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Flerspråklighet i fokus

MultiLing - et nytt senter for fremragende forskning 
MultiLing er et senter for fremragende forskning (SFF), 
finansiert av Norges forskningsråd for en periode på ti 
år. Konkurransen om å bli tildelt en slik status som SFF 
er hard. Av 139 søknader ble 13 innvilget med oppstart i 
2013, og hovedkriteriet for tildelingen er den viten
skapelige kvaliteten i søknaden og i den gruppa av fag
personer som senteret knytter til seg. MultiLing er for
ankret i Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved 
UiO og er ledet av professor Elizabeth Lanza. Senteret 
har også flere nasjonale og internasjonale samarbeids
partnere, deriblant Statped sørøst. 

I MultiLing vil det bli forsket på flerspråklig kompetanse 
og praksis og på den samfunnsmessige forvaltningen av 
flerspråklighet, altså på hvordan sosiale og politiske 
makt forhold påvirker tilegnelse og bruk av språk hos 
fler språklige. Forskningen ved senteret vil søke å bygge 
bro mellom psykolingvistiske og sosiolingvistiske til
nærm inger til feltet og fokusere på flerspråklighet i et 
livsløps perspektiv. Det er også et uttalt mål at forsk
ningen ved MultiLing skal være samfunnsmessig rele
vant, ikke minst for skolen, det spesialpedagogiske fag
feltet og personer med språk og kommunikasjons 
vansker og deres familier. 

Mer informasjon finnes på MultiLings nettside   
(http://www.hf.uio.no/multiling/), på Facebook 
 (MultiLingOslo) og Twitter (MultiLingOslo).

30.31. august 2013 ble oppstarten av MultiLing 
 markert med en åpningskonferanse der åtte av de tolv 
internasjonale forskerne som utgjør senteres Scientific 
Advisory Board, holdt forelesninger. Konferansen ble 

åpnet av prorektor Ruth Vatvedt Fjeld ved UiO, og før 
senterleder Elizabeth Lanza presenterte senteret og 
kjernegruppen, ble det framført hilsninger og lykke
ønskninger fra Norges forskningsråd (ved Liv Furuberg), 
Det humanistiske fakultet (ved dekan Trine Syvertsen) 
og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ved 
 instituttleder Kristian Emil Kristoffersen). 

Her skal vi referere fra noen utvalgte foredrag holdt ved 
åpningskonferansen.

Flerspråklighet – det å beherske og bruke to eller flere språk i det daglige – er regelen snarere enn unntaket 
i en stadig mer globalisert verden. Flerspråklighet representerer også et viktig forskningsfelt for alle som er 
interesserte i hvordan språklig kompetanse og språklig praksis former oss som mennesker og samfunn. Og 
nettopp forskning på flerspråklighet vil få et løft i Norge i årene som kommer med et nystartet Senter for 
flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo.

Liv Furuberg fra Norges forskningsråd.
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Metodologiske utfordringer  
ved språkkartlegging av flerspråklige barn 
Annick De Houwer, professor ved Universität Erfurt, 
holdt en forelesning der hun diskuterte metodologiske 
utfordringer ved å kartlegge språkforståelse og språk
produksjon hos flerspråklige barn ved hjelp av kart
leggingsinstrumentet CDI (MacArthurBates Commu
nicative Development Inventories). 

CDI er et kartleggingsinstrument for tidlig språk
utvikling (836 måneder) basert på foreldrerapportering. 
Det er altså foreldrene – de som kjenner barnet best  
– som rapporterer om hva barnet kan forstå og/eller si, 
eventuelt uttrykke med gester, på et gitt alderstrinn. 
Rapporteringen skjer ved at man krysser av på et skjema 
for de ordene/uttrykkene barnet forstår og/eller kan si. 
CDI ble opprinnelig utviklet på midten av 1990tallet 
for barn som tilegner seg amerikanskengelsk, og senere 
er dette kartleggingsinstrumentet blitt tilpasset til en 
lang rekke språk, deriblant norsk (Kristoffersen & 
 Simonsen, 2012; Kristoffersen, Simonsen, Eiesland & 
Henriksen, 2012).

Hvis man ønsker å kartlegge den kommunikative ut
viklingen hos flerspråklige barn ved hjelp av CDI – noe 

som i mange sammenhenger kan være ønskelig og 
 hensiktsmessig – støter man raskt på noen utfordringer. 
Et viktig poeng med CDI er at det er en som kjenner 
bar net godt, og som dermed kan antas å kjenne til 
 barnets kommunikative repertoar, som fyller ut 
 skjemaet. Hos flerspråklige barn er det ikke uvanlig at de 
ulike språkene blir brukt i ulike kontekster. Dermed vil 
det ikke nødvendigvis være slik at mammaen eller 
 pappaen kjenner til hvilke ord og uttrykk barnet forstår 
og kan bruke i alle sammenhenger. Dette gjelder selv
følgelig også i enspråklige familier, men denne utford
ringen er allikevel mer framtredende i flerspråklige 
 fam ilier. En mulig løsning på dette er å la flere personer 
fylle ut CDIskjemaer for det samme barnet på samme 
tids punkt. De Houwer illustrerte i forelesningen sin 
hvordan man kan beregne barnets språkferdighet ved å 
slå sammen skåringene fra flere personer. Hun presen
terte også forskningsresultater som viser at flerspråklige 
barn på 13 måneder skårer betydelig bedre enn en
språklige barn på språkforståelse. Det er videre viktig å 
samle infor masjon om alle språk ene barnet snakker og/
eller forstår. Mens man kan greie seg med å få fylt ut 
CDIskjemaer på ett språk for enspråklige barn, må man 
altså få inn skjemaer på begge/alle språkene for 
flerspråklige barn.

MultiLings kjernegruppe, administrasjon, stipendiater, postdoktorer og Scientific Advisory Board.
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Basert på CDIdata finnes det normer for tidlig kom
munikativ utvikling på en mengde språk, men dette er 
enspråklige normer, og disse passer ikke nødvendigvis 
for flerspråklige barn. Det er imidlertid lite sannsynlig at 
det vil bli utviklet flerspråklige normer, av den enkle 
grunn at kombinasjonsmulighetene – hvilke språk som 
inngår i de flerspråklige barnas repertoar – er for mange. 
De Houwer mente at den beste løsningen på denne 
metodologiske utfordringen, er å bruke de enspråklige 
normene. Det er viktig å vite noe om hva man kan for
vente av språklige og kommunikative ferdigheter på 
ulike alderstrinn, ikke minst for å kunne fange opp barn 
med mulige språkvansker så tidlig som mulig. Hvis et 

flerspråklig barn har vansker med å tilegne seg språk, vil 
dette imidlertid vise seg i begge/alle språkene, og dermed 
vil de enspråklige normene også være nyttige ved vurde
ringen av flerspråklige barn. 

Flerspråklige hjerner 
Brendan Weekes er professor ved University of Hong 
Kong, og han snakket om «Bilingual brains». I fore
lesningen tok han opp at tospråklighet/flerspråklighet 
kan se ut til å beskytte mot eller utsette kognitiv ned
bryting. Noen studier viser at flerspråklighet kan for
sinke utviklingen av demens med opp til fem år, og 
Weekes drøftet årsaker til at det kan være slik. 

Kristian E. Kristoffersen og Elizabeth Lanza.
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Man vet at det å ha mye såkalt grå substans i hjernen er 
en viktig forutsetning for læring, og at man taper slik 
substans med aldring. Det har vist seg at flerspråklige 
eldre har mer grå substans enn andre i viktige språk
områder i hjernen, og dette kan bidra til å opprettholde 
en god kognitiv funksjon. Men denne effekten avhenger 
av når man lærte språkene, hvor godt man mestrer dem, 
og hvor like språkene er.

Hvis det er riktig, slik forskningen viser, at flerspråklig
het kan være en fordel med tanke på læring og kognitiv 
nedbrytning, burde det også, i alle fall i teorien, være slik 
at flerspråklige som rammes av afasi, kan gjenvinne 
språkfunksjonene sine bedre og raskere enn enspråklige 
med afasi. Dette var noe av utgangspunktet for fore
lesningen «Multilingual Aphasia and the Bilingual Exe
cutive Function Superiority Effect», som Loraine Obler, 
professor ved The City University of New York, holdt. 

Obler tok opp at gode eksekutivfunksjoner er sentrale 
for bedring av språkfunksjonene når man har fått afasi. 
Studier har vist at flerspråklige har bedre eksekutivfunk
sjoner enn enspråklige, men likevel ser det ikke ut til at 
flerspråklige som får afasi, opplever større eller raskere 
bedring enn andre. Obler stilte spørsmålet om dette kan 
komme av at eksekutivfunksjoner kan være lokalisert 
overlappende med språkfunksjoner og dermed rammes 
samtidig ved et hjerneslag? Hun brukte en flerspråklig 
pasient som eksempel for å belyse dette. Etter at han fikk 
hjerneslag, fikk han større innslag av aksent på andre
språkene sine enn han hadde hatt tidligere, og Obler 
antydet at dette kunne tyde på en svikt i eksekutivfunk
sjoner som gjør at han ikke kan undertrykke aksenten i 
samme grad som før. Et annet aspekt var at han i mindre 
grad enn før vekslet mellom språkene etter slaget, selv 
ikke når det hadde vært hensiktsmessig å gjøre det, noe 
som kan tyde på mindre fleksibilitet. Samtidig brukte 
han svært mye tid på språklig egentrening, og han hadde 
god evne til å overvåke og rette sin egen taleproduksjon. 
Begge deler stiller store krav til eksekutivfunksjoner. 
 Bildet er altså ikke entydig, og forholdet mellom språk
funksjoner og eksekutivfunksjoner er et av de områdene 
der vi trenger mer forskning, ikke minst basert på fler
språklige personer.

Ingvild Røste og Marianne Lind 
Photo: John Hughes, Pernille Hansen (L.Obler)

 Litteratur

Kristoffersen, K. E. & Simonsen, H. G. (2012). Tidlig språk
utvikling hos norske barn. MacArthurBates foreldrerapport for 
kommunikativ utvikling. Oslo: Novus.

Kristoffersen, K. E., Simonsen, H. G., Eiesland, E.  A. & 
 Henriksen, L. Y. (2012). Utvikling og varia sjon i 
 kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk  
– en CDIbasert studie. Norsk tidsskrift for logopedi,  
12, 3443.

Loraine Obler.

Liv Furuberg og Elizabeth Lanza.


