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SPRÅKUTVECKLING
hos barn med flera språk



De flesta människor 
i världen växer upp med flera språk
Alla barn kan lära sig två eller flera språk samtidigt.

Det är viktigt att de vuxna i barnets omgivning på olika sätt 
uppmuntrar och stöder de språk som barnet använder. För 
att lära sig ett språk behöver man höra och tala det ofta. Som 
förälder kan du tänka på att tala det språk du kan bäst. För de 
flesta är det modersmålet. 

Det kan ta längre tid  
för ett flerspråkigt barn
Ordförrådet hos flerspråkiga barn kan vara annorlunda än de 
som bara talar ett språk. Däremot förekommer språkstörning-
ar lika ofta som hos barn med bara ett modersmål. Då är det 
viktigt att komma ihåg att det är språkstörningen som är pro-
blemet och inte flerspråkigheten. Flerspråkighet i sig orsakar 
aldrig en språkstörning. Det är inte farligt om barnen blandar 
språken.

FLERSPRÅKIGHET OCH SPRÅK- OCH TALUTVECKLING



För barn med språkstörning som växer upp med flera olika 
språk märks språkstörningen på alla språk. Barnets språkut-
veckling går inte snabbare för att man tar bort ett eller flera 
språk. Det är viktigt att flerspråkiga barn med språkstörning 
får stimulans och träning på alla sina språk. 

När ska man söka hjälp hos en talterapeut?
• Det är svårt att förstå vad barnet säger.

• Barnet verkar ha svårt att förstå i samtal.

• Det finns svårigheter med samspel och kommunikation.  

• Barnet har varit regelbundet på svenskspråkigt daghem 
i mer än två år men talar eller förstår fortfarande mycket 
lite svenska.

Mera information
• Språkens hus: http://www.sprakenshus.se/ 

• God medicinsk praxis i Finland (käypähoito):  
http://kaypahoito.fi/sv/khr00121

Hur gör jag för att få träffa en talterapeut?
Det krävs en remiss från läkare eller psykolog för att komma 
till en talterapeut för en bedömning. Du kan diskutera med 
barnrådgivningen. Du kan även ringa på talterapins telefontid.
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Kontaktuppgifter till talterapin hittar du på www.ahs.ax.



PB 1091 
AX-22111 Mariehamn

ÅLAND
www.ahs.ax


