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1. Syfte med detta PM 
Syftet med detta PM är att försöka tydliggöra de speciella diagnostiska svårigheter man som 

utredande psykolog ställs inför då det gäller tvåspråkiga barn inför ett eventuellt mottagande i 

särskola. Dokumentation beträffande tvåspråkighetsforskning finns bl.a. samlad vid Språk-

forskningsinstitutet i Rinkeby och Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms Uni-

versitet, och särskilt i utvärderingen av Stockholms stads storstadssatsning – målområde 

språkutveckling och skolresultat, dokumenterat i rapporten ”Den röda tråden”.  

Barn/ungdomar kan, utifrån föräldrars önskemål, tas emot i särskola, om barnet/ungdomen 

inte förväntas uppnå grundskolans kunskapsmål p.g.a. att han/hon är utvecklingsstörd                    

(skollagen 3 kap 4 §). Att ha en utvecklingsstörning innebär att man p.g.a. en omfattande ut-

vecklingsförsening fått en bestående nedsättning i begåvningsfunktionen. De aspekter av be-

gåvning som betonas då utvecklingsstörning utreds är framförallt språklig (med delområden 

som ordförråd, förståelse, språklig abstraktionsförmåga, allmänbildning och verbalt korttids-

minne) och ickespråklig (med delområden som visuospatial förmåga och organisation, visu-

omotorisk koordination, icke-verbal logisk slutledning och problemlösning) begåvning. Det är 

dock inte möjligt att ge en entydig definition av vad mänsklig begåvning innebär, vilket bl.a. 

beskrivits av Gardner i ”Intelligenserna i nya perspektiv”:  

Riktlinjer för hur man utreder ett barn/ungdom för att fastställa huruvida barnet/ungdomen har 

behörighet att tas emot i särskola, d.v.s. har en utvecklingsstörning och inte förväntas uppnå 

grundskolans kunskapsmål, finns i Skolverkets Allmänna Råd, Rutiner för utredning och be-

slut om mottagande i den obligatoriska särskolan. Råden kom ut hösten 2001.  

I Stockholms kommun finns vidare PM för hur psykologutredning bör genomföras, och ett 

detaljerat underlag för den pedagogiska utredningen (särskolenheten, uppdragsavdelningen, 

november 2004).  

Riktlinjer för klinisk diagnos av utvecklingsstörning finns i DSM-IV (Diagnostic and Statisti-

cal Manual of Mental Disorders).  De kriterier som där anges som krav för diagnos innehåller 
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två dimensioner: dels ”nivåbestämning” (hur långt barnet har kommit i fr. a. tänkandets ut-

veckling, vilka brister finns betr. förmågan till symbolisering, abstraktion, o.s.v.) dels anpass-

ningskriterier.  Det räcker således inte i klinisk mening att ha en nedsatt begåvning av till-

räcklig omfattning, utan man måste också ha anpassningssvårigheter inom minst två betydel-

sefulla områden i vardagslivet för att man ska få diagnosen enligt DSM-IV. Ett angeläget om-

råde betr. anpassning är social kompetens. Exempel på social kompetens är vilket förhållande 

man har till jämnåriga kamrater, delaktighetsaspekter, hur man klarar vardagslivet med avse-

ende på förmåga att orientera sig i samhället, ekonomi, hushållsarbete mm i relation till sin 

ålder och mognad. Det finns ännu inget instrument standardiserad för att mäta detta men det 

pågår ett arbete att anpassa Vinelandskalan och Abas till svenska förhållande. Just nu bygger 

bedömningen på observationer och samtal med anhöriga och förskolelärare/lärare.  

 

Det är idag allmänt vedertaget, att man vid utredning inför eventuellt mottagande i särskola 

använder den kliniska definitionen i DSM-IV.  Detta motiveras av att begreppet utvecklings-

störning avser brister/svårigheter betr. den intellektuella förmågan hos den enskilde, ett abso-

lut handikappbegrepp. Parallellbegrepp till utvecklingsstörning som används allmänt idag, är 

mental retardation, intellektuellt funktionshinder eller förståndshandikapp. I fokus för den 

psykologiska utredningen ställs således barnets/ungdomens tankeförmåga och begåvnings-

nivå. Ur diagnostisk synpunkt är det enklare att utreda en mer omfattande utvecklingsstör-

ning. Betr. lindrig utvecklingsstörning är alltid gränsdragningen mot allmänt svag begåvning 

svår att göra, och egentligen artificiell, något som accentueras ytterligare vid utredning av 

tvåspråkiga barn.  Uttryck för lindrig utvecklingsstörning i ett skolperspektiv, är stora inlär-

ningssvårigheter beträffande fr. a. svenska (och/eller annat modersmål) och matematik, vilket 

tydliggörs alltmer ju äldre man blir, och där avståndet till jämnåriga kunskapsmässigt ökar 

med tiden.  

Utifrån skollagens formulering tillkommer dock ytterligare ett kriterium för att ett barn eller 

en ungdom ska kunna tas emot i särskola, nämligen att barnet/ungdomen inte förväntas uppnå 

grundskolans kunskapsmål, vilket utreds och dokumenteras i den specialpedagogiska utred-

ningen. 

 

2. Etiska aspekter 
Utredande av barn/ungdomar inför ev. mottagande i särskola rymmer en rad etiska aspekter 

och överväganden. En av dessa är att själva ställningstagandet till en utvecklingsstörning hos 

ett barn eller en ungdom innebär att man tar ställning till att ett livslångt funktionshinder före-

ligger – de omfattande inlärningssvårigheterna växer inte bort. I väl tillrättalagda miljöer med 

kontinuitet och stabilitet över tid kan dock individens egna svårigheter i större eller mindre 

utsträckning kompenseras.  

De etiska aspekterna förstärks än mer då det gäller de tvåspråkiga barnen som nästan undan-

tagslöst också har en annan kulturell bakgrund än den svenska. Har barnet/ungdomen fått till-

räckligt pedagogiskt stöd i grundskolan innan frågan om särskola aktualiseras, i enlighet med 

Skolverkets Allmänna Råd? Har detta stöd dokumenterats och utvärderats? Eftersom under-

visningen för tvåspråkiga elever i den svenska grundskolan är långt ifrån optimalt utifrån en-

tydiga forskningsresultat, framförallt bristen på stöd (utöver rätten till 2 veckotimmar 

modersmål, viss studiehandledning + svenska som andraspråk, fortsättningsvis förkortat till 

SVA) och undervisning på andra språk än svenska, är svaret på ovanstående fråga nej. Det 

behöver inte alltid bero på svagheter eller brister hos det individuella barnet när 

språkutvecklingen går långsamt och skolframgången uteblir. Det innebär att stor försiktighet 

måste iakttas betr. utredning av tvåspråkiga barn.  
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Frågan om huruvida utvecklingsstörning föreligger hos tvåspråkiga barn/ungdomar utan på-

tagliga skador/sjukdomar/syndrom är således ytterligt svår att utreda. Flera olika skäl, utöver 

den ovan nämnda bristen betr. modersmålsstöd, bidrar härtill, och diskuteras nedan.  

Beträffande tvåspråkiga barn/ungdomar, såväl födda i Sverige som komna hit under uppväx-

ten, med påtagliga skador, sjukdomar eller syndrom (t.ex. Downs syndrom, CP-skador eller 

autism), som kan ge mer omfattande utvecklingsstörningar är det förstås angeläget att man 

utreder och identifierar utvecklingsstörningen.  

Detta för att barnen/ungdomarna själva och deras familjer ska få tillgång till såväl särskola 

som ev. LSS-insatser om de så önskar. De anvisningar som gäller utredning av tvåspråkiga 

barn gäller naturligtvis även för dessa tvåspråkiga barn med svårare utvecklingsstörningar. De 

följande resonemangen avser dock barn/ungdomar i gränsområdet svag begåvning/lindrig 

utvecklingsstörning och de specifika diagnostiska svårigheter som finns beträffande denna 

grupp av barn och ungdomar. 

 

3. Omständigheter som påverkar tvåspråkiga barns/ungdomars utveckling          

    och lärande och som bör belysas i utredningen.  
Många barn och ungdomar kommer till Sverige under sin uppväxt, och kan vara så gamla att 

de bör ha hunnit med att gå i skola i sitt hemland . Det är dock vanligt med stora brister i 

skolgången i hemlandet. Dessa brister kan omfatta både stora erfarenhetsbrister (ingen skol-

gång alls av olika anledningar, t.ex. att familjen bott i flyktingläger i flera år) och traumatiska 

upplevelser från skolan . De traumatiska upplevelserna kan handla om att man p.g.a. stora 

inlärningssvårigheter blivit agad, mycket auktoritärt behandlad eller i övrigt förnedrad av lä-

rare eller mobbad av klasskamrater i sitt hemland. Enstaka ungdomar kan ha fått sluta skolan 

”för att de inte lär sig något”. Dessa ungdomar kan vara rädda för vad som kommer att ske i 

skolan, de blir pratiga, störiga och okoncentrerade – inlärningsprocessen kommer inte igång 

av flera skäl.  

Dessvärre bär många med sig än svårare trauman än de som kan ha skapats i skolan efter att 

ha levt mitt i krig, förföljelse och flykt, ibland under många år. Obearbetade traumatiska upp-

levelser hos människor kan skapa allvarliga stressliknande tillstånd som i hög grad påverkar 

individens psykiska hälsa, utveckling och lärande på ett negativt sätt . Ett barn eller en ung-

dom som lider av ett posttraumatiskt tillstånd kan i skolsituationen te sig nedsatt betr. inlär-

ning och intellektuell nivå, utan att egentligen vara det. Ångest, rädsla och skräckkänslor som 

väckts i de traumatiska situationerna lever kvar i den inre världen, och kan ständigt spelas upp 

likt en filmrulle, och blockerar barnets samspel med omvärlden, och möjligheter till inlärning, 

utveckling och harmoni. För att få till stånd en fungerande inlärningssituation fordras då ett 

nära samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin så att sådana posttraumatiska svårigheter 

kan utredas, behandlas och bearbetas.  

För en del barn/ungdomar och deras familjer blir mötet med svenska språket särskilt kompli-

cerat. Det gäller t ex familjer som kommer från helt talspråkliga kulturer, där det egna mo-

dersmålet inte är riksspråket, och där svenskan blir språk 3 (eller 4 eller 5!) I dessa möten blir 

det viktigt att fundera över vad som är kulturella skillnader (talspråklig – icketalspråklig kul-

tur) och vad som kan anses vara avvikelser från normalitet enligt svenska/västerländska vär-

deringar. Som exempel på (förväntad!) normalitet i den svenska skolvärlden kan uppnående 

målen i årskurserna 5 och 9 nämnas (Skolverket 2000). 

 

4. Tvåspråkighet 
Språk och tänkande är två funktioner i begåvningen i den mänskliga psykiska utrustningen. 

Dessa två funktioner ligger mycket nära varandra, men är inte helt överlappande system. Som 

påpekades tidigare är begåvning ett mångfacetterat begrepp. Med avseende på den svenska 

lagstiftningen betr. mottagande i särskola avses allmän intellektuell begåvning, som omfattar 
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såväl språklig som icke-språklig begåvning. Tänkandet består således av både språkliga och 

icke-språkliga delar.  Ju äldre vi blir desto viktigare blir dock språket som stödredskap för 

tänkandet och för att kunna tänka abstrakt och ta in kunskaper på ett andra språk är det helt 

nödvändigt att ha tillgång till ett gott och sammanhängande modersmål (förstaspråk). Redan 

under förskoletiden, och tydligt från 5-6 år har språket en betydelsefull roll för tänkandets 

utveckling. 

Språkforskare använder begreppen bas - utbyggnad för att markera språkets förändrade ut-

veckling och roll hos det enskilda barnet.  Basen avser all den språktillägnan man (som regel) 

tillgodogör sig under småbarns- och förskoletiden, och utbyggnaden avser den mer kunskaps-

relaterade språkbehärskningen, som tar sin början och fortsätter under hela skoltiden i alla 

ämnessammanhang. 

Andra (Ladberg et al) talar om skillnaderna mellan samtalsspråk och tankespråk för att fram-

hålla utvecklingen mot ett mer abstrakt språk . Ladberg beskriver hur språket är vårt främsta 

redskap för att minnas, tänka, dra slutsatser och skaffa nya kunskaper och hur tankespråket 

måste fördjupas för att bli mer exakt än samtalsspråket. Barnet behöver höra vuxna som be-

rättar, förklarar och resonerar, och själv få reflektera, planera och fantisera. I detta samspel 

och i takt med barnets mognad, blir barnets språk så småningom mer självgående och mindre 

beroende av ”här-och-nu”-situationen – det abstrakta språket utvecklas! 

Inlärningen av språk 2 eller 3 är beroende av en rad faktorer, bl.a. barnets ålder, kunskaper i 

modersmålet, modersmålsstöd, inställningen i familjen till modersmålet och det nya språket, 

vilka språk som är undervisningsspråk och allmänna attityder både i skolan och i övriga sam-

hället. 

Ankomstålder                        genomsnittlig tidsåtgång 

 5  -   7 år                                    3 – 8 år 

 8 – 11 år                                    2 -  5 år 

12 – 15 år                                   6 – 8 år 

Figur 1: Hur lång tid tar det? 

 

Byte av och inlärning av nya språk kommer således att påverka tankeutvecklingen och förmå-

gan att ge uttryck för sina kunskaper hos det växande barnet/ungdomen. För den ovan, i av-

snitt 2, nämnda gruppen barn/ungdomar med svag begåvning kan det som i egentlig mening 

inte är utvecklingsstörning te sig som en lindrig utvecklingsstörning betr. nivåkriteriet eller en 

”allmän nivåsänkning”.  

Barnets/ungdomens ålder och omfattningen av undervisningen i/på modersmålet resp. 

svenska som andraspråk är faktorer som påverkar utvecklingen av barnets kognitiva förmåga, 

och som utredaren måste ta hänsyn till och väga in betydelsen av vid utredandet. Då moders-

målsundervisning endast ges i begränsad omfattning (2tim/vecka) och undervisningsspråket 

så gott som alltid är svenska innebär detta med automatik att många tvåspråkiga elever inte 

får möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar i takt med att de blir äldre. Som en kon-

sekvens av detta kommer vissa svagt begåvade barns/ungdomars kunskapsnivå att kunna 

sjunka till nivån för en lindrig utvecklingsstörning, och te sig som en lindrig utvecklingsstör-

ning utan att vara det utifrån de vedertagna uttrycken för utvecklingsstörning. Mönstret för-

stärks med automatik över tid och blir särskilt påtagligt under högstadietiden, vilket illustreras 

med stor tydlighet i omfattande longitudinella undersökningar (Thomas & Collier, 1997) som 

har undersökt sambandet mellan olika andraspråksundervisningsformer och skolframgång.  



 5 

 

 

 

 

 

                                                                                               Final NCE                   

            60                                                                                      6  62 - (1)                            

                                                                                                                             

                                                                                                          52 - (2)                      

            50    aaaaaaaaaa         

    

                                                                                                          40 - (3)                      

            40 

  N                                                                                                     35 - (4)                  

  C                                                                                                     34 - (5)                  

  E        30 

                                                                                                          24 - (6)                 

     

            20 

 

             

            10              

 

 

 

                 1              3                5                7                9              11                      
 

                                                 Å R S K U R S 
 

PROGRAM: 

(1) Tvåvägsprogram, två språk (berikande)  

(2) Envägsprogram, två språk (berikande) 

(3) Övergångsprogram, ämnesinriktad (stödjande) 

(4) Övergångsprogram, traditionell undervisning (stödjande)  

(5) Engelska som andra språk, ämnesinriktad (stödjande) 

      (6) Engelska som andra språk, utanför klassen (stödjande) 
 

 Figur 2: Olika undervisningsprogram och mönster för andraspråkselevers långsiktiga    

            skolframgång i USA (Thomas & Collier, 1997 i Den röda tråden) 

 

I figur 2 illustreras en enspråkig genomsnittselevs slutliga skolresultat med den streckade ho-

risontella linjen på 50. Den horisontella axeln beskriver årskurser från tidig skolgång upp till 

gymnasienivå, och den vertikala axeln beskriver enheten NCE (Normal Curve Equivalent) 

som närmast motsvarar enheten percentil. ESL är en förkortning av ”English as Second 

Language”. 

I de båda första programtyperna som ligger över genomsnittsnivån, och som kallas för ”beri-

kande program”, ges undervisning på två språk parallellt under 6-12 år. De skiljer sig åt ge-

nom att man i den första programtypen (1) har barn med 2 olika förstaspråk eller modersmål i 

samma klass, t.ex. engelsktalande och spansktalande elever. Undervisningen sker här halva 

tiden på båda språken, d.v.s. halva tiden på engelska och halva tiden på spanska. I den andra 

programtypen (2) består hela klassen bara av elever med samma modersmål, t.ex. 

spansktalande elever som undervisas halva tiden på spanska och halva tiden på engelska. 

 

 
average performance of native-English 

speakers making one years progress 

in each consecutive grade 
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Skillnaden mellan programtyp (1) och (2) är framförallt att den sociala integreringen är större 

i programtyp (1) eftersom eleverna i programtyp (2) bara under halva dagen är tillsammans 

med barn med engelska som första språk. 

De andra 4 programtyperna, (3)-(6), också kallade för ”stödjandeprogram”, ger betydligt 

mindre stöd för eleverna på modersmålet och förstaspråket, både vad gäller språkundervisning 

och ämnesundervisning (se ”Den röda tråden” för närmare beskrivning av de olika 

programmen).  

Som tydligt framgår av figuren är det först efter 3 år som resultaten börjar skilja sig åt, när 

stoffet i undervisningen blir alltmer krävande med avseende på abstraktion och situations-

oberoende. 

Språkforskarna hävdar att den nödvändiga kunskapsinhämtningen endast är möjlig i de s.k. 

berikande programmen, d.v.s. programmen (1) och (2). Programtyp (6) som tydligen leder till 

sämst kunskaps- och språkutvecklingen hos andraspråkselever, ligger närmast de förhållanden 

som vanligen råder i de svenska skolorna. 

Utifrån nuvarande förhållanden (d.v.s. otillräckligt modersmålsstöd) blir det oerhört angeläget 

vid utredning inför ett eventuellt mottagande i särskola att stor tyngd läggs vid anpassnings-

kriterierna i relation till ”nivå-kriteriet” för utvecklingsstörning. Tvåspråkiga ungdomar med 

god social kompetens men låga testresultat och stora kunskapsmässiga brister (på en nivå 

motsvarande utvecklingsstörning) ska inte tas emot i särskola, om inte förutsättningar för en 

genuin tvåspråkighetsinlärning har förelegat. Den låga nivån kunskapsmässigt kan då mer 

vara uttryck för bristande erfarenheter (= bristande modersmålsstöd) och ännu ej tillräckligt 

långt framskriden språkbehärskning i svenska, än för genuina svårigheter hos den enskilda 

ungdomen (jmf. sid. 223, Den röda tråden). 

Social kompetens omfattar såväl förmågan att ta hand om sig själv (ADL-funktioner i smått 

och stort) som förmågan att på ett åldersadekvat sätt samspela med andra jämnåriga och 

vuxna, uppfatta sociala signaler, fungera i grupp, ta hänsyn, lösa konflikter, osv. 

 

5. Generellt viktigt vid utredande av tvåspråkiga barn inför eventuellt  

    mottagande i särskola   
                                                                                                                         

        Vilken form av språkinlärning som blir aktuell för det enskilda barnet/ungdomen påverkas av 

huruvida man är född i Sverige, eller vid vilken ålder man kommit hit samt hur många språk 

man talar hemma. Föräldrarnas (och omgivningens!) inställning till och arbete med att bevara 

det aktuella modersmålet påverkar också starkt barnets tvåspråkighets- eller flerspråkighets-

inlärning. Exempelvis är det angeläget för barn som är födda i Sverige, med ett minoritets-

språk som modersmål, att även dessa barn aktivt får fortsätta i sin modersmålsutveckling, ef-

tersom minoritetsspråket i ett flerspråkigt samhälle utarmas utan tydliga språkutvecklande 

insatser från samhällets sida. Figuren nedan illustrerar de skillnader som finns mellan olika 

typer av tvåspråkighetsinlärning utifrån betydelsefulla bakgrundsfaktorer. 
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Språkinlärning 

 

 

 

  

       Förstaspråksinlärning < 3 år                                   Andraspråksinlärning > 3 år 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Ett språk                      Flera språk                     I landet där            Utanför landet där 

                                                                              språket talas               språket talas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

Enspråkiga                 Simultant                       Successivt               Formell inlärning    

    barn                     tvåspråkiga barn          tvåspråkiga barn             Successivt 

                                                                                                             tvåspråkiga barn   
Figur 3: Olika språkinlärningstyper 

 

Ladberg beskriver hur man i olika åldrar lär språk på olika sätt och också olika delar av språk. 

Små barn lär sig utantill och använder särskilt minnet, medan äldre barn och vuxna genom att 

förstå mer, kan dra slutsatser och bygga inlärningen på tänkandet. De senaste årens omfat-

tande forskning om andraspråksinlärning har ändrat synen på hur andraspråksinlärningen går 

till, både beträffande undervisningen och inlärningsprocessen. Idag ser man eleven som en 

aktiv konstruktör av det språk som han eller hon ska lära sig. Ofta går inlärningen via ett inte-

rimsspråk (övergångsspråk), i vilket barnet/ungdomen testar sina hypoteser om och färdighe-

ter i det nya språket. Språkforskare har arbetat fram en modell för hur andraspråksinlärning 

går till utifrån en kvalitativ analys av barnets/ungdomens språkproduktion, s.k. performans-

analys eller språkutvecklingsanalys (Bergman et al, 2002). Performansanalysen för ett enskilt 

barn/ungdom ger en bild av hur långt barnet/ungdomen ifråga kommit i sin andraspråksinlär-

ning i förhållande till andra andraspråksinlärare med ungefär samma förutsättningar. 

Många pedagoger arbetar idag med språkutvecklingsanalys för varje enskilt tvåspråkigt barn 

som kartläggning och uppföljning. Språkutvecklingsanalys bör vara en självklar del i utred-

ningsarbetet inför ett ev. mottagande i särskola, lämpligen som en del i den pedagogiska ut-

redningen. I boken ”Två flugor i en smäll” (Bergman et al, 2002) beskrivs  språkutvecklings-

analysen och metodiken kring den närmare. 

Nedan preciseras närmare vad som bör ingå i utredningar av tvåspråkiga barn/ungdomar inför 

ev. mottagande i särskola, utöver de generella utredningskraven.  

a) för barn/ungdomar födda i Sverige blir det angeläget att utredningen beskriver: 

- vilket/vilka språk som talas hemma, 

- hur modersmålsstöd resp. SVA-stöd givits i förskolan och under skolgång 

- hur man från skolan samarbetat med familjen betr. barnets tvåspråkighetsutveckling 

- vilket stöd har givits betr. modersmål då utvecklingen har hakat upp sig? 
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- genom språkutvecklingsanalyser (performanceanalyser) se huruvida språkutvecklingen över      

tid gått framåt, identifiera ”vanliga” andraspråksdrag, s.k. utvecklingsdrag 

b) för barn/ungdomar som har varit i Sverige 4 – 5 år eller mer: 

    - se ovan 

    - noggrann anamnes och kartläggning av tidigare skolgång 

    - vilket stöd har givits betr. modersmål och SVA då inlärningssvårigheter har visat sig? 

Barn som kommit till Sverige runt 7-8-årsåldern behöver EXTRA stöd och tid, då läsinlär-

ningen på svenska blir extra komplicerad, eftersom de inte hunnit fram till läsinlärning i sko-

lan i hemlandet på sitt modersmål. 

c) för barn/ungdomar nyligen komna till Sverige ( 0 till 3-4 år) 

- avvakta med utredning, och argumentera för utökat modersmålsstöd och kontinuitet i            

  inlärningssituationen, så att en inlärningsprocess kommer igång och så småningom kan     

  beskrivas individrelaterat och processinriktat. 

 

- Om utredning ändå ska ske, är följande angeläget: 

  Utredningen bör genomföras av psykolog som talar barnets modersmål. Om detta ej är      

  möjligt, ska man använda tolk. 

- Lägg stor tyngd på anamnestiska uppgifter, och försök om möjligt kartlägga tidig           

utveckling, särskilt språkutveckling, och skolgång i hemlandet 

- Använd icke-verbala test (Leiter-R och SON som står för Snijders-Oomen Nonverbal   

Intelligence Scale, )och möjligen performance-delen av WISC:III som komplement för att 

uppskatta den allmänintellektuella nivån 

- Samla information om ritande och ritutveckling, lekbeteende 

- Se till att språkutvecklingsanalys genomförs, lämpligen som en del i den specialpedagogiska    

  utredningen.  

 

6. Avslutning 

Det är uppenbart från tillgänglig forskningslitteratur att ett starkt stöd i modersmålet gynnar 

tvåspråkiga elevers utveckling i många olika avseenden. 

Viktigast är kanske att det egna modersmålet också påverkar personlighetsutvecklingen i 

stort.  

I detta PM har dock fokus legat på modersmålets betydelse för skolframgång och möjlighe-

terna att nå kunskapsmålen i den svenska skolan genom svenska som andraspråk.  Svårigheter 

som kan uppstå för vissa barn/ungdomar med svenska som andraspråk, kort tid i Sverige samt 

ev. trauman behöver inte vara individrelaterade, utan kan förstås utifrån bristande stöd i såväl 

modersmål som svenska två samt för korta perspektiv i förhållande till inlärningsprocessen. 

För att motverka risken att ett svagt begåvat barn/ungdom felaktigt blir diagnosticerat som ett 

barn/ungdom med lindrig utvecklingsstörning, behöver vi: 

- arbeta med långsiktiga perspektiv, det tar 5 år eller mer för att till fullo tillägna sig den skol-     

  och kunskapsrelaterade språkbehärskningen i andraspråket, 

- betona behovet av (ännu mer påtagligt) utökad undervisning såväl betr. modersmål som     

  SVA för barn/ungdomar, som har stora inlärningsproblem 

    - utvärdera dessa insatser i långsiktiga perspektiv. 
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En signifikant förutsägare av skolframgång är det utrymme minoritetsspråkselevernas språk 

och kultur ges i skolarbetet (Cummins 1986, 1996 i Den röda tråden. 2002) . 

Detta är ett bidrag till den röda tråden från den kommunövergripande myndighetsfunktionen 

mottagande i särskola. 
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