children with and 

without specific 

language 

impairment 

 

Altman, Armon-

Lotem, Fichman, & 

Walter (2016).  

Undersöka narrativ produktion hos flerspråkiga förskolebarn (engelska-

Hebreiska) med och utan språkstörning. Försöka karaktärisera deras narrativ i 

båda språken i termer av makrostrukturella och mikrostrukturella funktioner och 

mentala villkor för karaktärerna i berättelsen (MSTs). Det övergripande syftet 

var att urskilja barn med typisk språklig utveckling från de barn med 

språkstörning. 

 

Resultatet av makrostrukturen bekräftade tidigare fynd som visar liknande resultat på båda språk för 

barn med typisk språklig utveckling och de som diagnostiserats med språkstörning. I 

överensstämmelse med tidigare fynd om narrativ förmåga bland flerspråkiga barn, kunde 

mikrostrukturanalys av verbal produktivitet, längd av kommunikationsenheter och lexikal mångfald 

urskilja barn med typisk språklig utveckling från dem med språkstörning. 

 

Dynamic assessment 

of narrative ability 

in English 

accurately identifies 

language 

impairment in 

English language 

learners. 

 

Peña, Gillam & 

Bedore (2014). 

Att utvärdera huruvida dynamisk bedömning av narrativ förmåga på engelska, 

hos barn (fyra till sex år) som lär sig engelska som andraspråk, kunde användas 

för att identifiera språkstörning hos barn  

En kombination av narrativa mätningar samt mätningar av modifierbarhet (som metakognition, 

medverkan och förståelse för uppgiften) klassificerade barn med till 80,6-97,2 % exakthet. Studien 

visade att den dynamiska bedömning som utfördes på engelska gav ett systematiskt verktyg för att 

utvärdera lärprocessen och resultatet av lärandet, vilket innebär att metoden kan vara användbar för att 

identifiera språkstörning hos flerspråkiga elever som är i processen att lära sig engelska som 

andraspråk 
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Narrative production 

in monolingual and 

bilingual children 

with specific 

language 

impairment. 

 

Tsimpli, Peristeri, & 

Andreou, (2016). 

Identifiera potentiella kliniska markörer för språkstörning hos flerspråkiga barn 

vid användning av berättande. 

 

Markerade signifikant effekt för språkstörning på mikrostrukturen. 

Flerspråkighet har ett positivt inflytande på berättandeproduktionen på en makrostrukturell nivå. 

Oral narratives in 

monolingual and 

bilingual 

preschoolers with 

SLI.  

 

Rezzonico et al. 

Girolametto, (2015). 

Undersöka skillnader och likheter i narrativ förmåga mellan 

en- eller flerspråkiga förskolebarn, med och utan 

språkstörning vid två tillfällen. (utan intervention) 

Undersöka prestation vid mätning av narrativ makrostruktur 

(narrativ information) och mikrostruktur (längd på meningar, 

antal olika ord, korrekt böjning av verb och det inledande 

ordet i meningen) hos en- och flerspråkiga barn med och 

utan språkstörning. Målet var att spåra förändringar i 

berättandestrukturen över en 6-månadersperiod. 
 

Alla fyra grupperna utvecklades över en 6-månadersperiod och flerspråkiga barn som huvudsakligen 

exponerades för engelska i hemmet presterade likvärdigt som enspråkiga kamrater gällande narrativ 

förmåga, längd på meningar, antal ord samt första meningar. 
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Monolingual or 

Bilingual 

Intervention for 

Primary Language 

Impairment? A 

Randomized Control 

Trial.  

 

Thordardottir, 

Cloutier, Ménard, 

Pelland-Blais, & 

Rvachew (2015). 

Undersöka den kliniska effektiviteten av enspråkig versus flerspråkig 

intervention.     

Flerspråkig behandling genom föräldrasamarbete var 

inte effektiv i skapandet av tillräckligt intensiv 

flerspråkig kontext för att göra signifikant skillnad emot 

enspråkig behandling. 
 

Identifying language 

difference versus 

disorder in bilingual 

children. 

 

Hemsley, Holm, & 

Dodd (2014). 

Utvärdera bedömningsalternativ för logopeder som arbetar med sekventiellt 

flerspråkiga barn (Early Sequential Bilingual Children) så att de kan skilja 

språklig olikhet/variation från störning hos sekventiellt tvåspråkiga barn. Med 

språklig variation avsågs språkliga kännetecken för typisk språkutveckling hos 

sekventiellt tvåspråkiga barn. 

Kan standardiserad bedömning ge användbar information i detta sammanhang? 

Finns det kliniskt möjliga alternativa bedömningsmetoder i detta sammanhang? 

Standardiserat test gav fler frågor än svar. 

Bedömningsbatteriet skiljde tydligt mellan de två barnen med misstänkt språkstörning. Ett barn hade 

inte språkstörning men hade man använt endast statisk bedömning hade han blivit feldiagnostiserad. 

Likaså hade bilden varit ofullständig om man använt endast en teknik i frågebatteriet. 
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The Complexity of 

the Spanish 

Subjunctive in 

Bilingual Children 

with SLI. 

  

Castilla-Earls, 

Pérez-Leroux, 

Restrepo, Gaile, & 

Chen (2018). 

Undersöka användning av spanska konjunktiv hos flerspråkiga barn med och 

utan språkstörning. 

Frågeställningar: Skiljer sig barn med varierande språkutveckling och varierande 

flerspråkig status i användningen av spanska konjunktiv?  

Är exaktheten vid konjunktivsatsproduktionen en potentiell markör för 

språkstörning hos spansktalande barn med varierande flerspråkig dominans? 

Är produktionsmönstren konsekventa mellan de olika konjunktivsatserna? 

 

Två slutsatser: 

Grammatiskt inriktade tillvägagångssätt erbjuder lovande lösningar på problemet att bedöma barn 

utefter ett flerspråkigt kontinuum. 

Data stöder indirekt hypotesen att tempus påverkas semantiskt hos spansktalande barn med 

språkstörning. 

 

The Receptive–

Expressive Gap in 

Bilingual Children 

With and Without 

Primary Language 

Impairment 

 

Gibson, Peña & 

Bedore (2014). 

I denna studie granskade författarna omfattningen av skillnaden mellan 

standardiserade mätinstrument av receptiv och expressiv semantisk kunskap, för 

flerspråkiga barn med och utan språkstörning. 

  

 

Flerspråkiga barns delade språkinlärning samt skillnader i språkens fonologiska system, kan leda till 

en avvikelse mellan standardiserade mätningar av mottagande och expressiv semantisk kunskap. 

Denna skillnad är större för flerspråkiga barn med språkstörning på grund av den extra svårigheten 

dessa barn har i att processa fonetisk information. Framtida forskning krävs för att förstå dessa 

underliggande processer. 
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