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Abstract 

As the number of multilingual persons in the society is expanding, multilingual children are 

becoming more frequent as patients within speech and language pathology. This requires 

additional competence for speech and language pathologists (SLPs) concerning assessment and 

intervention for this patient group. The current study aimed to investigate SLPs thoughts and 

experiences of assessing multilingual children as well as observe events during an assessment 

session. This was studied through interviews and observations of assessment sessions to get a 

broad perspective of opportunities and challenges in assessment of multilingual children.  

 

The data consisted of interviews with nine SLPs as well as observations of video-recorded 

assessment sessions with a multilingual child during two visits at a speech and language pathology 

clinic. The study found that the SLPs have developed different working methods and strategies 

based on their experiences of these kinds of assessments. The interviews demonstrated that 

generally, the SLPs have a positive impression of working with multilingual children and their 

families, but it also showed that they often feel uncertain concerning the assessment when it comes 

to multilingual children. The SLPs found that linguistic and cultural differences in this patient 

group are challenging when it comes to the test situation. Further, the lack of reliable assessment 

tools, as well as working with interpreters, are two factors which complicate the assessment even 

more. These factors together make it challenging for the clinicians to find out whether the child’s 

difficulties are caused either by a lack of exposure to the languages, or, if it is caused by a language 

disorder. Many of the themes that were brought up by the clinicians in the interviews could also 

be observed in the video-recorded assessment sessions. The observed assessments also generated 

some additional material to complement the themes generated in analyses of the interviews. Many 

of the participants in this study suggested national guidelines for assessments of multilingual 

children, and more teamwork with other SLPs from different clinics in the whole country. The 

conclusion of this study is that there are several underlying factors which can explain the 

uncertainty of SLPs in assessments of multilingual children. There are also several opportunities 

suggested by the SLPs to improve the assessment of multilingual children.  

Key words: multilingual children, assessment, working with interpreters, culture, challenges, 

opportunities.



 

 

Sammanfattning 

I takt med att andelen flerspråkiga personer i samhället växer blir flerspråkiga barn en ökande 

patientgrupp inom den logopediska verksamheten. Detta ställer därmed nya krav på logopeders 

kompetens och omhändertagande av denna patientgrupp. Föreliggande studie syftade till att 

undersöka logopeders tankar och upplevelser av att utreda flerspråkiga barn samt att studera 

vad som sker vid en utredning av ett flerspråkigt barn. Detta studerades via intervjuer respektive 

observationer av utredningsbesök för att få ett bredare perspektiv av möjligheter och 

utmaningar i utredningen av flerspråkiga barn. 

 

Materialet bestod av intervjuer med nio logopeder och videoinspelning av två utredningsbesök 

av ett och samma flerspråkigt barn. I studien framkom att logopederna har utvecklat olika 

arbetssätt och strategier, utifrån erfarenhet, som de använder sig av i sin språkutredning av 

flerspråkiga barn. Intervjuerna visade på att logopederna generellt upplever en positiv känsla 

av att arbeta med flerspråkiga barn och familjer men betonar även osäkerheten i utredningen. 

Utmaningarna som togs upp var framförallt språkliga och kulturella skillnader under testningen, 

bristen på tillförlitliga bedömningsmaterial samt samarbetet med tolk. Dessa utmaningar 

menade flera logopeder gör det svårt att avgöra vad barnets språksvårigheter bottnar i, bristande 

exponering eller språkstörning. Analys av de videoinspelade utredningstillfällena i föreliggande 

studie kunde bekräfta flera delar av det som sades i intervjuerna men genererade även i 

ytterligare aspekter av utredningen. Under intervjuerna framkom flera önskemål från 

logopederna, bland annat gemensamma nationella riktlinjer för utredning av flerspråkiga barn 

och ökat samarbete med andra logopeder i landet. Slutsatsen som drogs var att flera faktorer 

ligger till grund för logopedernas osäkerhet i utredningen och att det finns flera möjligheter till 

förbättring i utredning av flerspråkiga barn som föreslås av logopederna.  

 

 

Nyckelord: flerspråkiga barn, utredning, tolksamarbete, kultur, utmaningar, möjligheter.                               
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1. Inledning  

I takt med att andelen flerspråkiga personer i samhället växer blir flerspråkiga barn en ökande 

patientgrupp inom den logopediska verksamheten. Detta ställer därmed nya krav på logopeders 

kompetens och omhändertagande av denna patientgrupp. 

 

Det har i tidigare forskning framkommit att språklig utredning av barn som är flerspråkiga på 

många sätt är utmanande och innebär risk för både över- och underdiagnostisering (Salameh, 

2006 ; Stow & Dodd, 2003 ; Kohnert, 2014). Det finns behov av bedömningssätt för 

flerspråkiga barn samt mer utbildning och forskning på området (Stow & Dodd, 2003). I ett 

examensarbete av Bergström och Bäcklin (2007) gjordes en kartläggning av svenska 

logopeders arbete av flerspråkiga barn. Många logopeder kände sig osäkra vid bedömning av 

det språk som inte var logopedens modersmål. Nästan hälften av logopederna uppgav att de inte 

alltid bedömer båda språken. Många deltagare tyckte att de hade för lite kunskap om 

flerspråkighet och kulturella skillnader. Vidare upplevde många att arbetet med flerspråkiga 

personer var tidskrävande. Flera av logopederna saknade nationella riktlinjer (Bergström & 

Bäcklin, 2007). Utöver detta finns det begränsad forskning kring utredning av flerspråkiga barn 

utifrån svenska förhållanden, varför föreliggande studie är motiverad.  

 

I föreliggande studie studeras logopeders tankar och upplevelser av att utreda flerspråkiga barn 

samt vad som sker vid en utredning av ett flerspråkigt barn. Detta tas reda på genom intervjuer 

med efterföljande tematisering av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014) samt genom 

samtalsanalys där interaktionen mellan deltagarna i besöket kan studeras (Norrby, 2014 ; 

Hutchby & Wooffitt 2008). Medan intervjuerna gör att logopedernas subjektiva uppfattningar 

kan lyftas fram bidrar samtalsanalysen istället till att utredningsbesöken kan observeras ur en 

mer objektiv synvinkel. De här två metoderna möjliggör tillsammans därmed jämförelser 

mellan det som framkommer i intervjuerna och det som observeras under de inspelade 

utredningsbesöken. Tillsammans kan dessa två metoder ge en helhetsbild från det logopediska 

fältets verklighet när det kommer till språklig utredning av flerspråkiga barn. 
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2. Bakgrund 

2.1 Flerspråkighet 

Det finns skilda uppfattningar om hur flerspråkighet och tvåspråkighet ska definieras. Enligt 

Salamehs (2003) definition är en person flerspråkig om denne lever i en icke enspråkig miljö 

och kontinuerligt exponeras för mer än ett språk. Hammarberg skriver följande: ”en-, två- och 

flerspråkighet betecknar kunskaper i ett, två respektive tre eller flera språk” (Hyltenstam & 

Lindberg, 2013). I litteraturen används ibland termen flerspråkighet omväxlande med 

tvåspråkighet. Föreliggande studie utgår från Salamehs definition för att beskriva de personer 

som är flerspråkiga, och termen flerspråkighet används även i de fall författare använder annan 

terminologi.  

 

2.1.1 Flerspråkig utveckling hos barn  

Hur en individ blir flerspråkig kan delas in i begreppen simultan- respektive successiv 

flerspråkighet (Abrahamsson, 2009). Vid simultan flerspråkighet möter barnet båda språken 

inom de första tre levnadsåren och vid successiv flerspråkighet tillägnar sig barnet det första 

språket först medan andraspråket tillägnas efter 3-års-åldern (Håkansson, 2003). Barnets senare 

språkliga milstolpar nås vid liknande ålder hos enspråkiga som hos flerspråkiga barn. Exempel 

på dessa milstolpar är syntaktisk förmåga samt utveckling av ordförrådet och det fonologiska 

systemet. Att de simultant flerspråkiga barnen når sina språkliga milstolpar senare än 

enspråkiga barn och sedan ”hinner ikapp” är en myt (Kohnert, 2014 ; Petitto m.fl., 2001). 

Genesee (2015) menar att simultant flerspråkiga barn når sina språkliga milstolpar på samma 

sätt som enspråkiga och inom samma tidsperiod. Vidare skriver flera författare att barn i tidig 

ålder vem de ska prata vilket språk med. Redan vid 2- och 3-års-åldern anpassar det flerspråkiga 

barnet sitt språk efter samtalspartnern och kan utifrån en generell prompting, såsom "va?", byta 

språk utan vidare svårigheter (Ladberg, 2003 ; Comeau, Genesee & Mendelson, 2010). 

Marchman, Fernald och Hurtado (2010) skriver att det är naturligt för barnet att denne 

exponeras olika mycket för sina olika språk, vilket därmed leder till att barnet får ett större 

ordförråd på det ena av sina språk. Det flerspråkiga barnets ordförråd på sina olika språk skiljer 

sig ofta åt vad gäller innehållet beroende på att barnet behöver olika begrepp för olika aktiviteter 

(Salameh, 2006). 
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2.1.2 Språklig exponering  

Exponering för språk är en faktor som kan påverka hur barnet tillägnar sig ett nytt språk, oavsett 

om barnet har en bakomliggande språkstörning eller en typisk språkutveckling (Kohnert, 2014). 

En studie av Cattani m.fl. (2014) visade på att flerspråkiga barn uppvuxna i England med 

engelska som andraspråk behöver exponeras för engelska 60% av sin tid för att prestera lika 

bra som enspråkiga barn på ett standardiserat språkligt test. Paradis, Genesee & Crago, (2011) 

lyfter även att särskilt kvalitén på barnets språkliga input spelar roll för inlärningen. Barn som 

är födda i Sverige och som växer upp i områden där de får höra mestadels inlärarsvenska från 

sina jämnåriga kan få bristande språklig stimulans på både svenska och sitt modersmål 

(Salameh, 2006). 

 

2.1.3 Synen på språket inom olika kulturer 

Inom olika kulturer kan det finnas skilda förväntningar på barns utveckling av språk (Law, 

1992). Barncentrerat och situationsberoende sätt är exempel på hur barns språkutveckling kan 

ses inom olika kulturer. Dessa två synsätt innebär två skilda uppfattningar om huruvida barnet 

ses som en likvärdig samtalspartner och huruvida språket bör anpassas till barnets nivå. 

Sveriges hälso- och sjukvård är organiserad utifrån svenska uppfattningar om vad som är typiskt 

respektive avvikande språkutveckling hos barn (Salameh, 2008a). Den egna familjen utgör en 

viktig social faktor som påverkar individens syn på sin identitet och val av språk. Den utgör en 

gemenskap där olika generationer behöver komma överens om olika val och attityder (Wei 

1994 ; Rubino 2004 ; Williams 2008).  

 

2.2 Språkstörning  

Språkstörning innebär att barnets språk inte utvecklas som förväntat (Hansson, 2010). Vidare 

skriver Nettelbladt & Salameh (2007) att språket hos barn med språkstörning är påtagligt 

försenat i jämförelse med de jämnåriga. Språkstörning ger svårigheter med produktion och 

ibland även förståelse av språk, medan andra områden hos barnet har relativt opåverkad 

utveckling (Leonard, 1998). Omkring 6-8 procent av barn i förskoleåldern har språkstörning 

(Salameh, 2008a). 

 

2.2.1 Språkstörning i kombination med flerspråkighet 

Förekomst av språkstörning hos flerspråkiga barn finns det begränsat antal uppgifter om. 

Samtidigt menar vissa forskare att det inte finns någon orsak att anta att det föreligger någon 
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större skillnad i förekomst av språkstörning mellan flerspråkiga och enspråkiga personer 

(Salameh, 2008a). För att ett flerspråkigt barn ska ha språkstörning ska svårigheter finnas på 

båda språken. Med andra ord drabbar en språkstörning alltid båda språken. Om ett barn däremot 

följer samma utveckling i sitt modersmål som andra flerspråkiga barn, och endast har problem 

med svenskan, rör det sig mest troligt om bristande kunskap i andraspråket vilket ofta beror på 

för lite exponering av det språket (Salameh, 2008a). 

 

2.3 Språkbedömning vid flerspråkighet 

Bedömning av ett barns språk, där misstanke om språkstörning finns, sker vanligen under 

förskoleåldern. Forskning om språkstörning och typisk språkutveckling gör det möjligt att 

identifiera barn med språkstörning eller barn i riskzonen (Hansson, 2010). Vidare skriver 

författaren att bedömningsmetoden bör anpassas till det individuella barnet och menar att barn 

under 3 år, med eller utan språkstörning, kan uppvisa svårigheter i att medverka i formell 

testning. För ett barn med språkstörning kan språktestning vara extra belastande.  

 

Flerspråkiga personer är en heterogen grupp, något som inte alltid framgår i forskningsstudier 

(Stow & Dodd, 2003). Risker finns för att den språkliga bedömningen inte blir korrekt när barn 

som är flerspråkiga utreds med test som är utformade och normerade för enspråkiga barn 

(Paradis, Genesee & Crago, 2011). För en tillförlitlig logopedisk utredning behöver logopeden 

ta reda på om barnets språksvårigheter beror på bristande kunskaper i sitt andraspråk eller en 

underliggande språkstörning som påverkar samtliga av barnets använda språk (Stow & Dodd, 

2003). Brist på kunskap och erfarenhet hos logopeden samt brist på kollegor att diskutera med 

vid osäkerhet gällande språkbedömning av flerspråkiga barn riskerar att leda till såväl under- 

som överdiagnostisering (Roseberry-McKibbin, Brice & O’Hanlon, 2005 ; Kohnert, 2014). 

Risk för underdiagnostisering kan uppstå då de brister barnet har i sitt språk förklaras med att 

barnet har en flerspråkig bakgrund. Överdiagnostisering beror istället på när ett flerspråkigt 

barns språkliga förmågor jämförs med enspråkiga barns, utan att hänsyn tas till det flerspråkiga 

barnets första- och andraspråkskunskaper, kultur samt omgivningens utbildningsnivå (Kohnert, 

2014).  

 

Många barn genomgår en språkscreening på BVC. En stor studie av Nayeb m.fl. (2014) visade 

på att sköterskorna upplevde det svårt med tolkning av resultatet av screeningen; de kände även 

en osäkerhet i sina egna kunskaper om bedömning av flerspråkiga barn. Flera av sköterskorna 
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upplevde att flerspråkiga barn har en långsammare språkutveckling och valde att skjuta upp 

remittering till logoped trots bristande resultat på screeningen.  

 

2.3.1 Anamnes  

Enligt Kayser (1995) är en full och detaljerad anamnes grundläggande för språklig bedömning. 

Stow & Dodd (2003) menar att i logopedisk utredning av flerspråkiga barn är det viktigt att 

logopeden tar reda på hur barnets språkliga historia ser ut. Logopeden behöver veta vilka språk 

som barnet talar, hur länge barnet talat dessa språk, samt hur ofta och i vilka kontexter (Stow 

& Dodd, 2003). Vidare behövs information om barnets bakgrund gällande utveckling, skolgång 

och immigration samt barnets sociala och medicinska situation. För att ta reda på det kan 

logopeden få information från familjemedlemmar, lärare och barnet självt (Kohnert, 2010). 

Eftersom flerspråkiga barn är en heterogen grupp är information om varje barns språkhistoria 

och exponering viktig för att logopeden ska kunna välja rätt utredningsmaterial och för att 

kunna göra en korrekt tolkning av hur barnets språkförmåga ser ut (Nicoladis & Genesee, 1997 

; Gutierrez-Clellen 1999). 

 

2.3.2 Testsituation  

I testsammanhang rekommenderas att barnets svagaste språk utreds först och därefter det 

starkaste för att undvika att barnet kommer ihåg testernas innehåll (Salameh, 2008b). I 

logopediska testsituationer är turtagningen ofta styrd utifrån att logopeden ställer en fråga, 

patienten svarar och att logopeden förhåller sig passiv (Wooffitt, 2005) för att inte påverka 

barnet. I flera test, exempelvis Reynell Developmental Language Scales III, finns föreskrifter 

om att barnet inte bör höra instruktionen flera gånger och att instruktionen ska återges så exakt 

som möjligt (Edwards m.fl., 1997). Att översätta språkliga test är svårt, delvis för att det inte 

alltid är möjligt att direktöversätta i och med att fonologiska och grammatiska strukturer samt 

språkbruket kan skilja sig åt mellan olika språk. Dessa språkliga skillnader kan innebära att 

även om en viss struktur enkelt kan översättas mellan två språk kan de användas olika ofta och 

ha olika status inom olika språk (Hansson, 2010). En testsituation är dessutom i många 

avseenden kulturellt betingad (Thordardottir m.fl., 2006). Faktorer som barnets kännedom om 

material, innehåll och struktur påverkar hur barnet kommer att prestera på ett test (Carter m.fl., 

2004). Vem det är som agerar språklig modell, vad individerna talar om och vad barnet 

förväntas prata om kan också påverka vid testning. Även dialektala skillnader kan påverka 

bedömningen (Riquelme & Rosas, 2014). Ett annat sätt att bedöma språkförmåga på är med 
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hjälp av informell bedömning (Stow & Dodd, 2003), exempelvis spontantal. Då är det viktigt 

att ta hänsyn till olika kulturellt betingade kommunikationsbeteenden. Det är även vanligt att 

logopeden använder sig av leksituationer för att bedöma språk i en naturlig kontext. Sättet 

barnet leker på är dock kulturellt betingat (Riquelme & Rosas, 2014). I sådana fall kan 

logopeden istället observera barnet när denne leker med jämnåriga, till exempel syskon (Stow 

& Dodd, 2003).  

 

2.3.3 Dynamisk bedömning 

Vid utredning av språkförmåga hos barn med varierande kulturell eller språklig bakgrund har 

Dynamisk Bedömning (Dynamic Assessment, DA) föreslagits som bedömningsmetod 

(Carlson, 1983). Metoden har sin teoretiska grund i Vygotskys tankar om att den tidiga 

utvecklingen sker i interaktion med andra (Hasson & Joffe, 2007). Med DA undersöks barnets 

inlärningspotential istället för att bedöma vilken nivå barnet ligger på utifrån statiska test. En 

skillnad mellan DA och mer statisk bedömning är att testledaren är aktiv vid DA för att se hur 

mycket stöd individen behöver snarare än passiv för att undvika inflytande i testsituation som 

många test föreskriver (Hasson & Joffe, 2007). Metoden innebär att barnet bedöms på specifika 

strukturer genom ett pre-test, för att sedan träna på dem, och därefter testas på nytt för att se om 

förbättring skett (Hasson m.fl., 2013). I en studie med dynamisk bedömning gjord av Hasson 

m.fl. (2013) visade resultaten på att flerspråkiga barn med språkstörning presterade signifikant 

lägre på post-testet än flerspråkiga barn utan språkstörning. 

 

2.3.4 FlerspråkighetsUtredningsModell 

I en logopedverksamhet i Stockholm har ett specifikt utredningsförfarande för flerspråkiga barn 

och ungdomar med misstänkt språkstörning utformats. Rutinen kallas för 

FlerspråkighetsUtredningsModell (FUM). Huvudprinciperna i FUM är att två logopeder 

ansvarar för vardera språk i utredningen och att sex utredningsbesök erbjuds. Vid utredning av 

språk som logopeden inte själv behärskar arbetar logopeden tillsammans med tolk. 

Utredningsförfarandet illustreras i tabell 1 (Alkass Yousef & Dillström, 2018).   
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Tabell 1. Tabell över vilka familjemedlemmar som närvarar, vilken logoped som ansvarar för besöket 

samt vad som händer vid varje besök i enlighet med FUM (Alkass Yousef & Dillström, 2018).  
 

Besök Närvaro Vårdgivare Vad händer 

1 Endast vårdnadshavare, inga 

barn 

Logoped 1 Anamnes samt information om 

syftet med kommande besök 

2 Vårdnadshavare och barn Logoped 1 eller 2 Testning av svagaste språket 

3 Vårdnadshavare och barn Logoped 1 eller 2 Testning av svagaste språket 

4 Vårdnadshavare och barn Logoped 1 eller 2 Testning av starkaste språket 

5 Vårdnadshavare och barn Logoped 1 eller 2 Testning av starkaste språket 

6 Vårdnadshavare & 

skolpersonal, inga barn 

Logoped 1 Återlämning 

 

Det första besöket ägnas endast åt anamnes och information om utredningen till 

vårdnadshavare. Endast barnets vårdnadshavare närvar då. Vid det andra och tredje besöket är 

barnet och barnets vårdnadshavare med. Barnets svagaste språk utreds via tester av samma 

logoped vid dessa två tillfällen. Vid det fjärde och femte besöket utreds barnets starkaste språk 

via tester av en annan logoped än den som utredde barnets svagaste språk Under testtillfällena 

utreds barnet med normerade test, test anpassade för flerspråkiga barn eller test på barnets 

aktuella språk i den mån det är möjligt. Utredningen avslutas med ett sjätte besök som ansvaras 

av samma logoped som ansvarade för det första besöket. Vid detta tillfälle närvarar barnets 

vårdnadshavare och eventuellt även skolpersonal. Då ges återkoppling av utredningens resultat 

och planering av åtgärder görs i samråd med vårdnadshavare och eventuellt skolpersonal 

(Alkass Yousef & Dillström, 2018).  

 

I de fall logopeden samarbetar med tolk rekommenderas logopeden att prata med tolken både 

inför och efter utredningstillfällena av barnets modersmål. Inför utredningen informeras tolken 

om undersökningens innehåll och förfarande samt ombeds att hålla i en kontaktskapande 

aktivitet med barnet. Efter utredningstillfällena diskuterar logopeden och tolken med varandra. 

Tolken ger då sin bild av barnets språkförmågor och lyfter fram eventuella kulturella skillnader 

som kan ha påverkat resultatet (Alkass Yousef & Dillström, 2018).   

 

2.3.5 Tolk 

Forskning har visat att tolkar har väldigt olika uppfattningar om vad deras uppdrag innebär 

(Angelelli, 2003) och även att det finns en stor variation i utbildning hos tolkarna (Stow & 
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Dodd, 2003). I Sverige har vissa tolkar endast gått enstaka kurser som tolkförmedlingar 

erbjuder medan andra har genomgått auktorisation via Kammarkollegiet (Plejert, m fl., 2015). 

Kammarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet som bland annat har i uppgift att 

auktorisera tolkar. I kunskapskraven framgår att tolken ska ha kunskaper i båda språkens 

grammatik och ordförråd, ha god läs- och skrivförmåga samt ha realia- och 

terminologikunskaper inom bland annat vård och omsorg. I tolkens uppgift ingår bland annat 

att all information ska återges så exakt som möjligt (Kammarkollegiet, 2016). I en studie av 

Plejert m.fl. (2015) framkommer att kliniker förlitar sig för mycket på tolkens översättning och 

inte alltid är fullt medveten om hur mycket av instruktionen och responsen som kan förändras 

vid översättning till ett annat språk.  

 

I klinik är det vanligt att svenska test översätts till barnets modersmål med hjälp av tolk eftersom 

tillgången på flerspråkiga test är begränsad. Översättning kan dock medföra att den specifika 

lingvistiska strukturen som ska undersökas förändras (Roseberry-McKibbin & Eicholtz, 1994 ; 

Kayser 1995). I en auktoriserad tolks uppdrag ingår det inte att översätta skriftlig text såvida 

denne inte har auktorisation för detta (Kammarkollegiet, 2018).  

 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka logopeders tankar och upplevelser av att utreda 

flerspråkiga barn samt att studera vad som sker vid en utredning av ett flerspråkigt barn. Detta 

studeras genom en kombination av intervjuer med logopeder respektive observationer av 

utredningsbesök för att generera breda kunskaper om möjligheter och utmaningar som 

föreligger vid utredning av flerspråkiga barn. 

 

● Vad har logopederna för tankar och upplevelser kring utredning av flerspråkiga barn?  

● Hur utreder logopederna flerspråkiga barn?  

● Vad sker vid utredning där logoped, patient, vårdnadshavare och tolk närvarar?   
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 4. Metod  

4.1 Deltagare 

Rekrytering av deltagare skedde genom telefonsamtal och mailutskick till logopeder runt om i 

Sverige. Till studien söktes såväl logopeder att intervjua som utredningsbesök att observera. 

Inklusionkriterium var att logopederna skulle jobba med att utreda flerspråkiga barn eller ha 

erfarenhet av flerspråkighetsutredning. Rekrytering av patienter för filmning av 

utredningsbesök gjordes via de kontaktade logopederna. Inklusionskriterier för 

utredningsbesöken var att patienterna var flerspråkiga och hade arabiska som modersmål,  

liksom en av studieförfattarna har. Totalt deltog nio logopeder i intervjuerna (se tabell 2) samt 

en patient där två utredningsbesök filmades (se tabell 3). Logopeden som höll i 

utredningsbesöket deltog även vid intervju, därav totalt nio logopeder. Vid ett tillfälle var 

patientens ena förälder med och vid det andra tillfället var patientens båda föräldrar med. 

Patienten fick efter sin utredning diagnosen generell språkstörning. Vid filmningen av 

utredningsbesöken fanns även en tolk närvarande som inte ville vara med på bild i studien. Det 

gick dock bra att tolkens röst kom med i inspelningen. I rummet fanns även en av 

studieförfattarna som ansvarade för kameran. Vid rekryteringen av logopederna var 

studieförfattarna medvetna om att två arbetssätt användes mer strukturerat i deras verksamheter. 

Tre logopeder arbetade utifrån FlerspråkighetsUtredningsModellen och tre logopeder använde 

Dynamisk bedömning utifrån ett mer strukturerat arbetssätt. De övriga deltagarnas 

förfaringssätt var mer okänt. Logopederna som rekryterades arbetade i Stockholmsområdet och 

i Östergötland. Totalt sex av logopederna var flerspråkiga, dock inte nödvändigtvis med samma 

språk som patienten i utredningsbesöket. Att logopederna var flerspråkiga innebar heller inte 

att de endast utredde barn som delade deras modersmål utan även att de arbetade med tolk i 

utredning.  
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Tabell 2. Tabell över logopeder som deltog i intervjuerna med fiktiva namn för logopederna, 

arbetsområde, flerspråkig kompetens, erfarenhet och intervjuernas längd.  

 

Fiktiva namn 

på intervju- 

deltagarna 

Arbetsområde Flerspråkig 

logoped eller 

inte 

Antal års erfarenhet 

av flerspråkighets- 

utredningar  

Intervjutid  

Denise Stockholm Flerspråkig 6 år 55 minuter 

Isabelle Stockholm Flerspråkig 21 år 50 minuter 

Caroline Stockholm Flerspråkig 8,5 år 60 minuter 

Katja Stockholm Ej flerspråkig 9 år 55 minuter 

Sofia Stockholm Flerspråkig 8 år 40 minuter 

Lena Östergötland Flerspråkig 1,5 år 55 minuter 

Jenny Östergötland Ej flerspråkig 13 år 60 minuter 

Ingrid Stockholm Flerspråkig 1,5 år 65 minuter 

Eva Stockholm Ej flerspråkig 14 år 50 minuter 

 

 

Tabell 3. Tabell över de personer som deltog i de två videofilmade utredningsbesöken, barnets ålder, 

vilka som var närvarande samt besökets längd. 

 

Besök 1: 

Deltagare 

vid 

utredning av 

barnets 

svenska 

Logoped 

Caroline   

Tolk* Barn 2;7 

år 

Barnets 

mamma 

Barnets 

pappa 

Besökets 

längd: 20 

minuter 

Besök 2: 

Deltagare 

vid 

utredning av 

barnets 

arabiska 

Logoped 

Caroline 

Tolk* Barn 2;7 

år 

Barnets 

mamma 

 
Besökets 

längd: 30 

minuter 

 

*Tolken var med i rummet under videoinspelningen. Kameran var riktad på ett sådant sätt att tolken 

inte syntes i bild eftersom han hade önskat att ha det så. Dock gav tolken ett inspelat muntligt 

samtycke till att hans röst spelades in under utredningstillfället. 
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4.2 Material och analys 

Föreliggande studie baseras dels på intervjuer med nio logopeder (se tabell 2), dels på två 

videoinspelade utredningsbesök (se tabell 3). Två olika analysmetoder har använts. Intervjuerna 

med logopederna studerades med hjälp av tematisk analys för att finna intressanta teman ur 

innehållet och de observerade utredningsbesöken undersöktes via samtalsanalys där olika 

fenomen kunde identifieras. Dessa två metoder presenteras närmare i avsnitt 4.3.2 respektive 

4.4.1. Inspelningsutrustningen som användes för intervjuerna var en diktafon av typen Philips 

digital voicetracer 660. Videokameran som användes för att filma utredningsbesöken var en 

Sony Handycam HDR-CX320.  

 

4.3 Halvstrukturerad intervju 

Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär och tog mellan 40 till 65 minuter per logoped (se 

tabell 2). I den mån det var möjligt gjordes intervjuerna ute på logopedernas olika arbetsplatser. 

Det var viktigt att intervjun kunde ske i ett avskärmat område för att åstadkomma så god 

inspelningskvalitet som möjligt. Totalt fyra av intervjuerna gjordes via telefon. I dessa fall satte 

studieförfattarna telefonen på högtalarfunktion och spelade in med hjälp av diktafon.  

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 4). En intervjuguide är uppbyggd som 

ett manus innehållande olika teman samt frågor som är mer eller mindre strikt formulerade på 

förhand. I en intervjuguide till en halvstrukturerad intervju sammanställs vanligtvis centrala 

teman och förslag till frågor. Hur strikt intervjuguiden sedan följs under intervjuns gång är 

intervjuledarnas val (Kvale & Brinkmann, 2014, s.172). Genom att diskutera med varandra, 

studieförfattarna emellan, efter varje intervju kunde justeringar i hur frågor skulle ställas och 

liknande göras mellan intervjuerna. På så vis säkerställdes att frågorna ställdes på liknande vis 

för varje intervju.   

 

Inför intervjuerna i föreliggande studie utformades först tre centrala teman utifrån studiens 

syfte; Logopedens tankar kring språklig utredning av flerspråkiga barn, Logopedens 

upplevelse kring språklig utredning av flerspråkiga barn samt Logopedens arbetssätt för att 

utreda flerspråkiga barn. Under intervjuerna med logopederna följde studieförfattarna 

intervjuguidens centrala teman. Varje tema inleddes med öppna frågor varpå studieförfattarna 

utformat mer slutna frågor som förslag att ställa för att åstadkomma en djupare intervju. Under 

intervjuerna uppkom även frågor till logopederna som inte nödvändigtvis stod med i 
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intervjuguiden. Det dynamiska intervjuformatet gjorde att logopedernas egna upplevelser och 

åsikter kom fram. Efter att intervjuerna var genomförda gjordes en grovtranskription enligt en 

transkriptionsnyckel (se bilaga 5).  

 

4.3.1 Interbedömarreliabilitet   

För att säkerställa att studieförfattarna transkriberade samstämmigt transkriberades en del av ett 

videoklipp från internet var för sig. Det gjordes för att säkerställa att inga omformuleringar eller 

skilda tolkningar gjordes. Därefter jämfördes transkriptionerna och en gemensam 

transkriptionsnyckel utarbetades (se bilaga 5).  

 

För att ytterligare säkerställa att materialet transkriberades lika analyserades de första två 

minuterna av den första intervjun var för sig. Transkriptionerna jämfördes sedan och de delar 

av materialet där osäkerhet förelåg diskuterades. Därefter transkriberades två minuter av samma 

videoklipp av alla studieförfattare tillsammans. För vidare bearbetning delades materialet upp 

studieförfattarna emellan. 

 

4.3.2 Tematisk analys 

Intervjuerna bearbetades utifrån en tematisk analys inspirerad av meningskoncentrering. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014, s.147) innebär meningskoncentrering att längre yttranden i text 

sammanfattas med några få ord. Sammanfattningarna blev studiens koder. Dessa identifierades 

genom att studieförfattarna bytte de transkriberade intervjuerna emellan sig och identifierade 

koder i varandras transkriptioner. De kodade intervjuerna lästes sedan igenom av den 

studieförfattare som transkriberat intervjun varpå denne kunde identifiera ytterligare koder. 

Slutligen diskuterades intervjuerna mellan alla tre studieförfattare för att säkerställa konsensus. 

Därefter togs yttrandena med tillhörande koder ut och kategoriserades för att studieförfattarna 

skulle finna återkommande teman bland logopedernas svar. Dessa återkommande teman var 

inte nödvändigtvis samma teman som de frågorna i intervjuguiden utgick från. Det går dock 

inte att förneka det faktum att temana kunde bli snarlika eftersom logopedernas yttranden 

bestod av svar på intervjuguidens frågor. När arbetet med tematisering var klart blev materialet 

uppdelat i 18 kategorier. Dessa kategorier slogs sedan ihop ytterligare och bildade slutligen fem 

huvudteman; Logopedens generella tankar om utredning och bedömning, Utredningens olika 

delar, Arbetssätt, Tolk och Framtidsvisioner. Efter det delades koderna inom dessa teman upp 

i underkategorier (se tabell 4). 
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4.4 Filmning av utredningsbesök 

Vid filmning av utredningsbesöken deltog logoped, tolk, patient och patientens föräldrar. 

Familjen hade på förhand blivit informerade om studien och samtyckt till deltagande. På grund 

av familjens bristande kunskaper på svenska fick de en översatt informations- och 

samtyckesblankett hemskickade till sig (se bilaga 1 på svenska respektive bilaga 2 på arabiska). 

Två utredningstillfällen med samma patient filmades. Vid det första besöket bedömdes 

patientens språkliga förmåga på svenska och vid det andra besöket bedömdes patientens 

modersmål som var arabiska. Samma logoped ansvarade för båda besöken. Besöken skedde två 

dagar efter varandra. För att det inte skulle vara för många personer i rummet under 

utredningarna ansvarade endast en av studieförfattarna för inspelningen under besöken. 

 

4.4.1 Samtalsanalys 

I föreliggande studie analyserades deltagarnas interaktion under utredningsbesöken utifrån 

samtalsanalys, på engelska Conversation Analysis (CA). Samtalsanalys är en teori och metod 

för att systematiskt analysera interaktionen. Inom samtalsanalys studeras tal-i-interaktion, där 

fokus ligger på hur sociala aktiviteter organiseras och förstås mellan människor (Hutchby & 

Wooffitt, 2008, s.11 ; Norrby, 2014, s.33). I studien studerades barnets, föräldrarnas och 

logopedens verbala och icke-verbala interaktion medan tolkens verbala bidrag analyserades. 

  

Det finns fyra antaganden som samtalsanalys grundar sig i. Det första är att all interaktion ses 

som strukturerad vilket innebär att alla typer av samtal har vissa regler och viss struktur som 

följs. Antagande nummer två grundas i att alla bidrag till interaktionen ses som kontextberoende 

och kontextförnyande. Det tredje antagandet är att alla detaljer som uppstår i interaktionen anses 

vara värdefulla (Norrby, 2014, s. 35-46), exempelvis överlappande tal, ögonkontakt, pauser och 

reparationer av problem (Milroy & Perkins, 1992). Enligt det fjärde antagandet är naturlig, 

“äkta”, interaktion från verkliga situationer att föredra när social interaktion ska studeras 

(Norrby, 2014, s. 35-46). 

 

Turtagning och reparation var två företeelser som användes som analysverktyg vid studerande 

av fenomen i föreliggande studies videoinspelningar. Turtagning i samtal innebär att två talturer 

är relaterade till varandra och att en tur följs av en respons i form av en ny tur. Responsen är i 

sin tur samtidigt ett nytt initiativ, som följs av ytterligare en respons. På det sättet fortskrider 
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turtagningen mellan samtalsdeltagarna. En taltur kan utgöras av antingen en mening, ett ord, 

eller en icke-verbal handling (Wooffitt, 2005). Eftersom det finns konventioner för hur talturer 

bör växlas mellan samtalsparterna (Wooffitt, 2005) var det intressant att studera huruvida dessa 

konventioner efterföljdes i föreliggande studies observerade utredningsbesök. Vidare ville 

studieförfattarna undersöka om det finns något utmärkande i interaktionen mellan deltagarna i 

en logopedisk utredning med ett flerspråkigt barn och i så fall finna troliga orsaker till 

dessa. Initiativ till reparation i samtal innebär när en deltagares replik tolkas som ett försök till 

att denne försöker lösa ett problem eller missförstånd som uppkommer i samtalet (Wooffitt, 

2005). Företeelsen reparation har en trolig påverkan på samspelet mellan deltagarna 

i samtalet (Jefferson, 1987) varför det är intressant att undersöka om, och i så fall vid vilka 

tillfällen, det sker under ett utredningstillfälle med ett flerspråkigt barn.   

  

För att bearbeta det filmade materialet, i föreliggande studie, tittade studieförfattarna på 

inspelningarna flera gånger för att uppmärksamma återkommande relevanta fenomen under 

utredningsbesöken. Detta gjordes utan att försöka ta hänsyn till de teman som framkom i 

intervjuerna för att inte begränsa resultaten och riskera att missa något av relevans. Att titta 

förutsättningslöst på inspelat material inför CA kallas för “unmotivated looking” och möjliggör 

att alla intressanta fenomen kan tas upp oberoende av syftet med den aktuella studien (Psathas, 

1995, s. 45). När relevanta fenomen i filmen uppmärksammats gjordes en grovtranskription av 

dessa stycken som sedan samlades till en korpus av samtalssekvenser. Några av dessa stycken 

valdes ut som exempel att publiceras i uppsatsen och fintranskriberades enligt en 

transkriptionsnyckel (se bilaga 6). Yttranden som var på arabiska transkriberades i tre olika 

nivåer; den första nivån med translitteration, den andra nivån med morfologisk översättning 

och den tredje nivån med en idiomatisk översättning. De stycken som valdes ut presenteras i 

uppsatsens resultatdel som fyra olika fenomen och är följande; Skillnader mellan och inom 

språk som påverkar testöversättningen, Osäkerhet kring hur barnets svar ska tolkas, 

Förälderns bidrag till elicitering av svar och Barnets val av språk utifrån kontexten. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska intervjuer och videofilmning föregås av utförlig information 

till deltagarna med ett efterföljande samtycke. Vidare menar Vetenskapsrådet att information 

om tillåtelse att när som helst avbryta sitt deltagande samt information om studiens syfte tydligt 

ska framgå i informationsbrevet, vilket efterföljdes i föreliggande studie. Samtycke inhämtades 
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från samtliga deltagare. Vid telefonintervjuerna inhämtades ett inspelat, muntligt samtycke. 

Därefter skickades samtyckesblankett i ett frankerat kuvert till deltagaren som sedan skickades 

tillbaka till studieförfattarna.  

 

Gällande intervjuerna är det viktigt att säkerställa att ingen deltagares identitet avslöjas 

(Vetenskapsrådet, 2017). Detta skulle kunna ske i föreliggande studie eftersom intervjuerna går 

in i detalj på logopedernas arbetssätt och i vissa fall även på deras arbetsområde. För att undvika 

detta har riktlinjer från Vetenskapsrådet (2017) efterföljts genom att i de publicerade utdragen 

ur intervjuerna ge logopederna fiktiva namn och att censurera namn på specifika mottagningar 

eller platser som nämns.  

 

Eftersom videoinspelning kan innebära intrång på privatliv och integritet bör det endast 

användas om studieförfattarna inte kan uppnå samma resultat genom andra 

datainsamlingsmetoder (Vetenskapsrådet, 2017). I föreliggande studie motiverades 

videoinspelning av att det möjliggör observation av informanternas rörelser, mimik och 

interaktion, som är nödvändigt för att genomföra samtalsanalys. Genom samtalsanalys kan även 

frågeställningen om vad som sker vid utredningstillfällen där logoped, patient, vårdnadshavare 

och tolk närvarar besvaras. Om deltagaren är under 15 år behöver barnets vårdnadshavare och 

barnet självt samtycka till deltagandet i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Vårdnadshavarna till 

patienten i föreliggande studie fick informationsbrev och samtyckesblankett skickat till sig 

innan besöket. För att säkerställa att vårdnadshavarna till det flerspråkiga barnet skulle kunna 

ta till sig informationen översattes informationsbrevet och samtyckesblanketten även till 

familjens modersmål. En av studieförfattarna, som talar arabiska, informerade också familjen 

på plats för att säkerställa att de förstått informationen i brevet. 

 

 

5. Resultat 

I föreliggande avsnitt presenteras först resultatet från den tematiska analysen av intervjuerna 

(5.1) och följs sedan av resultatet från samtalsanalysen av videofilmerna (5.2).  

 



 

 

16 

5.1 Resultat från analys av intervjuer med logopeder  

Studiens resultat presenteras utifrån fem olika teman, varav tre av dem har delats in i flera 

underkategorier (se tabell 4). Inom vissa underkategorier presenteras även citat från 

intervjuerna.  

 

Tabell 4. Tabell över studiens olika teman och underkategorier.   

TEMA UNDERKATEGORIER 

Logopedens generella tankar om utredning 

och bedömning 

- Logopeders känslor och attityder till    

  utredning av flerspråkiga barn 

- Barnets omgivning och yttre faktorer  

- Tankar från flerspråkiga logopeder 

Utredningens olika delar - Anamnesen 

- Testningen 

- Diagnostiseringen 

Arbetssätt - Logopedens specifika arbetssätt 

- FlerspråkighetsUtredningsModell 

- Dynamiskt arbetssätt 

Tolk  

Framtidsvisioner  

 

 

5.1.1 Logopedens generella tankar om utredning och bedömning 

Inom ramen för detta tema ryms logopedernas generella tankar kring utredning och bedömning 

av flerspråkiga barn. Här beskrivs logopedernas olika känslor och attityder till utredningen, 

tankar kring omgivningsfaktorer som spelar in samt tankar från de flerspråkiga logopederna.  
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5.1.1.1 Logopeders känslor och attityder till utredning av flerspråkiga barn 

Den generella känslan av utredning av flerspråkiga barn hos logopederna som intervjuats i 

studien är positiv. En logoped som jobbar mycket med flerspråkiga barn och deras familjer 

tycker att det är fantastiskt då hon anser att jobbet ger henne olika perspektiv. Många av 

logopederna berättar dock att det också är väldigt svårt och frustrerande, framförallt då de inte 

vet vad barnets svårigheter beror på, bristande exponering för språket eller språkstörning. Något 

som tas upp är att det är vanligt med uteblivna besök hos den här patientgruppen, antingen att 

tolken inte dyker upp eller att familjen uteblir, vilket gör att det inte blir värt för logopeden att 

förbereda sig noggrant varje gång. En av logopederna som arbetar i Stockholmsområdet nämner 

att det finns risk för utbrändhet till följd av många uteblivna besök samtidigt som det finns ett 

system som kräver att logopederna ska komma upp i en viss patientkvot. Flera av logopederna 

menar att det oftast tar längre tid att utreda flerspråkiga barn än enspråkiga om det ska göras på 

ett ordentligt sätt. Däremot skiljer sig logopedernas åsikter åt huruvida de tycker att de har 

möjlighet att möta upp det behovet. Något som kommer på tal i flera intervjuer med 

logopederna i Stockholmsområdet är det fria vårdvalet som möjliggör obegränsat antal 

utredningsbesök vilket vissa ser som positivt. Samtidigt tar en av dessa logopeder upp att det 

gäller att dra en rimlig gräns för hur mycket barnet behöver testas för att ta reda på var 

svårigheterna ligger. En av logopederna säger att hon har slutat att sträva efter ideal angående 

att utreda flerspråkiga barn och menar att hon tillslut får nöja sig med en bra kompromiss.  

 

5.1.1.2 Barnets omgivning och yttre faktorer 

I flera av intervjuerna togs omgivningsfaktorer upp och hur dessa påverkar såväl utredning som 

barnets språkutveckling. Ett gott samarbete med barnets omgivning och framförallt föräldrarna 

är något som flera logopeder betonar, att mötas på ett jämlikt plan. En utmaning som nämns i 

samarbetet med föräldrarna är när de inte ser på barnets språksvårigheter som logopeden gör. 

Det nämns att vissa föräldrar blir lättade över att svårigheterna uppmärksammas medan andra 

föräldrar inte är så oroliga över barnets språk om logopedens krav på språket inte finns på barn 

i deras kultur. Vissa föräldrar kan därmed överskatta sina barns språkförmåga.  

 

Alltså många kulturer är mycket mer ’vänta och se’ för barnen, medan vi i Sverige är lite mer 

nitiska med att följa upp dem (skratt). (Eva) 

 

Något som tas upp i intervjuerna är ojämlikheten i vården. Några säger att tillgången till logoped 

varierar runtom i landet. En av logopederna i Stockholmsområdet upplever sig begränsad av 
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yttre regler från landstinget och att strukturen i besöken gynnar de enspråkiga barnen vilket 

leder till en ojämlik vård. Med de regler som vården styrs av idag menar logopeden att det inte 

finns tid att bedöma två språk vilket i så fall skulle kunna leda till obetalt arbete.  

 

5.1.1.3 Tankar från flerspråkiga logopeder  

Flera av logopederna i föreliggande studie är flerspråkiga. Många tar upp fördelarna med detta, 

exempelvis att logopeden får mer kontroll över besöket när hon kan barnets båda språk. 

Logopeden vet exakt det som barnet får höra från föräldrarna och styr själv den information 

som ska komma fram utan att det indirekt ska ske via en tolk eller förälder. Logopeden blir 

även en resurs på mottagningen eftersom andra kollegor kan be henne om hjälp, exempelvis få 

tips om en bra tolk eller få hjälp gällande information om ett barns modersmål. En av de 

flerspråkiga logopederna uppger att hon har friat respektive ställt diagnoser på barn som andra 

logopeder har missat. 

 

Vissa flerspråkiga logopeder har dock erfarenhet av att det är svårt när barnet förstår att 

logopeden kan två språk eftersom barnet kan tycka att det är konstigt att byta språk. Det nämns 

av två flerspråkiga logopeder att deras erfarenhet är att barnet inte alltid vill prata på 

modersmålet med dem. En annan logoped har dock inte erfarenheter av att det blir förvirrande 

för barnet att byta språk. Vid en fråga om huruvida det är lika lätt eller svårt för logopeden att 

göra en språkbedömning hos ett flerspråkigt barn, som delar samma modersmål som logopeden, 

som ett enspråkigt barn, svarar en logoped följande: 

  

Det är ju klart att det ju inte är samma sak, alltså det är ju inte som att jag gör en enspråkig- 

eller gör två enspråkiga bedömningar på ett och samma barn. Så blir det ju inte, utan det är ju 

mycket mer komplicerat än så. (Ingrid)  

 

Flera av de flerspråkiga logopederna betonar att även om de delar samma modersmål som 

barnet är den språkliga bedömningen av ett flerspråkigt barn fortfarande svårt. De menar att 

patientgruppen är en mycket heterogen grupp där många faktorer bör tas till hänsyn i 

bedömningen och att det till skillnad från de enspråkiga barnen finns brist på normerade och 

språkanpassade test.  
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5.1.2 Utredningens olika delar 

I detta tema behandlas olika delar av logopedutredningen och logopedernas tankar kring detta. 

  

5.1.2.1 Anamnesen 

I samtliga intervjuer framkommer att en grundlig anamnesupptagning är en viktig del av 

utredningen vid bedömning av barn som är flerspråkiga. Frågor som logopederna lyfter fram 

som särskilt viktiga i anamnesen är vilka språk barnet använder, hur mycket och i vilka 

kontexter barnet exponeras för sina respektive språk samt frågor om skolgång och om hur den 

sociala bakgrunden ser ut. Att utreda barns språkliga exponering är dock något som många av 

de intervjuade logopederna tycker är svårt. Många av logopederna uppger även att de brukar be 

föräldrarna att jämföra barnets språkförmåga med syskon eller jämnåriga i samma område och 

samma språk eftersom de ofta har liknande bakgrund. Föräldraoro är också något som några 

logopeder tar upp som varningssignaler. 

 

En av logopederna tar upp att frågorna i anamnesen ofta ställs utifrån den typiska språkliga 

utvecklingen på svenskan, men att det vid flerspråkig utredning är viktigt att känna till hur 

utvecklingen ser ut inom andra språk. Hon menar till exempel att barn inom vissa språk 

utvecklar vissa språkljud i tidigare åldrar än andra. En logoped menar också att många 

företeelser inom västvärlden som bokläsning och barnanpassat språk som många logopeder 

betonar vikten av inte heller finns i alla kulturer; det är till exempel inte givet att alla kan läsa. 

Många betonar vikten av att ställa specifika och konkreta frågor till föräldrarna för att inte få 

missvisande information från föräldrarna:  

 

För min erfarenhet är att det är svårt för föräldrarna att riktigt förstå vad man menar, och då 

kanske säger “Ja men vi pratar turkiska hemma”. Men sen så sitter barnet vid en iPad fem 

timmar om dagen, och då kanske det är engelska som det lyssnar på där. (Eva)  

 

5.1.2.2 Testningen 

De flesta av logopederna i denna studie strävar efter att utreda och testa barnets samtliga språk 

för att kunna avgöra huruvida eventuella svårigheter beror på språkstörning eller för lite 

språklig exponering. En av logopederna ifrågasätter dock om det alltid är nödvändigt att testa 

barnets samtliga språk om föräldrarna tydligt uppger att barnet inte kan hemspråket. 
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Flera utmaningar i testsituationen lyfts fram av logopederna, vilka är kulturella aspekter i 

testningen, översättning av test, brist på normeringar och att föräldrar ofta kommenterar och 

hjälper till under testningen. Vad gäller det förstnämnda har några logopeder erfarenhet av att 

det för vissa barn kan kännas främmande att benämna bilder eller svara på frågor som logopeden 

redan har svaret på. Det är heller inte alltid barnet tar initiativ till dialog, utan förväntas prata 

när denne blir tilltalad. En logoped förklarar att förväntningar inom ramen för den egna kulturen 

kan påverka förväntningarna på hur barnet ska prestera eller bete sig. Dock tar en av 

logopederna upp att om barnet endast har språkliga svårigheter brukar denne relativt lätt ändå 

förstå vad som förväntas av dem. 

  

Gällande översättning av testmaterial nämns det av flera logopeder att det är svårt att översätta 

alla strukturer och formuleringar ordagrant från svenska till barnets modersmål på grund av 

språkliga skillnader. Det nämns exempelvis att grammatiska tester inte går att översätta rakt av 

eftersom grammatiken ofta skiljer sig åt. En logoped menar att hon på grund av detta sällan 

använder formella tester på flerspråkiga barns modersmål. Flera logopeder uttrycker även 

osäkerhet kring hur resultatet ska tolkas vid översättning av test. Gällande logopedernas 

upplevelse av brist på normer blir det ytterligare en utmaning i att tolka barnets testresultat. En 

logoped uttrycker frustration i att det inte finns något att jämföra barnet med. I samband med 

detta tar flera logopeder upp fördelarna med att använda sig av kvalitativa utredningsmetoder, 

i kombination med objektiva mått. Med kvalitativ metod menar logopederna att de kan ta 

hänsyn till barnets individuella förutsättningar och att hela tiden ha en helhetssyn på barnet vid 

utredningen. Vissa barn blir inte lika exponerade för språk som andra barn och kan på så vis ha 

bristande exponering på båda sina språk vilket kan ge utslag i testning.  

 

5.1.2.3 Diagnostiseringen 

Några av logopederna känner sig osäkra kring diagnossättningen av flerspråkiga barn medan 

andra känner sig säkrare. Det nämns i flera intervjuer att tryggheten i diagnossättningen ökar 

när logopeden har kollegor att diskutera med och när logopedens uppfattning om barnets språk 

stämmer överens med föräldrarnas bild. Gällande de som känner sig osäkra i diagnossättningen 

nämns det av en logoped att det är svårt att sätta diagnos på barn under fyra år eftersom det 

finns en stor normalvariation i språkutvecklingen i den gruppen. Flera logopeder uttrycker även 

att bristen på normer skapar en otrygghet i diagnossättningen och att det inte finns något att 

jämföra barnet med eftersom flerspråkiga barn är en heterogen grupp med bland annat skilda 

språkliga och kulturella bakgrunder. 
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Det blir mycket såhär fingervisning, såhär “ja, men jag har en känsla av att det är på det här 

eller det här sättet”, för vi har ju liksom ingenting och jämföra med. Så man utgår ju liksom 

från varje patient, så, eller ja, varje barn som man gör utredningen på. (Denise) 

   

Något som de flesta av logopederna tar upp är att barnen som de träffar nästan alltid har stora 

språkliga eller generella svårigheter. En hypotes som förs fram är att många missas i den 

språkliga screeningen som genomförs på BVC, att de missas med ursäkten att de är flerspråkiga. 

Något annat som kommer upp är att logopederna upplever att flerspråkiga barn ofta får sin 

diagnos senare än enspråkiga barn. En av logopederna som jobbar inom skola berättar att många 

av barnen har stora uttalssvårigheter och fonologiska processer längre upp i åldrarna. En annan 

logoped vittnar även om att mottagningen får remisser på barn i mellanstadiet gällande 

språkstörning som tidigare missats av andra logopeder. Logopeden har en idé om att det kan 

finnas politiska orsaker till att barn med språkstörning missas då de logopediska utredningarna 

ska vara tidseffektiva. Följden av detta blir då att diagnoser missas. 

 

5.1.3 Arbetssätt 

Inom detta tema beskrivs logopedens individuella strategier samt specifika arbetssätt i 

utredningen som inte nödvändigtvis ingår i deras ordinarie verksamhet. 

 

5.1.3.1 Logopedens specifika arbetssätt  

Ett flertal av de strategier som nämndes var gemensamma för flera av logopederna som 

intervjuades, såsom att samarbeta och få råd från andra logopedkollegor, att alltid utreda barnets 

alla språk så gott det går och att då utreda det svagaste språket innan det starkaste. 

 

En logoped nämner i en intervju att hon brukar videofilma när barnet och föräldern exempelvis 

leker, för att sedan analysera barnets språk med hjälp av tolk. Samma logoped nämner även att 

hon har som strategi att hon i gengäld bokar de tolkar som går med på att inför kommande 

besök översätta testblanketten hemma. En logoped berättar att hon med åren har ändrat sin syn 

på flerspråkighetsutredningens olika delar. Till en början utgick hon mer från 

tolkbedömningarna och testresultatet medan hon idag uppmärksammar föräldrasamtalet och 

anamnesen mer. Flera logopeder nämner även att de framför till föräldrarna att flerspråkighet 
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är en positiv resurs. Att observera barnet i samspel med föräldrar eller tolk ger också mycket 

även om inte logopeden förstår språket.  

 

5.1.3.2 FlerspråkighetsUtredningsModell 

Totalt tre av logopederna som intervjuades arbetade enligt FUM, en modell som erbjuder sex 

utredningsbesök och där två logopeder håller i utredningen. En fördel med att följa en rutin som 

erbjuder sex utredningsbesök är att logopeden får möjlighet att göra en ordentlig utredning av 

varje barn. Att kunna erbjuda två utredningsbesök av varje språk hos barnet gör att logopeden 

kan maximera informationsinhämtningen av barnets språkförmåga. En logoped menar även att 

hon genom arbetsmodellen FUM ges tillräckligt med tid för att utreda flerspråkiga barn.  

 

Något som alla tre deltagare ställer sig positiva till är att två logopeder är inblandade i en och 

samma utredning i FUM. Dels har de två logopederna möjlighet att samarbeta och diskutera 

kring bedömning och diagnossättning, vilket framförallt kan vara en trygghet vid osäkerhet, 

dels blir det ”fler ögon” på samma fall som gör att de två logopederna kan få olika intryck av 

barnet. En annan fördel som lyfts fram med att vara två logopeder i en och samma utredning är 

att det blir lättare och mer naturligt för barnet att växla språk med de olika logopederna under 

de olika besöken.  

 

Gällande utmaningar med FUM lyfts praktiska utmaningar fram, exempelvis schemaläggning 

och tid till att diskutera resultat med logopedkollegan. Det kan även upplevas frustrerande när 

de inplanerade besöken uteblir. En av logopederna lyfter att just det första föräldrasamtalet är 

viktigt för att skapa en god kontakt och se till att familjen verkligen är motiverad till att komma 

till logopeden. Beträffande logopedens tankar om barnets upplevelse av FUM lyfts det fram att 

det för vissa barn verkar upplevas något jobbigt och långtråkigt när utredningsbesöken ligger 

så tätt inpå varandra.  

 

Logopederna som använder FUM är positiva till att metoden skulle spridas till fler mottagningar 

men tillägger dock att vissa landsting inte har möjlighet att ge sex besökstillfällen för utredning 

och att det därför kan bli svårt att praktiskt genomföra FUM i flera landsting. De verksamheter 

som idag använder FUM är inte lika begränsade i hur ofta de kan träffa barnet för utredning 

eftersom de styrs av vårdvalet.  
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5.1.3.3 Dynamiskt arbetssätt 

Gemensamt för de flesta av logopederna är att de använder sig av dynamisk bedömning i större 

eller mindre utsträckning. Vissa använder det ibland som ett tankesätt i sin utredning, medan 

de andra jobbar mer strukturerat med detta sätt. Beträffande de förstnämnda, som använder 

dynamisk bedömning som ett tankesätt, har de ett dynamiskt arbetssätt i åtanke under sin 

utredning på så sätt att de uppmärksammar hur väl barnet snappar upp det som övas hemma 

och på mottagningen. De använder tankesättet framförallt när de är osäkra på barnets diagnos 

och behöver bekräftelse på att deras bedömning stämmer. En av dessa logopeder förklarar att 

hon ibland väntar med att sätta en diagnos vid osäkerhet tills hon kan se hur väl barnet tar till 

sig av den träning som ges. Hon uttrycker själv inte direkt att hon använder dynamisk 

bedömning men tycks ha det tankesättet:  

 

Då ger man liksom så att säga lite diagnostiserande behandling för att komma fram till nånting 

och sen kan ju ändå hända att “nej, men det var *ingen* språkstörning” som man trott för man 

märker när barnet tränar svenska så händer det saker. (Caroline) 

 

Beträffande de logopeder som använder dynamiskt arbetssätt på ett mer strukturerat sätt jobbar 

två av dem inom samma verksamhet och den andra logopeden inom en annan. En av dem 

uppger att dynamisk bedömning lämpar sig bäst för ordinlärning. Logopeden förklarar att hon 

gör en screening på barnet och utformar träningen utifrån resultat och barnets behov. Hon 

bestämmer sig då för ett visst antal ord som barnet får träna på under en behandlingsperiod som 

framförallt sker i hemmet. Därefter görs ett post-test av de ord som barnet fått jobba med, och 

på så vis får logopeden en bild av huruvida barnet har lärt sig dessa ord under 

behandlingsperioden.   

 

Den andra logopeden, från samma verksamhet, berättar att hon jobbar utifrån specifika bilder 

med substantiv som hon sedan låter barnet repetera flera gånger. Barnet får bilderna med sig att 

öva på hemma och träffar logopeden några gånger för att fortsätta öva med bilderna. På så vis 

kan logopeden se hur fort barnet tar till sig och lär sig av orden. Logopedens erfarenhet är att 

de barn som endast är språkligt understimulerade och inte har en bakomliggande språkstörning 

lär sig orden relativt snabbt.  

 

Logopeden från den andra verksamheten berättar att de har utformat ett eget material utifrån 

grunderna i dynamisk bedömning. Materialet innehåller alla språkliga domäner och kan ges till 
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exempelvis förskolepersonal. Barnen får först genomgå ett pre-test, som exempelvis GRUS, 

och därefter jobbar förskolan med det dynamiska bedömningsmaterialet från 

logopedverksamheten. Efter några veckor testas barnen igen och de som inte utvecklats i lika 

hög grad som barnen i den övriga förskolegruppen remitteras till logoped. Logopeden menar 

att de barn som inte har språkliga svårigheter med lätthet tar till sig av materialet och att det på 

så vis blir tydligt vilka som har språkliga svårigheter.  

 

Logopederna som arbetar dynamiskt på ett eller annat sätt tar upp flera fördelar med 

arbetssättet. Dels jämförs barnet med sig själv, vilket är positivt, då flerspråkiga barn är en så 

pass heterogen grupp, dels blir upplägget och syftet tydligt för föräldrarna när dynamisk 

bedömning används på ett mer strukturerat sätt. Vissa logopeder uttrycker hopp om att det i 

framtiden kommer att finnas ett test som kan användas för dynamisk bedömning. 

 

5.1.4 Tolk 

I detta tema beskrivs logopedernas tankar och upplevelser av tolken och tolksamarbetet. Flera 

logopeder upplever att det finns en stor variation i tolkarnas kompetens inom lingvistik och 

medicin. Det tas upp att det kan vara svårt att få tag på bra och auktoriserade tolkar och att alla 

inte har gått igenom Kammarkollegiets tolktestning. Utmaningar som lyfts fram är att många 

tolkar försöker förenkla istället för att översätta ordagrant eller att de översätter fel, vilket flera 

av logopederna kan märka av. 

  

En annan utmaning under testsituationen som tas upp är att en del tolkar nekar till att översätta 

skrift under testning eftersom det inte ingår i deras arbetsuppgifter. Problemet blir då att barnet 

får höra uppgiften två gånger eftersom det innebär att tolken översätter den muntliga 

instruktionen som logopeden ger på svenska. En logoped berättar att hon därför vid tolkbokning 

brukar informera om att översättning av text kan förekomma. En ytterligare utmaning som kan 

uppstå i testsammanhang är när tolken och barnet delar samma språk men inte samma dialekt. 

En logoped förklarar att det är en självklarhet att barnet ska få höra det språk som denne hör i 

sin vardag vid testningen. Hon brukar be föräldrarna att kommentera om tolken använder ord 

som inte stämmer överens med den dialekt som familjen talar. En logoped berättar även att hon 

har erfarenhet av att använda föräldrar som tolkar under testning. Fördelen blir att barnet då får 

höra rätt dialekt; dock tenderar föräldrar att förenkla instruktioner genom exempelvis 

upprepning. 
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Utmaningar finns även från tolkarnas sida, exempelvis arbete under tidspress eller lång resväg 

vilket gör att vissa logopedmottagningar kan bli utan tolk. Flera logopeder uttrycker även 

förståelse för tolkens svåra arbetsuppgifter. En av logopederna som intervjuades jobbade som 

tolk innan hon utbildade sig till logoped och berättar att tolkning av logopedbesök var bland de 

svåraste tolkuppdragen just på grund av den precision som krävs i översättningen. En annan 

logoped berättar att man inte kan förvänta sig av tolken att alltid förstå vad logopeden är ute 

efter eftersom de inte är utbildade för att tolka för logopeder eller göra språkbedömningar. Flera 

exempel tas upp av de intervjuade logopederna som gör att samarbetet med tolken kan 

underlättas. Några logopeder berättar att de brukar ta sig tiden att informera tolken om 

förväntningarna på deras insats inför utredningen, exempelvis att inte upprepa instruktioner, 

gestikulera eller titta på den bild barnet avses att peka på. Detta är något som enligt logopederna 

gör bedömningen mer tillförlitlig. Något annat som enligt en logoped underlättar samarbetet 

med tolk är att ställa specifika frågor om barnets språk: 

  

Att inte fråga såhär: “Ja, vad tycker du om grammatiken?”, för att liksom det är ju inte deras 

uppgift och tycka någonting, utan då får man fråga istället såhär: “Ja, bildar barnet satser? 

Kommer orden i rätt ordning? Har barnet- kan det uttrycka singular och plural?” (Sofia) 

  

Det finns även flera logopedverksamheter som anordnar utbildningar för tolkar, vilket 

logopederna har positiva erfarenheter av. Samtidigt framkommer att tolkarna ofta byts ut och 

att det därmed gör det svårare att ha fortsatt samarbete med de tolkar som har gått utbildningen.  

 

5.1.5 Framtidsvisioner 

I detta tema ryms vad de intervjuade logopederna har för önskemål och tankar kring hur 

utredning av flerspråkiga barn kan göras ännu bättre. Ett önskemål från flera logopeder är 

gemensamma nationella riktlinjer för utredning av flerspråkiga barn. Det skulle bidra till mer 

korrekta och enhetliga bedömningar som skulle göra att insatserna fokuseras rätt.  

 

En logoped efterfrågar mer evidensbaserad forskning kring utredning av flerspråkiga barn. En 

logoped menar dock att en svårighet i detta är att flerspråkiga personer är en väldigt heterogen 

grupp. Utöver det uttrycker flera logopeder att de själva skulle vilja ha mer kunskap, dels i olika 

språk vad gäller uppbyggnad och struktur, dels hur den typiska språkutvecklingen är inom olika 
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språk. Flera logopeder önskar även att kunna samarbeta med logopedkåren i hela landet 

gällande flerspråkiga barn genom en gemensam plattform. Det framkommer ett förslag på ett 

forum av något förbund eller universitet där uppdaterad forskning av utredningsmetoder 

publiceras. Även idéer och erfarenheter kan delas vid sådana forum. En logoped betonar att 

teknikens framgång ökar möjligheten till samarbete och att yrkesverksamma logopeder som 

inte har tid att sätta sig in i forskning då kan få tillgång till sammanställningar av evidensbaserad 

forskning. Bland logopederna framkommer det även önskemål om att arbeta i team tillsammans 

med andra professioner, till exempel psykologer, eftersom barnen ofta har andra 

neuropsykiatriska nedsättningar än bara språket. Det tas även upp att det är vanligt att logopeder 

har krav på sig att sätta diagnos så snart som möjligt och att om de kunde få längre tid på sig 

kunde de arbeta med ett mer ”dynamiskt” tänk innan diagnossättningen. På så sätt skulle 

diagnossättningen bli mer korrekt. En utmaning som återkommer i intervjuerna är bristen på 

bedömningsmaterial och normer på olika språk. Några önskar sig därför även 

bedömningsmaterial som är validerat på flera språk.  

 

Eftersom det vid utredning av flerspråkiga barn krävs tid för bland annat tolksamarbetet, 

grundlig anamnes och bedömning av barnets samtliga språk, önskar många logopeder möjlighet 

till mer utredningstid. Det skulle även göra att de i större utsträckning skulle kunna anpassa 

upplägget utifrån familjernas olika situationer och även kunna anpassa utredningsbesökens 

längd och mängd efter barnets uthållighet och ålder. Vad gäller tolksamarbetet finns både idéer 

om att ha en specialutbildning för tolkar och att ha anställda tolkar på logopedmottagningarna.  

 

5.2 Resultat från samtalsanalys av videofilmning   

Analysen av filmerna grundar sig i två olika besök där ett och samma flerspråkigt barn utreds 

för eventuell språkstörning. Barnet som utreds är en pojke på 2;7 år med arabiska som 

modersmål. I följande filmanalys har fyra olika fenomen identifierats; Skillnader mellan och 

inom språk som påverkar testöversättningen, Osäkerhet kring hur barnets svar ska tolkas, 

Förälderns bidrag till elicitering av svar och Barnets val av språk utifrån kontexten. Det första 

fenomenet visar exempel på hur språkspecifika drag och dialektskillnader kan påverka 

testningen. I det andra fenomenet visas utmaningen i att tolka vad barnets svårigheter under 

testningen kan bero på. Det tredje fenomenet ger exempel på när mamman är delaktig i den 

informella och formella testningen av barnet. Det fjärde fenomenet illustrerar hur barnet 

anpassar sitt val av språk efter situationen.  
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Samtalen som sker på arabiska transkriberas, som tidigare nämnts, i tre olika nivåer, där den 

första nivån innehåller translitteration, den andra nivån morfologisk översättning och den tredje 

raden idiomatisk översättning. Den idiomatiska översättningen är den läsvänliga nivån och 

gjordes därmed fetstilt.  

 

5.2.1 Fenomen 1: Skillnader mellan och inom språk som påverkar 

testöversättningen  

Utdrag 1 exemplifierar hur testningen kan påverkas av lexikala skillnader mellan olika språk. I 

följande exempel testas barnets impressiva förmåga med Reynell Developmental Language 

Scales III genom att tolken översätter instruktionerna till arabiska från en svensk arbetsblankett. 

 

Utdrag 1 

 

 

I rad 01 syftar tolken till att be barnet att visa var dockan är. På arabiska betyder “leebe” både 

docka och leksak. Eftersom dessa ord är homonymer kan detta skapa ett missförstånd i det här 

exemplet. När tolken ber barnet att ta upp ”leebe” (docka/leksak) och barnet tar upp nallen (rad 

02), behöver det inte nödvändigtvis tolkas som fel eftersom en nalle också kan klassas som en 

leksak. Eftersom denna information inte kommer fram till logopeden skulle hon kunna tolka 

barnets svar som felaktigt. Utdraget visar alltså på hur en översättning av en testinstruktion kan 

förändra innebörden i instruktionen och det förväntade svaret. 

 

Testningen fortskrider med samma test. Flera gånger under testningen frågar tolken mamman 

hur man säger vissa instruktioner enligt familjens dialekt för att säkerställa att instruktionerna 

som sägs stämmer överens med barnets dialekt. Ett exempel på detta är i följande utdrag 2. 

 

 



 

 

28 

Utdrag 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I raderna 01-03 tar tolken hjälp av mamman för att ta reda på hur en instruktion i testet sägs på 

deras dialekt. Ordet ”sitta” kan nämligen benämnas på olika sätt inom olika dialekter i 

arabiskan. När mamman förstår vad tolken frågar efter visar hon i rad 09 att hon benämner 

”sitta” på ett annat sätt än tolken. Denna dialog mellan tolken och mamman under testningen 

möjliggör därmed att barnet får höra instruktionen enligt familjens exakta dialekt. Problemet är 

dock att barnet också då har möjlighet att överhöra denna dialog mellan mamman och tolken. 
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Detta gör att barnet får höra instruktionen flera gånger, vilket avviker från testets föreskrifter 

(Edwards m.fl., 1997). 

 

5.2.2 Fenomen 2: Osäkerhet kring hur barnets svar ska tolkas 

I logopediska testsituationer är turtagningen tämligen styrd, i termer av att logopeden ställer en 

fråga, patienten svarar och att logopeden förhåller sig passiv (Wooffitt, 2005) för att inte 

påverka barnets svar. Detta fenomen kan belysas i följande utdrag 3.  

 

Utdrag 3 

 

I exemplet visas hur logopeden ställer en fråga (rad 01) som barnet besvarar i raderna 02 och 

03. Logopeden förtydligar frågan (rad 04) och patienten pekar på en bild på andra uppslaget i 

testboken varpå logopeden reser upp testboken och ger patienten en ny chans att svara (rad 08). 

Patienten pekar då på en annan bild och responsen uteblir från logopeden (rad 10). Därefter 

pekar patienten på ytterligare en bild i häftet och tittar upp mot logopeden (rad 11). När 

logopeden sedan börjar byta till nästa uppgift pekar barnet då på ytterligare en annan bild och 

säger med hög röst “där” (rad 14). 

 

Kombinationen av att logopeden bör vara passiv i denna testsituation (Hasson & Joffe, 2007) 

och att yttranden samtidigt är gjorda för att komma i närhetspar (Hutchby & Wooffitt, 2008), 

gör troligen att situationen inte uppfyller barnets förväntningar på att få bekräftelse på sitt svar. 

Att logopeden gång på gång upprepar instruktionen till barnet kan tolkas som att logopeden 

initierar en reparation. Barnet kan därmed tolka detta som att han har besvarat frågan fel. Att 

han då fortsätter att peka och säga “där” kan tolkas som att han chansar sig fram. En förklaring 
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till hans chansningar kan vara att han är ovan vid testsituationen, eventuellt av kulturella skäl 

(Thordardottir m.fl., 2006), och därmed inte förstår vad testningen går ut på. En annan 

förklaring till hans beteende kan vara att han har ett begränsat ordförråd och inte förstår 

logopedens instruktion om att han ska peka på foten. Dessutom kan det faktum att barn under 

3 år har svårt att medverka i formell testning (Hansson, 2010) även relateras till detta barn som 

är 2;7 år. 

 

5.2.3 Fenomen 3: Förälderns bidrag till elicitering av svar 

Flera gånger under testsituationen kommenterade och hjälpte mamman barnet. I följande 

exempel visas när logopeden genomför en informell testning för att få höra barnets spontantal. 

Detta sker genom att tolken och barnet samtalar kring en bild. En bit in i samtalet börjar 

mamman hjälpa till. 

 

Utdrag 4 
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I rad 01-02 ställer tolken en fråga till barnet om vad som händer på bilden. Barnets respons på 

tolkens fråga i rad 03 upplever mamman som otillräckligt. Hennes reaktion på detta blir att 

initiera reparation i form av ytterligare frågor till barnet (rad 04, 06, 08), för att få mer utförliga 

svar av barnet. Även om mammans försök av detta inte ger något resultat vid det här tillfället, 

så menar Kayser & Restrepo (1995) att interaktion med förälder kan vara mer bekvämt för 

barnet och därmed ge mer data.   

 

Utdrag 5 

Vid en annan testsituation undersöks barnets språkförståelse genom Reynell Developmental 

Language Scales III. Tolken ger en instruktion till barnet på arabiska. I följande exempel visas 

när mamman hjälper till under testningen. 

 

 
I rad 01 instruerar tolken barnet att lägga nallen under bilen. Barnet verkar dock inte 

uppmärksamma instruktionen utan fortsätter att leka med föremålen (rad 02). Mamman 

instruerar då barnet på nytt men väljer att ändra ordföljden (rad 04). På så sätt blir bilen mer 

central betydelsemässigt, eftersom det då blir bilen som ska manipuleras snarare än nallen. 

Denna handling går emot testets regler som menar på att instruktionerna ska återges exakt 

(Edwards m.fl., 1997). Även om det i det här fallet inte gör att förälderns förenkling bidrar till 

att barnet klarar uppgiften, kan detta ändå visa på att en sådan hjälpande kommentar från 

föräldern skulle kunna ske utan logopedens kännedom. 
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5.2.4 Fenomen 4: Barnets val av språk utifrån kontexten 

Eftersom barnet i filmen är flerspråkigt behöver hans förmågor inom båda språken utredas 

(Salameh, 2006). Logopeden utreder därför hans svenska och arabiska separat, under två olika 

besök. Utdrag 3 och utdrag 4 som illustreras ovan kan användas även här för att studera barnets 

val av språk utifrån kontexten. Utdrag 3 har hämtats från det besökstillfället när det svenska 

språket utreds, medan utdrag 4 har hämtats från det besökstillfället när modersmålet utreds. 

Båda utdragen visar hur barnet anpassar sitt val av språk till situationen. 

 

Vid utdrag 3 ställs frågorna till barnet på svenska och barnet svarar på svenska. När logopeden 

ber barnet att peka på den bild som föreställer fot (rad 04)  svarar barnet “den” (rad 05). Därefter 

pekar han på olika bilder och upprepar samtidigt ordet “där” på svenska (rad 09, 11, 13). Detta 

kan jämföras med utdrag 4 där interaktionen istället sker på modersmålet. I det utdraget i rad 

01-02 ställer tolken en fråga på arabiska som barnet sedan besvarar med samma språk (rad 03). 

När mamman sedan kommer in i diskussionen och ställer ytterligare frågor på arabiska (04, 06, 

08) svarar barnet även där på arabiska. Det verkar som att barnet är medvetet om vilket språk 

som han ska hålla sig till beroende på samtalspartnern. Detta går i linje med vad flera författare 

skriver; att barn i tidig ålder vet med vem de ska prata vilket språk bland annat (Comeau, 

Genesee & Mendelson, 2010 ; Ladberg, 2003). 

 

Sammanfattningsvis finns det flera fenomen i utredningen som kan försvåra hur testresultatet 

ska tolkas. Dessa fenomen utgörs framförallt av svårigheter i översättningen på grund av 

skillnader mellan och inom språk, kulturella och åldersmässiga aspekter att ta hänsyn till under 

testningen och att logopeden inte kan veta vilken typ av hjälp barnet får av föräldern.      

 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I föreliggande studie användes både intervju och videoinspelning för att samla in data. Både 

barndeltagare och videoinspelning i studier innebär att det är särskilt viktigt med noga etiska 

överväganden. Angående barnets medverkan i studien inhämtades samtycke från 

vårdnadshavare. Vad gäller videoinspelningen sågs inga tecken på att deltagarna var obekväma 
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i situationen. Att barnet uppfattades som oberörd av videokameran under logopedbesöket 

gjorde att slutsatsen drogs att han troligen inte for illa av sin medverkan. Eftersom intervjuerna 

genomfördes innan utredningsbesöket analyserades kan studieförfattarna ha påverkats av 

intervjuernas innehåll, vilket kan ha försvårat "unmotivated looking". Dock kan det i studien 

ses att fenomen som upptäcktes i utredningsbesöken inte alltid återfanns i intervjuerna, vilket 

tyder på att observationen ändå visade på ytterligare aspekter av utredningen.  

 

Vad gäller intervjuerna kan deltagarnas svar ha påverkats av vilka frågor som studieförfattarna 

valde att ställa samt hur de formulerades. Samtidigt möjliggjorde valet av halvstrukturerade 

intervjuer att deltagarna gavs utrymme att till viss del styra innehållet i intervjun. 

Intervjufrågorna kunde även anpassas efter vilken person som intervjuades för att på så sätt 

verkligen få reda på varje logopeds unika erfarenheter kring utredning av flerspråkiga barn. 

Eftersom studieförfattarna i föreliggande studie delat på ansvaret att intervjua logopederna finns 

en risk att frågorna ställts på olika sätt vilket i sin tur skulle kunna påverka studieresultatet. För 

att undvika detta diskuterade studieförfattarna intervjuförfarandet efter varje intervju för att 

komma fram till hur frågorna bör ställas. Vid analys av materialet fanns inga märkbara 

skillnader i frågeformuleringar som påverkade studiens data.  

 

Genom att använda två analysmetoder fick studien ett bredare perspektiv som gjorde det möjligt 

att jämföra logopedernas egna tankar och åsikter med det som faktiskt kan ske under ett 

bedömningsbesök. Samtalsanalysen bidrog till att fenomen som logopederna troligen inte själva 

hade kunnat återberätta i en intervju kunde upptäckas, detta genom att samtalsanalysen fördes 

på en detaljerad tur-för-tur-nivå där studieförfattarna kunde analysera interaktionen mellan 

samtliga parter i rummet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka logopeders tankar och upplevelser av att utreda 

flerspråkiga barn samt att studera vad som sker vid en utredning av ett flerspråkigt barn. Genom 

djupintervjuer och observationer av utredningsbesök identifierades flera intressanta teman och 

fenomen. Resultatet tydde på att det finns en osäkerhet kring utredning av flerspråkiga barn till 

följd av olika faktorer som bör tas hänsyn till. Exempelvis är språklig exponering, kulturella 

aspekter och tolksamarbetet viktiga faktorer som spelar in för hur barnet presterar vid testning. 
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I följande avsnitt diskuteras intervjuernas teman sammanvävt med fenomenen som 

identifierades i filmerna. 

 

6.2.1 Arbetssätt 

I intervjuerna beskrevs flera olika arbetssätt som dels används specifikt av logopeden själv, dels 

som ingår i verksamheten. Vad gäller det förstnämnda kunde det utifrån logopedernas intervjuer 

förstås att de utifrån sin erfarenhet har utvecklat olika strategier som de upplever fungerar vid 

mötet med flerspråkiga patienter. Trots att en del av strategierna skiljde sig åt mellan dem 

strävade samtliga efter samma mål i utredningen; att ta reda på om det är bristande exponering 

av språk eller en bakomliggande språkstörning som orsakar barnets svårigheter. 

 

Många logopeder uppgav att de utreder barnets svagaste språk innan det starkaste, vilket är 

rekommenderat vid testning (Salameh, 2008b). I samtliga intervjuer betonades även vikten av 

en grundläggande anamnesupptagning vid bedömning av flerspråkiga barn, vilket stämmer 

överens med vad flera författare förespråkar (Kayser, 1995 ; Kohnert, 2010 ; Stow & Dodd, 

2003). En av logopederna tog dock upp det problematiska i att frågorna i anamnesen ofta utgår 

från den typiska utvecklingen på just svenska. Hon menade att de strukturer som lärs in av 

svensktalande barn vid en viss ålder inte självklart lärs in i andra språk vid samma ålder. Vidare 

betonade flera logopeder även vikten av att ställa specifika frågor kring barnets språk och följa 

upp med följdfrågor i anamnesen för att inte få missvisande information från föräldrarna. Några 

menade att vissa föräldrar kan överskatta barnets språkförmåga, vilket skulle kunna förklaras 

av det Law (1992) skriver, att föräldrar kan ha olika förväntningar på barnets språkutveckling 

beroende på kultur. Därmed kanske vissa föräldrar inte ser på barnets svårigheter på samma 

sätt.  

  

De två förhållningssätten som beskrivs ovan, testning av det svagaste språket först samt 

grundläggande anamnes, var även kännetecknande för arbetssättet FUM som används i 

Stockholmsområdet. Det som dock var utmärkande för FUM var att ett helt besök ägnas åt 

anamnes. Logopederna som arbetade enligt FUM lyfte fram fördelar med att det alltid är två 

logopeder som träffar ett och samma barn. De menade att det då ger möjlighet till diskussion 

kring barnets diagnos. Detta förefaller stödjas av flera logopeder i föreliggande studie, även de 

som inte arbetade enligt FUM, eftersom de berättade att de kände sig tryggare i 

diagnossättningen när de hade kollegor att diskutera med. Vikten av samarbete med kollegor 
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stödjs även av Kohnert (2014) och Roseberry-McKibbin, Brice och O’Hanlon (2005), som 

menar att brist på kollegor att diskutera med vid osäkerhet annars kan leda till under- och 

överdiagnostisering. Logopederna tryckte även på att förvirring undviks hos barnet när de båda 

logopederna håller i varsitt språk. Huruvida flerspråkiga barn upplever det förvirrande, eller ej, 

när de blir utredda av samma logoped på alla sina språk gav i föreliggande studie motstridiga 

resultat. Samtidigt som det i vissa av intervjuerna framkom att det är något som är förvirrande 

för barn visade det observerade utredningsbesöket istället på hur barnet med lätthet valde språk 

efter kontexten. I fenomen 4, i utdrag 3 och 4, där två olika språk användes, anpassade barnet 

sitt språk efter situationen trots att det var samma logoped som höll i utredningen. Även om det 

här barnets beteende inte på något sätt går att generalisera till alla flerspråkiga barn så stämmer 

det överens med vad Comeau, Genesee och Mendelson (2010) och Ladberg (2003) kom fram 

till, nämligen att barn i tidig ålder ofta vet med vem de ska prata vilket språk med.  

 

Många logopeder, även de som inte arbetade utifrån FUM, önskade sig mer utredningstid, vilket 

erbjuds inom FUM. Därmed kan en fråga huruvida rutinen kan spridas i flera landsting lyftas. 

Att genomföra FUM i alla landsting är dock svårt, vilket även flera logopeder kunde bekräfta. 

Det tycks variera olika landsting emellan hur många gånger barnet kan tas in för utredning. En 

central aspekt av FUM är att logopeden har möjlighet till sex utredningstillfällen av barnet 

vilket troligen inte är möjligt i alla landsting. Sådana restriktioner kan utgöra en utmaning i 

utformandet av nationella riktlinjer och i att säkerställa en likartad vård runtom i Sverige vilket 

leder till att olika metoder som exempelvis FUM kanske inte är möjlig. En del logopeder 

berättade även att det är vanligt att den här patientgruppen ofta uteblir från logopedbesök, vilket 

skulle kunna göra att utredning via FUM kan bli utdragen över lång tid. Ett sätt att öka 

chanserna till att familjerna kommer, menar en logoped, är att verkligen informera föräldrarna 

om utredningsförfarandet och innebörden av den. Därtill finns säkerligen flera olika 

anledningar till att familjerna ofta uteblir.  

 

Ett flertal av logopederna använde sig av dynamisk bedömning vid utredning av flerspråkiga 

barn. Några av logopederna hade utarbetat mer specifika tillvägagångssätt och en mottagning 

hade tagit fram ett eget material som utgick ifrån att titta på barnens inlärningspotential. En av 

grundpelarna inom DA är att det är inlärningspotentialen som studeras snarare än barnets 

språkliga nivå utifrån normvärden (Hasson & Joffe, 2007). Detta lyfte logopederna som en av 

de stora fördelarna, att barnet jämförs med sig själv snarare än utifrån normer. Att jämföra ett 

barns språkkunskaper med normer på ett annat språk riskerar att leda till feldiagnostisering 
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(Paradis, Genesee & Crago, 2011) och genom att jämföra barnet med sig själv kan detta frångås 

då syftet är att utreda inlärningspotentialen. En utmaning som dock kvarstår är bristen på 

testmaterial för denna patientgrupp. I dagsläget tycks det inte finnas något känt standardiserat 

test eller bedömningsprotokoll på svenska baserat på dynamisk bedömning. Detta gör att olika 

kliniker utvecklar olika metoder men att det inte skapas någon gemensam. Att det inte finns en 

tydlig mall riskerar att i dagsläget sänka reliabiliteten för denna metod då det inte är säkert att 

alla logopeder bedömer lika.  

 

6.2.2 Testsituationen  

En stor utmaning som många av logopederna beskrev var att avgöra vad orsaken till barnets 

språkliga svårigheter är; om det är bristande exponering av språk eller en bakomliggande 

språkstörning.  

 

Utredning och testning av barnets samtliga språk var något som eftersträvades bland 

logopederna. Det stämmer överens med nutida forskning då det annars finns risk för 

feldiagnostisering (Paradis, Genesee & Crago, 2011). En logoped frågar sig dock om det alltid 

är nödvändigt att testa barnets samtliga språk om föräldrarna tydligt uppger att barnet inte kan 

hemspråket. Ett dilemma som kan uppstå är att avgöra vad som egentligen är bäst för barnet i 

de fall föräldrarna är tydliga med att barnet inte kan eller förstår modersmålet. Det går att fråga 

sig om barnet ändå ska utsättas för testning på modersmålet för att teorin säger så, eller om det 

i dessa fall kan räcka med att utifrån föräldrarnas beskrivning avgöra att modersmålet är 

bristande.  

 

Vidare uppmärksammades i intervjuerna utmaningar med att använda formella test vid 

utredning av flerspråkiga barn. Utmaningar som togs upp av logopederna var bristen på 

flerspråkiga och kulturanpassade test samt när tester behöver översättas till barnets modersmål. 

Detta ligger i linje med Hanssons (2010) förklaring om att språkliga strukturer kan skilja sig åt 

mellan språken. Språkliga utmaningar i översättning av test var även något som sågs i det 

inspelade utredningsbesöket. I fenomen 1, utdrag 1, bad tolken barnet att peka på dockan bland 

ett flertal andra leksaker. Barnet tog istället upp nallen. Eftersom docka och leksak är 

homonymer på arabiska kan det vara svårt att tolka barnets val av handling, om det berodde på 

ett bristande ordförråd eller om barnet helt enkelt bara valde en leksak bland flera. Ytterligare 

en faktor som kan försvåra denna typ av situation är att det i tolkars uppdrag inte ingår att 
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förmedla något mer än vad som sägs. Detta gör att denna typ av information kan komma att 

passera utan logopedens kännedom. När test vid översättningen inte anpassas till den här typen 

av möjliga språkliga skillnader gör det att barnet inte bedöms på korrekt grund. Fenomenet 

stämmer överens med vad Roseberry-McKibbin och Eicholtz (1994) och Kayser (1995) menar, 

att den specifika lingvistiska strukturen som ska undersökas förändras vid översättning. Trots 

de intervjuade logopedernas medvetenhet om att översättning av test ofta innebär flera felkällor 

i bedömningen kunde det observerade utredningsbesöket visa på hur svårt det är för logopeden 

att veta när dessa felkällor uppstår. Det är alltså inte endast frågan om att förstå att felkällor 

uppstår utan även när de uppstår.  

 

Något som även togs upp i intervjuerna var bristen på normer vid test att jämföra barnet med, 

vilket bidrar till en osäkerhet vid diagnossättning. Att jämföra med normer som inte rör barnets 

språk menar flera forskare är problematiskt och riskerar att medföra feldiagnostisering 

(Kohnert, 2014 ; Paradis, Genesee & Crago, 2011). Många av logopederna berättade att de 

därför brukar tolka de formella testerna mer kvalitativt. På så vis kan även hänsyn tas till barnets 

individuella situation och förutsättningar och behöver inte jämföras med normer som utgår från 

enspråkiga barn. Dock framkom även utmaningar med kvalitativ bedömning. Eftersom 

logopeden främst träffar barn med svårigheter kan detta bidra till en skev verklighetsuppfattning 

om vad som är typisk respektive avvikande språkutveckling.   

 

I fenomen 2, utdrag 3, finns ett tillfälle då logopeden testar barnets impressiva förmågor. 

Logopeden bad barnet att peka på “fot”. Barnet testade att peka på olika bilder och tittade upp 

på logopeden som om han sökte bekräftelse på om han hade svarat rätt eller fel medan 

logopeden tedde sig neutral i testsituationen. Här kan det vara svårt att veta vad barnets beteende 

berodde på; om barnet inte kunde ordet som logopeden bad honom att peka på till följd av för 

lite exponering för svenska eller om det fanns språkliga svårigheter. Svårigheterna i att avgöra 

vad barnets svar beror på, bristande exponering eller språkstörning, var även något som flera 

logopeder betonade som problematiskt. Det kunde också vara så att han hade svårt att förstå 

instruktionen eller att han var obekant med testsituationen. Innehållet i ett testmaterial kan 

påverka hur barnet kommer att prestera då barnets kännedom om material, innehåll och struktur 

kan variera (Carter m.fl., 2004), vilket även är något som logopederna i denna studie hade 

erfarenhet av. De menade att barnen inte alltid tycks vara bekanta med själva testsituationen, 

som exempelvis bildbenämning. En av de intervjuade logopederna tog även upp att det generellt 

är svårt med korrekt bedömning av barn som är under fyra år eftersom normalvariationen i 
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språkutvecklingen då är stor. Sammantaget finns flera faktorer att ta hänsyn till vid formell 

testning eftersom tester och testsituationer inte alltid är anpassade till barnets kultur 

(Thordardottir m. fl., 2006) och språk (Hansson, 2010). Dessa brister väcker behovet av 

alternativa utredningsmetoder. Eftersom det i sammanhanget är intressant att undersöka barnets 

förmåga till språklig bearbetning kan DA vara användbart. Dock är små barns stora 

normalvariation inom språkutveckling ett faktum som behöver tas i beaktning även vid DA. 

 

Vad gäller föräldrarnas roll under testsituationen lyfte flera logopeder fram nackdelar med att 

de hjälper till under testningen. Detta kan studeras i det filmade materialet, fenomen 3, utdrag 

5. Utdraget visar på att mamman upprepar instruktionen till barnet under testningen och ändrar 

dessutom ordningsföljden på instruktionen. Att barnet får hjälp av föräldern under testningen 

är något som logopeden skulle kunna märka av, vilket bekräftar det som sägs av några 

logopeder i intervjuerna, nämligen att de kan märka av när föräldern hjälper till. Att 

instruktionens ordningsföljd ändras är dock något logopeden nödvändigtvis inte är medveten 

om eftersom detta inte återkopplas av tolken.  

 

Föreliggande studie fann dock att förälderns bidrag under den informella testningen även skulle 

kunna ses som något positivt. I fenomen 3, utdrag 4, samarbetade mamman med tolken genom 

att ställa frågor till barnet kring en bild för att locka fram spontantal. Enligt Li Wei (1994), 

Rubino (2004) och Williams (2008) är familjen en viktig social faktor när det handlar om synen 

på sin identitet och val av språk för barn med annan kulturell härkomst än majoritetssamhällets. 

Med tanke på det hade mammans initiativ under den informella testningen kunnat ha bidragit 

till att pojken hade kunnat känna sig mer trygg och spontantal hade då kunnat tas upp. Eftersom 

barnet hade svårigheter även när han fick samtala med sin mamma gav det troligen information 

till logopeden om att barnet har begränsningar i sitt expressiva språk. Mammans initiativ gjorde 

på så sätt att testsituationen inte påverkades av att barnet eventuellt kände sig obekväm med att 

samtala med tolken. Barn kan även av kulturella skäl uppleva det obekvämt att interagera med 

en kliniker, varför logopeden kan få en mer tillförlitlig data på barnets spontantal om barnet kan 

observeras när det interagerar med sina syskon eller föräldrar (Kayser & Restrepo, 1995). Flera 

av de intervjuade logopederna tog upp att barnens sociala omgivning, och särskilt föräldrarna, 

är viktiga resurser vid utredningen.   
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6.2.3 Diagnostisering  

Under intervjuerna framkom att det tycktes finnas en oenighet kring begreppet språkstörning 

bland logopeder. En av logopederna tog upp att hon både har tagit bort diagnoser som andra 

logopeder har satt på flerspråkiga barn och även själv satt diagnoser där andra logopeder inte 

satte det vid tidigare bedömning. Den osäkerhet som råder generellt riskerar att leda till såväl 

över- som underdiagnostisering av flerspråkiga barn (Kohnert, 2014). Något som därtill nämns 

i intervjuerna är att de barn som uppmärksammas oftast har större språksvårigheter och att vissa 

flerspråkiga barn inte fångas upp förrän senare under skolåldern. En hypotes som tas upp kring 

varför språkstörning inte upptäcks tidigt hos de flerspråkiga barnen är att många barn missas i 

den screening som utförs på BVC. I studien av Nayeb m.fl. (2014) tas det upp att det finns en 

osäkerhet hos BVC-sköterskorna i när remittering till logoped bör göras. En annan förklaring 

till varför flerspråkiga barn missas kan vara att det existerar en myt i barnets omgivning om att 

flerspråkiga barn normalt utvecklas språkligt senare än enspråkiga barn (Petitto m.fl., 2001), 

vilket kan göra att barnet riskeras att inte upptäckas i tid. En ytterligare förklaring kan även vara 

att flerspråkiga familjer inom vissa kulturer inte har samma förväntningar på barnets 

språkutveckling (Law, 1992) och att språksvårigheter då inte ses som något avvikande. 

Sammanfattningsvis finns flera faktorer som kan ligga till grund för att flerspråkiga barn under- 

eller överdiagnostiseras. Det finns samtidigt ingen orsak att anta att det föreligger någon större 

skillnad i förekomst av språkstörning mellan flerspråkiga och enspråkiga personer (Salameh, 

2008a). 

  

Svårigheterna i diagnostisering som beskrivs ovan kunde studeras i föreliggande studies 

observation av patienten. Barnet var endast 2;7 år gammalt under utredningen och fick kort 

därpå diagnosen generell språkstörning. Att han fick sin diagnos i så tidig ålder kan tyckas vara 

ovanligt eftersom många logopeder menar att flerspråkiga barn ofta får sin diagnos först vid 

betydligt senare ålder. Även om det här inte går att generalisera till alla flerspråkiga barn 

stämmer det faktum att han fick diagnosen generell språkstörning överens med det som togs 

upp i intervjuerna i och med att logopederna tryckte på att de barn som kommer till 

mottagningen oftast har mycket större svårigheter än enspråkiga barn. 

 

6.2.4 Samarbetet med tolk  

Föreliggande studies intervjuresultat visade på att logopederna ibland upplever tolksamarbetet 

som utmanande i utredningen. Logopederna beskrev att de gärna håller sig till bra och erfarna 
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tolkar som har förståelse för syftet med logopedutredningen. Flera av dem beskrev dock bristen 

på tillgänglighet av auktoriserade tolkar. Det nämndes bland annat att flera tolkar saknar 

kompetens inom lingvistik. Detta blir ett uppenbart problem för bedömningen eftersom det då 

blir svårt för logopeden att ställa specifika frågor gällande barnets språkliga förmågor på 

modersmålet. ”Kan det [barnet] uttrycka singular och plural?” är ett exempel på en fråga som 

en logoped brukar ställa till tolken. Det nämndes att vissa tolkar inte har gått igenom 

Kammarkollegiets tolktestning, som bland annat kräver att tolken ska vara väl insatt i båda 

språkens ordförråd och grammatik (Kammarkollegiet, 2016). Samtidigt menar Plejert m.fl. 

(2015) på liknande sätt att vissa tolkar endast genomgått kurser som tillhandahålls av 

tolktjänsten. Även om dessa kurser inte nödvändigtvis är av låg kvalitet kan inte logopeden 

alltid förvänta sig att tolken som bokas inför besöket har adekvat utbildning med relativt god 

kompetens inom lingvistik och relevant medicinskt vokabulär.  

  

I intervjuerna framkom att tolkar inte alltid går med på att översätta direkt från skrift vid en 

testsituation. En åtgärd till detta som togs upp av en logoped i en intervju var att vid tolkbokning 

informera om att översättning av text kan förekomma. Hon menade att tolken då vet vad han 

eller hon ger sig in på när han eller hon tackar ja till uppdraget. Logopedens åtgärd innebär dock 

att tolken måste frångå sin roll eftersom översättning av text inte ingår i deras uppdrag 

(Kammarkollegiet, 2018). Tolken och logopeden kan alltså ha olika förväntningar på varandras 

arbetsuppgifter under den språkliga utredningen. Det visar på att tolkars arbetsuppgifter inte är 

helt anpassade och optimalt utformade för logopeduppdrag, vilket försvårar utredningen. En 

ytterligare aspekt att ha i åtanke är även att språkliga test som direktöversätts kan översättas 

olika från gång till gång, exempelvis om olika tolkar används. Detta minskar validiteten och 

kan göra att resultatet inte blir tillförlitligt. Flera logopeder uttryckte samtidigt förståelse för att 

tolkens arbetsuppgift är svår. En av logopederna som själv tidigare hade arbetat som tolk 

berättade att hon upplevde tolkning vid logopedbesök bland det svåraste tolkuppdraget i och 

med att det krävdes så mycket precision i översättningen. Detta väcker insikt om tolkarnas 

komplexa yrkesroll. I de fall där flerspråkig logoped med samma modersmål som barnet finns 

att tillgå vore det optimalt att låta den logopeden göra utredningen, utan tolk. Baserat på det 

logopederna sade blir det då mer kontroll på testsituationen, färre personer i rummet och därmed 

lättare att skapa kontakt med barnet samt mer tillförlitlig bedömning eftersom den flerspråkiga 

logopeden vet syftet med utredningen.  
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Plejert m.fl. (2015) skriver att vissa kliniker förlitar sig för mycket på tolkens bedömning och 

räknar med att informationen återges så exakt som möjligt. Detta kunde dock inte påvisas i 

föreliggande studie eftersom många av logopederna betonade att de upplevde osäkerhet vid 

tolksamarbetet och var medvetna om de utmaningar som ofta kan uppstå gällande exempelvis 

språkliga skillnader i översättning. En förklaring till att logopederna inte förlitar sig för mycket 

på tolkens översättning skulle kunna bottna i god erfarenhet av tolkanvändning. Det nämndes 

exempelvis av en logoped att hon i början litade mycket mer på tolkarnas bedömning medan 

hon idag är mer försiktig med det. En annan förklaring kan även vara att de flesta av de 

intervjuade logopederna i föreliggande studie var flerspråkiga och kunde ofta upptäcka när 

tolkar översatte fel.   

 

Det framgår i en intervju att dialektskillnader inom samma språk kan vara en annan utmaning 

vid testsituation vilket även Riquelme & Rosas (2014) betonar kan påverka bedömningen. Hur 

en tolk kan hantera dialektala skillnader går att studera i det filmade utredningsbesöket, 

fenomen 1, utdrag 2. När barnet testades på arabiska ställde tolken ibland frågor till mamman 

om hur instruktionen borde ställas enligt deras dialekt. En logoped menade att det är en 

självklarhet att barnet ska få det språk som den faktiskt hör i vardagen. Tolkens vilja att ge 

instruktion på barnets dialekt kan tolkas som att det fanns medvetenhet och förståelse för 

utredningen. Detta bidrog därmed även till att testresultatet blev mer användbart. En nackdel 

med detta blir dock att barnet får höra instruktionen flera gånger vilket går emot testets regler 

(Edwards m.fl., 1997). En av logopederna upplevde fördelar med att föräldrar tolkar åt sina 

barn framför att en utomstående tolk gör det eftersom det säkerställer att språket som testas 

verkligen blir på barnets dialekt.   

 

6.2.5 Logopedernas önskemål 

På frågan om vad logopederna skulle vilja ha för att förbättra språkutredning av flerspråkiga 

barn kom flera in på ökat samarbete mellan såväl logopeder som med andra yrkesgrupper. Flera 

logopeder kom in på att det vore önskvärt att på något vis kunna ta del av andras kunskap och 

forskning, förslagsvis ett förbund eller universitet, där sammanställningar av ny kunskap finns 

lättillgänglig då tiden inte alltid finns att hitta ny kunskap. Nationella riktlinjer var också något 

som efterfrågades. Detta önskemål om nationella riktlinjer och att kunna samarbeta med andra 

logopeder är även något som framkommer i studien av Bergström och Bäcklin (2007) där en 

kartläggning av logopeders arbete med flerspråkiga barn gjordes. Kohnert menar att det finns 
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risk för såväl över- som underdiagnostisering om inte tillgång till vägledning finns (Kohnert, 

2014). Ett annat önskemål som lyftes bland logopederna var att de önskade mer tid för 

språkutredning av flerspråkiga barn eftersom en upplevelse som fanns hos många av de 

intervjuade logopederna, i såväl Stockholmsområdet som i Östergötland, var att dessa 

utredningar är mer tidskrävande då barnets båda språk ska utredas. 

 

6.3 Slutsats 

Resultatet kan sammanfattas av att logopederna utifrån erfarenheter hittat strategier och delar i 

utredningen som är extra viktiga just gällande språklig utredning av flerspråkiga barn. Två 

bedömningsmetoder som beskrivs mer specifikt av några av logopederna är DA och FUM. Båda 

metoderna upplevs positiva av de som använder dem men utvecklingspotential finns inom båda 

metoderna. En annan slutsats som kan dras är att logopederna och det observerade 

utredningsbesöket visar på ett flertal utmaningar i utredningen av flerspråkiga barn. Dessa 

utmaningar består bland annat i att avgöra om ett barns språkliga svårigheter beror på, bristande 

språklig exponering eller en språkstörning. De tester som finns att tillgå räcker inte alltid till då 

det finns en brist på normer att utgå ifrån. Såväl utredningsbesöken som intervjuerna visade på 

språkliga och kulturella utmaningar i testningen som riskerar att feltolkas och kan bidra till 

felaktig diagnos. Det finns även risk för misstolkning under testsituationen i samarbetet med 

tolken. Eftersom testerna kan vara bristfälliga lägger många istället stor vikt på anamnes. 

Slutligen tas även potentiella möjligheter till förbättringar inför framtiden upp. Exempelvis 

önskas ett mer lättillgängligt sätt att ta del av forskning som görs, ett ökat samarbete med 

kollegor att diskutera med, ökad tid vid utredning av denna patientgrupp och utformande av 

nationella riktlinjer. 

 

6.4 Framtida forskning 

Inför framtida forskning hade det varit intressant att utforma bättre stöd för olika 

bedömningsmetoder för att på ett säkrare sätt kunna sätta diagnos vid bedömning av 

flerspråkiga barn. Det hade även varit intressant att intervjua vårdnadshavare till flerspråkiga 

barn som har logopedkontakt för att studera hur familjerna upplever logopedkontakt och se hur 

utredningen kan förbättras utifrån den aspekten. Det vore även intressant att studera logopeders 

tankar kring interventionen av flerspråkiga barn.  
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 Bilagor 

Bilaga 1. Information- och samtyckesblankett till logopeder 

 

Hej! 

  

Vi heter Agnes, Ilona och Hanna och studerar just nu på termin 8 på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. 

  

Till våren ska vi skriva vårt examensarbete där vi vill studera hur logopeder använder olika sätt och 

metoder för att utreda, bedöma och behandla flerspråkiga barn med misstänkt språkstörning. För att 

genomföra studien vill vi intervjua dig som yrkesverksam logoped om just det sättet du använder dig 

av; vilka möjligheter och utmaningar du upplever vid utredning av flerspråkiga barn. En 

ljudinspelning kommer att ske under intervjun för att vi ska kunna transkribera och analysera i 

efterhand. Endast vi och vår handledare kommer att lyssna på intervjun. 

 

Eftersom vi också är intresserade av hur bedömning och behandling av flerspråkiga barn går till i 

praktiken, vore det önskvärt att videofilma ett/flera besök. Vi kommer sedan att genomföra 

samtalsanalys av videon för att kunna uppmärksamma verbala och eventuella icke-verbala händelser 

som kan vara relevanta vid genomförandet av bedömning och behandling.  

 

Om du skulle gå med på att vi filmar under ett besök som du har, kommer bilderna från filmen inte att 

användas i uppsatsen om inte godkännande för detta givits av dig. Om godkännande givits av dig 

kommer bilderna att göras om till teckningar för att inte röja din identitet. Däremot kan det förekomma 

transkriberade delar av det inspelade materialet i uppsatsen. Inga namn eller personuppgifter kommer 

att förekomma i dessa fall. 

  

Det är endast vi och vår handledare som har tillgång till det inspelade materialet. 

Efter studien kommer materialet att sparas på logopedprogrammet för arkivering och förvaring under 

fem år. 

  

Vi söker just nu deltagare till studien och undrar om du är intresserad av att vara med, antingen med 

enbart intervju eller både intervju och film. 

Som deltagare är du anonym och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

 
Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta någon av oss. 

 

 

Agnes Byberg Skyle            Hanna Svensson     Ilona Issa 

agnsk298@student.liu.se        hansv669@student.liu.se    ilois089@student.liu.se  

 

Handledare: 

Charlotta Plejert 

Charlotta.plejert@liu.se 

  

mailto:agnsk298@student.liu.se
mailto:hansv669@student.liu.se
mailto:ilois089@student.liu.se
mailto:Charlotta.plejert@liu.se
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Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om att jag när som helst 

under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att behöva förklara varför.  

 

Ort: ____________________ 

 

Datum: __________________ 

 

 

Jag samtycker till att delta i: 

 

 

 

Intervju  

 

 

 

 

Videofilmning  

 

 

 

 

 

Vid samtycke till videofilmning 

 

 

Jag samtycker till att tecknade bilder av filmat material förekommer i uppsatsen  

 

 
Jag samtycker till att materialet kan komma att användas i vidare forskning  

 

 
 

 

Namnteckning (logoped): ________________________________ 

 

 

Namnförtydligande (logoped): _____________________________ 
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Bilaga 2. Information- och samtyckesblankett till vårdnadshavare (SVENSKA) 

 

Hej! 

 

Vi heter Agnes, Ilona och Hanna och studerar just nu vårt sista år på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet.  

 

I vår ska vi skriva vårt examensarbete där vi vill studera hur logopeder utreder flerspråkiga 

barn med misstänkt språkstörning. 

 

Vi önskar därför att vara med vid ett/flera tillfällen då ditt barn träffar en logoped och i 

samband med det även filma tillfället med videokamera för att kunna analysera interaktionen. 

Bilder från filmen kommer inte att användas i uppsatsen om inte godkännande för detta givits. 

Om godkännande givits kommer bilderna att göras om till teckningar för att inte röja 

deltagarnas identitet.  

 

OBS. Däremot kan det förekomma transkriberade delar av det inspelade materialet i 

uppsatsen, inga namn eller personuppgifter kommer att förekomma i dessa fall. Det är endast 

vi och vår handledare som har tillgång till det filmade materialet. Efter studien kommer 

materialet att sparas på logopedprogrammet för arkivering och förvaring under fem år.  

 

Vi söker just nu deltagare till studien och undrar om du är intresserad av att vara med?  

Som deltagare är ditt barn anonymt och du eller ditt barn kan när som helst avbryta 

deltagandet. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta någon av oss. 

 

Agnes Byberg Skyle            Hanna Svensson     Ilona Issa 

agnsk298@student.liu.se       hansv669@student.liu.se    ilois089@student.liu.se  

 

Handledare: 

Charlotta Plejert 

Charlotta.plejert@liu.se 

 

 

 

 

 

  

mailto:agnsk298@student.liu.se
mailto:hansv669@student.liu.se
mailto:ilois089@student.liu.se
mailto:Charlotta.plejert@liu.se
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Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om att vi när som helst under 

studiens gång kan avbryta vårt deltagande utan att vi behöver förklara varför.  

 

Ort: ____________________ 

 

Datum: __________________ 

 

 
Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

 

 

Jag samtycker till att tecknade bilder av filmat material förekommer i uppsatsen  

 

 

Jag samtycker till att materialet kan komma att användas i vidare forskning  

 

 

 

 

Namnteckning (vårdnadshavare): ______________________ 

 

Namnförtydligande (vårdnadshavare): ___________________ 

 

Detta/dessa språk möter barnet hemma: ___________________________________________ 

 

Detta/dessa språk möter barnet utanför hemmet (t.ex. förskolan): _______________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Information- och samtyckesblankett till vårdnadshavare (ARABISKA)  
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Bilaga 4. Intervjuguide 

 

1. Logopedens tankar kring språklig utredning av flerspråkiga barn 

• Vad har du för tankar kring logopedisk utredning av flerspråkiga barn? 

Hur anser du att man bör utreda flerspråkiga barn? Vad bör man ta hänsyn till? 

Utmaningar generellt? 

• Om det inte fanns några begränsningar i resurser och tid hur skulle du då vilja lägga 

upp språkliga utredningar av flerspråkiga barn? 

• Hur skiljer sig språklig utredning av en- respektive flerspråkiga barn, i praktiken? Får 

de ett likvärdigt omhändertagande?  

• Får flerspråkiga barn ett likvärdigt omhändertagande i språklig utredning?  

• Vad har du för tankar kring att arbeta evidensbaserat med språklig utredning av 

flerspråkiga barn? Möjligheter? Utmaningar?   

                                                               

2. Logopedens upplevelser kring språklig utredning av flerspråkiga barn 

• Hur upplever du utredning av flerspråkiga barn?  

• Hur säker/trygg känner du dig vid utredning av flerspråkiga barn? 

• Diagnossättning? 

• Hur tror du barn och föräldrar upplever bedömningen? 

 

3. Logopedens arbetssätt för att utreda flerspråkiga barn 

• Hur arbetar du med utredning av flerspråkiga barn?  

Alternativt: Arbetar du enligt något speciellt sätt med språklig utredning av 

flerspråkiga barn? Vill du berätta lite om det? 

• Hur länge har du jobbat med utredning av flerspråkighet? 

• Vilka fördelar ser du med din verksamhets bedömningssätt?  

• Vilka utmaningar ser du med det bedömningssätt som ni har på er mottagning? 

• Hur kan metoden/ sättet utvecklas? 

• Har du jobbat på något annat sätt tidigare? Vilka skillnader? 

• Hur skiljer sig ditt/ert utredningssätt från andra? 

• Använder du individuella några strategier i bedömningen och vilka i så fall? (Med 

strategier menar vi exempelvis om du gör på något visst sätt för att få barnet bekvämt i 

rummet, för att försäkra dig om att barnet förstått, vad du gör, om du upplever 

missförstånd och liknande). 

• Kan du rekommendera ditt/ert tillvägagångssätt till andra? 

 

 

Avlutande fråga: Är det något mer du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 5. Transkriptionsnyckel för intervjuerna 

 

• Ortografisk transkribering 

• Ordföljden återges 

• Endast meningsbärande ord transkriberas 

• Tvekljud såsom “eh” transkriberas inte 

• Betoning: understrykning av det aktuella ordet 

• Skratt samtidigt som tal: asterisk * på vardera sida om det/den aktuella ordet/frasen 

• Skratt som ej sker samtidigt som tal: (skratt) 

• Citat: citattecken “ ”  på vardera sida om citatet  
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Bilaga 6. Transkriptionsnyckel för utredningsbesöken 

 

Verbala symboler 

(.)  Parenteser med punkt emellan indikerar en mikropaus   

xx:  Kolon i eller efter ord visar på förlängt ljud   

xx-  Bindestreck visar på avbrutet yttrande   

[xx]  Ord inom hakparenteser visar på samtidigt tal   

xx  Understruket ord visar på att det sägs med emfas 

°xx°  Ord inom gradtecken innebär att ordet sägs tystare i förhållande till tal runt omkring 

XX   Stora bokstäver visar på att ordet eller yttrandet sägs betydligt högre än övrigt tal 

>xx<  Ord inom vinkelparentes innebär att yttrandet sägs snabbare än omkringliggande tal 

↑  En pil pekandes uppåt visar på stigande intonation   

?  Frågetecken visar på att ordet sägs med ett stigande intonation som i frågeton 

((xx))  Ord inom dubbla parenteser indikerar på icke-verbala händelser   

/xx/  Ord inom snedstreck i den idiomatiska översättningen innebär att ett ord har lagts till 

 

 

Förkortningar av morfologiska strukturer 

 

BF  Substantiv i bestämd form  

M Ord i maskulin form 

F  Ord i feminin form 

N  Negation 

1PSG  Första person i singular 

?  Motsvarande morfologisk översättning saknas på svenskan  
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