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SAMMANFATTNING 

Denna studie undersöker om dold språkförståelse i ett andraspråk kan synliggöras vid återberät-

tande på förstaspråket. Det kan vara svårt att skilja språkutvecklingen hos barn med typisk 

språkutveckling med svenska som andraspråk från språkutvecklingen hos flerspråkiga språk-

störda barn om man testar dem på andraspråket. Därför behövs det referensdata för normalsprå-

kiga barn. Sexton barn i femårsåldern med normal språkutveckling, åtta enspråkiga barn med 

svenska som första språk och åtta flerspråkiga barn med arabiska som första språk och svenska 

som andraspråk, testades med Buss-sagan (Buss Story Test, BST) och TROG (Test for Recep-

tion of Grammar). De flerspråkiga barnen fick sagan uppläst på svenska och återberättade först 

på svenska och sedan på arabiska. Resultatet i den kvantitativa analysen visade att de enspråkiga 

barnen fick signifikant bättre resultat för parametern information på BST och bättre resultat på 

TROG. Däremot skiljde sig resultatet för parametern information i berättelserna på arabiska inte 

signifikant från resultatet i de flerspråkiga barnens berättelser på svenska. Den kvalitativa analy-

sen visade att de flerspråkiga barnens återberättelser på svenska och arabiska jämfört med de 

enspråkiga barnens framför allt lexikalt och diskursivt var mindre komplexa och korrekta. Detta 

kan till viss del bero på testsituationen, men också på brister i språkförståelse och uttrycksme-

del. Slutsatsen man kan dra är att man som logoped behöver vara medveten om att olika språk-

liga strukturer utvecklas i olika takt både i första- och andraspråket, och att det behövs anpassat 

inflöde på alla språk för att underlätta språkförståelsen och den lexikala utvecklingen. 

 

Nyckelord: andraspråksinlärning, återberättande, språkförståelse, språkproduktion, språkbe-

dömning 

 

 

ABSTRACT 

This study examines if language comprehension which may be concealed in a second language 

can be made visible by retelling in the first language. It can be difficult to separate the language 

development of typically developed children with Swedish as their second language from that of 

multilingual children with language impairment. Therefore, reference data for multilingual 

children with typical language development are needed. Sixteen five-year-old children with 

normal language development, eight monolingual children with Swedish as their first language 

and eight multilingual children with Arabic as their first language and Swedish as their second 

language, were tested with Buss Story Test (BST) and TROG (Test for Reception of Grammar). 

The multilingual children got the story of Buss Story Test read to them in Swedish and then 

retold the story first in Swedish and then in Arabic. The result of the quantitative analysis 

showed that monolingual children achieved significantly better results for the parameter infor-

mation on BST and better results on TROG. On the other hand, the result of the parameter in-

formation in the children’s Arabic retellings did not differ significantly from that in the multi-

lingual children’s Swedish retellings. The qualitative analysis showed that the multilingual 

children’s retellings in Swedish and Arabic compared with the monolingual children’s retellings 

were less complex and correct in regard mostly to lexical and narrative structure. This can, to a 

certain extent, be due to the testing situation, but also due to deficiencies in language compre-

hension and means of expression. The authors conclude that speech therapists need to be aware 

of the fact that different linguistic structures develop at a different rate both in the first and the 

second language, and that tailored input in all the children’s languages is needed in order to 

facilitate comprehension and lexical development. 

 

Keywords: second language acquisition, retelling, language comprehension, language produc-

tion, linguistic assessment 
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1. Introduktion  

1.1. Flerspråkighet och andraspråksinlärning 

Det har skett en ökning av antal flerspråkiga barn i Sverige under de senaste decennier-

na. Enligt Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) bedrevs under läsåret 08/09 mo-

dersmålsundervisning på ungefär 150 olika språk och ca 18 % av samtliga barn på 

grundskolan var beviljade modersmålsundervisning. En stor andel av våra skolbarn an-

vänder sig alltså av fler än ett språk, dvs. är flerspråkiga. Många av dem har kommit i 

kontakt med svenska efter att först ha lärt sig ett annat språk. Svenska är då deras andra 

språk. 

Den moderna forskningen om andraspråksinlärning började i slutet av 1960-talet. 

Det har sedan dess gjorts många undersökningar och ett av huvudskälen är att fenome-

net andraspråksinlärning berör huvuddelen av jordens befolkning (Abrahamsson, 2009). 

Ur logopedisk synvinkel finns fortfarande mycket att utforska. Till logopedmottagning-

arna remitteras idag allt fler flerspråkiga barn för bedömning, men de flesta bedöm-

ningsmaterial som finns att tillgå är normerade på enspråkiga barn. Enligt Håkansson 

(2003) utesluts ofta flerspråkiga barn i studier om språkstörning. Likheter i den språkli-

ga produktionen mellan barn med specifik språkstörning och normalspråkiga andra-

språkstalare har påvisats i flera studier (Salameh, Håkansson & Nettelbladt, 1996), men 

det finns en risk för såväl över- som underdiagnostisering. Överdiagnostisering sker då 

normala drag i andraspråksutvecklingen misstas för språkstörning och underdiagnostise-

ring då avvikelser i språkutvecklingen skylls på flerspråkigheten i sig. I Salamehs un-

dersökning från 2003 framkom att språkstörning hos flerspråkiga med arabiska som 

modersmål upptäcktes relativt sent och då var ofta språkstörningen grav. 

Det behövs mer kunskap om hur språkutvecklingen hos flerspråkiga barn ser ut och 

den behöver belysas från olika håll, för att undvika situationer av över- respektive un-

derdiagnostisering. I den här studien undersöks hur förskolebarn förstår och återberättar 

på sitt första- respektive sitt andraspråk (arabiska och svenska), vilket jämförs med en-

språkiga barns berättelser. I studien används både ett test i återberättande (Bus Story, 

BST), där en historia läses upp på svenska och ska återberättas med hjälp av bilder, och 

ett grammatiskt språkförståelsetest på svenska (Test for Reception of Grammar, 

TROG). Det kan vara svårt att bedöma barns språkförståelse utifrån deras användning 

av andraspråket, varför studien också tar med de flerspråkiga barnens förstaspråk. 

 

1.1.1. Begrepp inom andraspråksforskning 

När man ska studera personer som använder fler än ett språk i sitt vardagliga liv så upp-

står en del frågetecken runt olika begrepp. Ett exempel är begreppen modersmål, 

förstaspråk (L1) och andraspråk (L2). Abrahamsson (2009) fastslår att förstaspråk är 

det språk som personen lär in först via sina föräldrar eller andra vårdnadshavare. Andra-

språket kan vara vilket språk som helst som lärs in efter att förstaspråket har eller håller 

på att etableras. Här åsyftas alltså ordningsföljden i vilken språken tillägnas. Inom 

språkvetenskapen likställs ofta förstaspråk med modersmål. Ett viktigt påpekande är att 

en persons modersmål inte alltid är det språk personen behärskar bäst. I denna uppsats 

följer vi ovanstående resonemang och sätter likhetstecken mellan förstaspråk och mo-

dersmål. 

I forskning brukar termerna tvåspråkighet och flerspråkighet ofta likställas, och i 

engelsk litteratur talar man mest om bilingualism. Här ska termen flerspråkig(het) an-

vändas om de barn som ingår i denna studie. Om man vill beskriva det språk en person 

http://www.skolverket.se/
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använder under inlärningsperioden av ett nytt språk, talar man om interimspråk (inlärar-

språk). Interimspråket är under ständig förändring under inlärningstiden.  

Tvåspråkighet delas ofta upp i termerna simultan respektive successiv tvåspråkighet 

(Håkansson, 2003). Simultan tvåspråkighet avser när en individ tillägnar sig två språk 

samtidigt, som när två föräldrar konsekvent talar olika språk med sitt barn. Ofta är ett av 

språken dominant (starkare) hos barnet, dvs. behärskas bättre än det icke-dominanta 

(svagare) språket (Genesee et al., 2004). Dominansmönstret kan växla under livets 

gång. Successiv tvåspråkighet innebär att det andra språket lärs in senare när barnet re-

dan utvecklat ett språk. Här brukar vanligtvis en gräns dras vid tre års ålder (MacLaugh-

lin, 1984; Meisel, 1989). Salameh & Nettelbladt (manuskript 2009, s. 10, jfr föreläsning 

E.-K. Salameh Uppsala universitet, 9/10 2009 ) menar dock att denna gräns inte fyller 

någon praktisk funktion i kliniskt avseende. Många flerspråkiga barn kommer i kontakt 

med svenska på förskolan när de är yngre än tre år, men svenska måste betraktas som 

deras andraspråk eftersom kontakten med svenska är bristfällig utanför förskolan och 

deras tidiga språkinlärning har skett på ett annat språk. 

Vid resonemang runt andraspråksinlärning så brukar man göra en distinktion mellan 

tillägnande (eng. acquisition) och inlärning (eng. learning) (Krashen, 1982). Med till-

ägnande avses ”det automatiska och naturliga tillägnande som sker utifrån språkligt 

inflöde och språklig interaktion med målspråkstalare” (Abrahamsson, 2009, s. 15). In-

lärning syftar på den mer artificiella process som sker aktivt och medvetet, dvs. att man 

lär in genom att t.ex. läsa grammatikböcker, får strukturer förklarade för sig och att man 

analyserar sitt språk. Man skiljer då mellan informell och formell inlärning. Informell 

inlärning sker utan undervisning, t.ex. i daglig språklig kontakt med målspråkstalare. 

Formell inlärning sker oftast i klassrummet, liknande den process som sker när svenska 

elever lär sig ett tredje språk – spanska, franska, tyska eller dyl. De förskolebarn som 

studeras i den här undersökningen lär sig svenska framför allt informellt (genom kom-

munikation på olika områden, t.ex. med personal och kamrater på förskolan och genom 

medier). 

 

1.2. Andraspråksinlärning jämfört med inlärning av förstaspråket 

Det finns både likheter och skillnader i utvecklingen av ett första och ett andra (eller 

flera) språk. Man har i forskningen särskilt fokuserat på i vilken ordning man lär sig 

språkliga strukturer i ett andraspråk jämfört med förstaspråksinlärning, och även på den 

slutgiltiga behärskningsnivån. Omständigheterna kring inlärningen kan se väldigt olika 

ut och beror på många faktorer som dels är individuella, dels bestämda av inlärningssi-

tuationen. De flesta studier om inlärning av ett andraspråk handlar om inlärningsgångar 

för grammatiska strukturer. Detta avsnitt tar upp faktorer som påverkar behärskningen 

av ett andraspråk, typisk utveckling på olika språkliga nivåer som grammatik, ordförråd 

och berättarförmåga och hur detta skiljer sig från utvecklingen i modersmålet. 

 

1.2.1. Mognadsbegränsningar och inlärningsgångar 

Hur går inlärningen av ett andraspråk till? Vilka faktorer påverkar inlärningsgången och 

den slutliga behärskningsnivån? Abrahamsson och Hyltenstam (2004) skriver: 

Ibland inträffar det, att personer som i vuxen ålder påbörjat inlärningen av ett 

andraspråk så småningom lyckas uppnå behärskningsnivåer jämförbara med dem 

hos infödda talare – en bedrift som oftast väcker både beundran och förvåning. 

När det däremot gäller personer som påbörjat sin andraspråkinlärning tidigt i 

barndomen betraktas minsta avvikelse från infödd behärskning som ett misslyck-

ande. (s. 221) 
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Att man förväntar sig en bättre behärskning av andraspråket hos barn som har börjat 

tidigt med inlärningen beror på den utbredda föreställningen att barn är mer effektiva i 

sin andraspråksinlärning än vuxna, vilket formulerades först av Penfield och Roberts 

(1959). De antog att barn har en särskild kapacitet till språkinlärning beroende på neuro-

logiska orsaker, och att hjärnans flexibilitet som möjliggör direkt inlärning utifrån 

språkligt inflöde börjar avta vid 9-årsåldern (jfr Abrahamsson & Hyltenstam, 2004). 

Detta utvecklades av Lenneberg (1967) i sin hypotes om en ”kritisk period” för språkin-

lärning av både första- och andraspråket, som gick ut på att det efter puberteten inte 

längre är möjligt att lära sig ett språk enbart utifrån inflöde, utan att det krävs undervis-

ning och ansträngning från inlärarens sida. Abrahamson och Hyltenstam talar i stället 

om en ”mognadsperiod” som sträcker sig till tonåren. Språkinlärning blir svårare under 

hela denna period, men enbart startålder kan inte predicera slutnivån då det finns ”kom-

pensationsfaktorer” som motivation, språkbegåvning och utbildning. Tidig L2-inlärning 

medför en ”nästan infödd slutnivå” (”near native ultimate attainment”, jfr också Hylten-

stam & Abrahamsson, 2003) som innebär små skillnader mot L1-talare i behärskning av 

andraspråket, vilka inte alltid märks i vanlig kommunikation. För inlärningen av ett and-

raspråk är dock mängden och kvaliteten av det språkliga inflödet viktigare än för inlär-

ningen av ett förstaspråk (Hyltenstam & Abrahamsson, 2003). 

När det gäller ordningen i vilken språkets olika delar förvärvas, så kallade inlär-

ningsgångar, har ett antal studier kommit fram till att L2-utvecklingen har likheter med 

förstaspråksinlärning och att inlärningsgången är i stort sett densamma för alla L2-

inlärare oavsett modersmål (Abrahamsson, 2009). Man har dock även påvisat skillnader 

i den longitudinella utvecklingen hos L1- och L2-individer. De s.k. engelska morfem-

studierna utförda av Dulay och Burt (1973) ledde till att man tonade ner modersmålets 

roll för inlärningen av ett nytt språk (genom transfer av förstaspråkselement) och postu-

lerade att L1- och L2-inlärning är identiska processer med samma strategier och univer-

sella principer. Dulay och Burt utgick från inlärningsordningen för engelska morfem 

som Brown (1973) hade visat för L1-inlärning och undersökte ordningen i inlärningen 

av dessa morfem hos spansk- och kinesiskspråkiga barn (5-8 år) i USA genom frågor 

om bilder. En hög andel korrekta former ansågs visa att ett morfem lärts in tidigt (s.k. 

implikationell analys). På senare tid har processbarhetsteorin försökt visa att alla inlära-

re av ett andraspråk följer samma inlärningsgång oberoende av förstaspråk (Pienemann, 

1998; Pienemann & Håkansson, 1999; Håkansson, 2000; se avsnitt 1.2.2.2), vilket inte 

har varit oomstritt (för en kritik se t.ex. Bohnacker, 2005). Konsensus bland andraspråk-

forskarna idag är att interimspråket (Selinker, 1972) ”är ett system i utveckling snarare 

än en målspråksavvikande produkt” (Abrahamsson, 2009, s. 60). Hos barn går denna 

utveckling parallellt med den allmänna språkutvecklingen. Det finns dock vissa drag i 

utvecklingen som är gemensamma för alla inlärare.  

 

1.2.2. Den grammatiska utvecklingen 

1.2.2.1 Inlärningsgångar 

Det finns inlärningsgångar (eng. acquisition order) för inlärningen av olika grammatis-

ka strukturer, t.ex. olika morfem eller satstyper. När man undersöker en enskild struktur, 

talar man i stället om utvecklingssekvenser (eng. developmental sequence) (Abrahams-

son, 2009). I den svenska forskningen har man mest fokuserat på dessa enskilda struktu-

rer. De mest undersökta områdena är sådana som ofta bereder andraspråksinlärare pro-

blem: negation, inversion i påståendesatser, frågekonstruktioner, relativsatser, adjektiv-

kongruens och pluralböjning. Den här uppsatsen ska fokusera på muntliga återberättel-

ser av förskolebarn, där vissa strukturer dominerar framför andra. Därför exemplifieras 

typiska utvecklingssekvenser för å ena sidan morfologisk utveckling med adjektivkon-
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gruens samt förvärvande av grammatiskt genus och å andra sidan syntaktisk utveckling 

med negationens placering och inversion i påståendesatser. Många undersökningar fo-

kuserar på vuxna andraspråksinlärare, men det finns också studier om barn och ton-

åringar. 

 

Morfologisk utveckling. I svenskan kongruerar elementen i nominalfrasen i genus 

(utrum och neutrum: en/ett), numerus (singularis och pluralis) och species (obestämdhet 

och bestämdhet). I en studie av Glahn et al. (2001) undersöktes bl.a. attributiv och pre-

dikativ adjektivmorfologi i vuxnas L2-inlärning av danska, norska och svenska. Resul-

tatet var att numeruskongruens (t.ex. röda jordgubbar) lärs in före genuskongruens 

(t.ex. en röd jordgubbe, ett rött hus). Detta förklaras med att numerus är en konceptuellt 

mer genomskådlig kategori, dvs. semantiskt relevant. För både numerus- och genuskon-

gruens gäller att på det första stadiet förekommer det bara oböjda adjektiv (t.ex. *röd 

jordgubbar, *jordgubbar är röd), sedan uppträder nominalfraser med attributiv kongru-

ens (röda jordgubbar) och slutligen också kongruens i predikativ ställning (jordgubbar 

är röda). Salameh, Håkansson & Nettelbladt (1996) undersökte utvecklingen av fras-

morfologi hos arabiskspråkiga förskolebarn och konstaterade följande utvecklingsse-

kvens i svenskan: ingen kongruens i nominalfrasen > kongruens mellan adjektiv och 

substantiv > kongruens mellan artikel, adjektiv och substantiv (lång jacka – långa jack-

an (den långa jacka) – den långa jackan). 

Inlärning av grammatiskt genus i svenskan har undersökts av Andersson (1992) i 

olika grupper av L2-inlärare (barn som tidiga och sena L2-inlärare och vuxna L2-

inlärare) med olika modersmål. De tidiga inlärarna lär in genussystemet ganska lätt, 

vilket enligt Andersson beror på att de lär in den bestämda formen som en helhet. Ål-

dern verkar spela en större roll för inlärningen av genus än inlärarnas modersmål, även 

om det finns stora individuella skillnader inom åldersgruppen. 

 

Syntaktisk utveckling. Inversion i påståendesatser och negationens placering är två drag 

i svenskan som ofta bereder andraspråksinlärare problem. Negationen i svenskan place-

ras efter det finita verbet i huvudsats, men före det finita verbet i bisats (ex. Lisa kom-

mer inte, Lisa kan inte komma; Lisa säger att hon inte kommer, Lisa säger att hon inte 

kan komma). Strukturen i huvudsats är universellt ovanlig. Hyltenstam (1977, 1978) har 

undersökt negationens placering hos vuxna inlärare med olika modersmål och kom ge-

nom implikationell analys fram till följande utvecklingssekvens: 1. Preverbal negation 

(inte + finit verb), 2. Postverbal negation hos hjälpverb (Lisa kan inte komma), 3. Post-

verbal negation hos huvudverb (Lisa kommer inte), 4. Differentiering huvudsats-bisats 

hos huvudverb (…att Lisa inte kommer), 5. Differentiering huvudsats-bisats hos hjälp-

verb (…att Lisa inte kan komma).  

Som andra germanska språk, förutom engelskan, har svenskan en s.k. V2-regel som 

gör att verbet alltid kommer på andra plats i påståendesats som fungerar som huvudsats. 

Om ett element i satsen topikaliseras, dvs. placeras först i satsen för att lyftas fram, by-

ter subjekt och verb plats. Det kan handla om en nominalfras, ett adverb eller en bisats, 

t.ex. Den röda cykeln tycker jag om; Igår cyklade jag till skolan; När det var vackert 

väder cyklade jag till skolan (exempel från Abrahamsson, 2009). Inversionsregeln anses 

vara ett svårt syntaktiskt fenomen att lära in (Bohnacker, 2005), t.o.m. oberoende av 

ifall den även finns i modersmålet (Håkansson, Pienemann & Sayehli, 2002). Hylten-

stam (1978) kom i sin undersökning av vuxna inlärare fram till följande utvecklingsse-

kvens: 1. Ingen topikalisering alls (ex. Jag cyklade till skolan igår), 2. Topikalisering 

utan inversion (*Igår jag cyklade till skolan), 3. Topikalisering med inversion (Igår 

cyklade jag till skolan) (jfr Abrahamsson, 2009). I en undersökning av Bolander (1988) 
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på vuxna inlärare finns den högsta andelen inversioner efter objektet, särskilt efter det, 

även om adverb är vanligare som topikaliserat element. Bolander förklarar det med ten-

densen till helfrasinlärning från idiomatiskt talspråk, något som också betonas av Axels-

son (1988) med utgångspunkt från olika typer av språkmaterial.  

 
1.2.2.2 Processbarhetsteorin 

På senare tid har man undersökt morfologiska och syntaktiska utvecklingssekvenser 

utifrån en mer generell modell över språkinlärning i både första- och andraspråk, den 

s.k. processbarhetsteorin, som bygger på Pienemann (1998). Det grundläggande anta-

gandet är att ”inläraren på varje nivå i utvecklingen bara kan producera och förstå de 

lingvistiska former i L2 som den aktuella nivån i den språkliga processorn kan hantera” 

(Pienemann, 2003, s. 686, förf. övers.).  Processningsprocedurerna följer en hierarkisk 

riktning med steg från enkla till mer komplexa strukturer:  

 1) Enskilt ord som oföränderlig helhet,  

 2) ordnivå (t.ex. tempusmarkering, pluralmorfem; ”kanonisk” ordföljd subjekt-

verb-objekt),  

 3) frasnivå (t.ex. attributiv adjektivkongruens; framförställt adverb),  

 4) ordföljdsnivå (t.ex. predikativ adjektivkongruens; inversion),  

 5) satsnivå (ordföljd i bisats).  

Utvecklingen kännetecknas av att informationsutbytet går från information inom ordet 

(lexikal morfologi, stadium 2: katt – katter, leker – lekte) över information inom en fras 

(stadium 3: stor katt – stora katter, äter – har ätit) och information mellan fraser (sta-

dium 4: sen sprang hunden hem; pojken är stor – pojkarna är stora) till informationsut-

byte mellan satser (stadium 5: flickan badar inte – här är flickan som inte badar) (Pie-

nemann & Håkansson, 1999; Håkansson, 2001; Salameh, 2006). Procedurerna gäller i 

första hand för ”mogna användare” av ett språk, inte för inlärare. Dessa måste först ska-

pa språkspecifika processrutiner, om inte språken är nära besläktade (Pienemann, 2003). 

Variation kan uppkomma när olika inlärare inte har nått lika långt i processningshierar-

kin och förklaras av Pienemann som att inlärarens tillgång till olika strukturella optioner 

begränsas av processningskapaciteten i L2. Man undviker alltså att använda strukturer 

man inte än kan processa. Processbarhetsteorin fokuserar på språkutvecklingen som en 

process där själva förekomsten av målspråksenliga former indikerar en utveckling, även 

om det inte är många rent frekvensmässigt. I tvärsnittstudier kan man således visa ut-

veckling genom implikationella skalor, där förekomsten av en struktur innebär att man 

har lärt sig strukturer som finns längre ned i hierarkin. 

Salameh, Håkansson & Nettelbladt (1996) har använt processbarteorin i en logope-

disk studie över arabiska förskolebarns inlärning av svensk ordföljd och frasmorfologi. I 

en annan studie av Håkansson och Nettelbladt (1996) undersöktes V2-strukturens inlär-

ning hos förskolebarn med och utan språkstörning i Malmöområdet. Fem barn med spe-

cifik språkstörning (Specific language impairment, SLI), fem barn med typisk språkut-

veckling och svenska som L1 (matchade efter yttrandelängd, MLU = Mean Length of 

Utterance) och fem barn med typisk språkutveckling och svenska som L2 (åldersmat-

chade) deltog i en longitudinell studie, där SLI-barnen följdes under en längre tid (2-3 

år) och de andra i några månader. Barnen samtalade med en vuxen antingen i en leksi-

tuation (för de yngre) eller när de tittade på teckningar. Resultatet var att SLI-barnen 

liknade L2-barnen i den höga graden av användningen av XSV, alltså verbet i tredje 

position och subjekt-verb-ordföljd. L1-barnen uppvisade ett mer vuxenliknande mönster 

med en fördelning SV/VS på 60-40. I studien med de arabisktalande förskolebarnen 

(Salameh, Håkansson & Nettelbladt, 1996) ger resultaten stöd åt processbarhetsteorin 

såtillvida at utvecklingen av inversion i påståendesatser kan delas in i tre stadier: I sta-
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dium 1 använder barnen bara subjekt-verb-ordföljd (SV), i stadium 2 finns det topikali-

sering utan inversion (XSV) och i stadium 3 topikalisering med inversion (XVS). Stadi-

um 1 motsvarar processbarhetsteorins steg 2 där ordföljden fortfarande är ”kanonisk”, 

alltså följer huvudtendensen i svensk ordföljd (SV). Stadium 2 motsvarar steg 3 med 

grammatisk information inom frasen (adverb + SV, t.ex. nu dom sover i dagis) och sta-

dium 3 motsvarar steg 4 med grammatisk information över en frasgräns (inversion, ex. 

nu regnar det) (exempel från Håkansson, 2000). 

När det gäller hur lång tid det tar för barn med svenska som L2 att tillägna sig de 

ovan nämnda strukturerna, har den logopediskt inriktade studien av Salameh (2003) 

kommit fram till att oavsett i vilken ålder barn börjar på förskolan, så behärskade barn 

med typisk språkutveckling avancerade grammatiska strukturer efter ett och ett halvt till 

två års exponering för svenska (jfr Håkansson, 2004). Men variationen i tillämpningen 

av grammatiska regler kan vara stor så att man kan förvänta sig skillnader i använd-

ningen av strukturer mellan barn. Detta beror enligt Håkansson på att ordförrådet styr 

utvecklingen såtillvida att varje ord måste förses med information om sin syntaktiska 

omgivning och det behövs ett stort ordförråd för att processa grammatisk information 

mellan ord (Håkansson, 2004).  

 
1.2.2.3 Grammatiska avvikelser 

Andra undersökningar av språket hos barn med svenska som L2 har fokuserat mer på 

avvikelser i den grammatiska utvecklingen vid en viss tidpunkt jämfört med den språk-

liga nivån hos L1-inlärare. I en studie av Kotsinas (1988) undersöktes språket hos barn 

med svenska som L2 på ett ”invandrartätt daghem” i Stockholm. Barnen var i åldern 4:3 

till 6:9 och spelades in i en leksituation med varandra och i samtal med vuxen. Deras 

grammatik visade på olika målspråksavvikelser jämfört med enspråkigt svensktalande 

barn, t.ex. i bruket av genus och kongruens, men även artikelanvändning och preposi-

tioner (överanvändning av på för i, vilket är vanligt hos vuxna inlärare) och i negations-

placeringen i bisats.  

Hyltenstam studerade grammatik och ordanvändning hos gymnasieelever med fins-

ka och spanska som L1 och svenska som L2 samt enspråkigt svenska elever som munt-

ligt skulle återberätta fyra berättelser samt skriva sammanfattningar av Chaplins film 

Modern times (Hyltenstam, 1988a, 1988b). De flerspråkiga eleverna gjorde få fel, men 

deras grammatiska avvikelser liknar de fel som inlärare på lägre nivåer gör, nämligen 

framför allt nominalfrasfel (genus och numerus: ett fabrik, radbanderna), vidare hos 

verbböjning och tempusval (uppfinnit; innan sommaren ska sluta  = slutar), reflexiva 

pronomen (Charlie Chaplin och sina kamrater stämplar in), ordföljd (placering av sats-

adverbial, inversion: han troligen blir bortförd; på artonhundratalet Tokyo fick sitt 

namn) (Hyltenstam, 1988b, s. 149 f.).  

Ekberg (1997, 2004) studerade behärskningen av svenska hos barn födda i Sverige 

av invandrade föräldrar, som ligger på en ”nästan infödd nivå”. Det finns subtila skill-

nader i språkanvändningen hos dessa personer jämfört med L1-talare: ”Att tala svenska 

(…) som en infödd innebär inte endast att behärska språknormen utan också att använda 

språket på det sätt som en infödd talare gör.” (Ekberg, 2004, s. 259, kursiv. i original) 

Det handlar om att välja ett adekvat uttryck där det finns flera alternativ som inte är lika 

idiomatiska, eller en grammatisk konstruktion där det finns grammatiskt korrekta, men 

inte ”funktionellt likvärdiga” alternativ. Ekberg undersökte muntliga bildbeskrivningar 

hos tvåspråkiga barn i årskurs 6 samt tvåspråkiga elever i årskurserna 5, 7 och 9 i Ro-

sengård i Malmö. De sistnämnda barnen fick också återberätta muntligt och testades 

genom skriftligt material och ordkunskapstest. Det är enligt Ekberg svårt att undersöka 

om man använder sig av alla grammatiska konstruktioner som finns i andraspråket, men 



 

 

11 

det fanns en aktiv användning av olika grammatiska konstruktioner hos eleverna. Ek-

berg konstaterade dock grammatiska fel framför allt i nominalfrasen (genus, bestämdhet 

och kongruens), ordföljdsfel som utebliven inversion i påståendesats och felaktigt place-

rat satsadverbial, samt utlämnat subjekt. Det fanns också osäkerhet gällande svag och 

stark verbböjning. Felen var inte många, men de var av olika slag och indikerar enligt 

Ekberg en inte helt infödd grammatisk nivå. Ekberg hänvisar till Hyltenstam (1992) 

som hävdar att tidig inlärning, dvs. före sex-sjuårsåldern, är ett ”nödvändigt om än inte 

tillräckligt villkor att uppnå en språklig kompetens i andraspråket som ligger på infödd 

nivå” (Ekberg, 2004, s. 262). Har man kommit i kontakt med svenska före fyra-fem års 

ålder har man enligt Ekberg förutsättningar att utveckla en automatiserad syntax.  

 

1.2.3. Den lexikala utvecklingen 

Ordförrådet växer under hela livet, vilket gäller både förstaspråks- och andraspråksin-

lärning (Viberg, 2004). Inlärningen sker till stor del i förbigående, ”som en biprodukt av 

att vi försöker förstå meddelanden” (Viberg, 2004, s. 197). Detta gäller i hög grad för 

informell språkinlärning av ett andraspråk. Det finns också stora individuella skillnader 

hos andraspråksinlärare beroende av den allmänna språkfärdighetsnivån, men även be-

roende på vilket ordförråd man behöver i det dagliga livet. För L2-inlärare på avancerad 

nivå ”är det oftast ordförrådet som är den begränsande faktorn” när det gäller att ut-

trycka sig adekvat (Enström, 2004, s. 171). Flerspråkiga barn utvecklar två skilda lexi-

kon, som sällan är identiska, då barnet behöver olika ord för aktiviteter i förskolan och 

inom familjen (Salameh, 2006). Enligt Salameh tar det flera år för barn med svenska 

som andraspråk att bygga upp ett ordförråd på andraspråket samtidigt med ordförrådet i 

modersmålet.  

Lexikonet är den enskilt största faktorn för framgång i skolan, och ett välorganiserat 

ordförråd i modersmålet är viktig för begreppsutvecklingen (föreläsning Uppsala uni-

versitet, 9/10 2009; jfr även Salameh, 2006). Det tar barn med engelska som andraspråk 

5-7 år efter ankomsten i ett nytt land att nå full färdighet i ”verbal academic skills” som 

bygger på ett välutvecklat ordförråd (Cummins, 1996; se avsnitt 1.5.1), och man kan 

anta att motsvarande gäller för svenska. I en undersökning av Salameh och Nettelbladt 

(manuskript, 2009) om arabiskspråkiga barn som undervisades på sitt förstaspråk fram-

kom att de i större utsträckning än kontrollgruppen organiserade sitt ordförråd på båda 

språken paradigmatiskt, dvs. genom kunskap om relationer mellan ord från samma ord-

klass. De barn som inte hade gjort detta byte från syntagmatiska till paradigmatiska re-

lationer kunde mycket väl ha ett stort ordförråd, men det var inte organiserat på ett sätt 

som underlättade ordmobilisering. 

De ovan nämnda studierna av Hyltenstam (1988a, 1988b) och Ekberg (2004) på 

gymnasie- och mellan- och högstadieelever har kommit fram till att de tvåspråkiga ung-

domarna har ett lika varierat språk som enspråkiga. De använder sig dock oftare än en-

språkiga av approximationer som inte är helt adekvata i sammanhanget, men ligger nära 

det idio-matiskt korrekta ordet i innehåll eller form: Den  /fjärilen/ existerar i västra 

Sverige (i stället för förekommer); en utom männen (i stället för utav, av); hamna i ef-

terkälke (i stället för på efterkälken). (Hyltenstam, 1988b, s. 146f.) Sammanlagt var – 

precis som i fråga om de grammatiska avvikelserna – felfrekvensen låg. Hyltenstam 

drar dock slutsatsen att ”en fullständig infödd behärskning av ett andraspråk kan vara 

svår att uppnå även för den som börjar lära sig ett andraspråk före puberteten” (1988b, 

s. 151). Bland de flerspråkiga eleverna fanns det både sådana som hade kommit i kon-

takt med svenska i förskoleåldern och sådana som lärde sig svenska först i skolan, och 

huvudkriteriet att ”de skulle tas för infödda talare i vardaglig muntlig kommunikation” 

(1988b, s. 142). De som hade börjat tidigare med svenskan gjorde färre fel, vilket enligt 
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Hyltenstam talar för att startålder är en viktig faktor för behärskningen av andraspråket. 

Hyltenstam skriver att socialpsykologiska faktorer som intensiv kontakt med målspråket 

och social identifikation med jämnåriga kamrater är faktorer som kan förklara den indi-

viduella variationen i hans material. Vissa fel, särskilt grammatiska, kan förklaras med 

att ”språkproduktion i andraspråket kräver större kognitiva resurser”, men andra, sär-

skilt lexikala, visar på bristande kompetens (1988b, s. 153).  

Ekbergs studie med yngre barn stöder Hyltenstams resultat såtillvida att de tvåsprå-

kiga barnen i Rosengård gör samma typ av lexikala fel som enspråkiga barn, men med 

högre frekvens. Hon konstaterar att de tvåspråkiga barnen ibland har svårigheter att hitta 

det ”optimala lexikala uttrycket” även i det vardagliga ordförrådet, t.ex. i användning av 

hatt för mössa, port för gräns, hustru eller kvinna för fru, mammas mamma å pappa för 

mormor och morfar. Detta beror enligt Ekberg på ordens användningsområde (släkt-

skapsbeteckningar används t.ex. oftare i förstaspråket) som hämmar aktiveringen i and-

raspråket, eller på luckor i ordförrådet eller bristande kunskap om stilvärdet hos syno-

nymer. De tvåspråkiga barnen hade också mer problem med abstrakta ord som hända, 

bestå av och fasta ordkombinationer som vara i farten samt partikelverb som komma 

tillbaka, ställa till. Ekberg påpekar att det fanns en större variation i de tvåspråkiga ele-

vernas fel, dvs. fel som förekom bara några gånger uppträdde oftare hos dessa. 

I ett antal longitudinella studier av Viberg under slutet av åttio- och början av nittio-

talet undersöktes den lexikala utvecklingen i svenska som L2 hos barn i förskole- och 

skolåldern (jfr Viberg 1993a, 2001, 2004). Huvudresultatet var att L2-inlärare överan-

vänder nukleära verb, som har samma grundbetydelse i olika språk (t.ex. gå och göra). 

Vissa av dessa nukleära verb (säga, gå och se) överanvändes fortfarande av barnen fyra 

år efter första testtillfället. Uppgiften var att återberätta korta videosekvenser och bild-

berättelser i förskola (6 år), årskurs 1 (7 år), årskurs 2 (8 år) och årskurs 4 (10 år). Bar-

nen filmades också under lek med klistermärken. I återberättelserna visade det sig ”att 

det finns vissa begrepp som de flesta barn på något sätt försöker uttrycka, även om de 

saknar det adekvata ordet” (Viberg, 2004, s. 213). Så är t.ex. lägga överrepresenterat i 

årskurs 1 och 2 som motsvarighet för fylla i meningen Emil fyllde sin pappas stövlar 

med vatten, vilket kan bero på att det i andra språk finns bara ett uttryck för sät-

ta/ställa/lägga, t.ex. i arabiska. I vissa sammanhang kan ”överrepresentationen av nuk-

leära verb (…) leda till bristande uttrycksfullhet utan att det för den skull uppstår direkta 

fel” (Viberg, 2004, s. 216), t.ex. i användningen av göra för slå in i kontexten Kvinnan 

slår in ett paket. Sådana exempel förekom också hos de enspråkiga barnen, men åter-

igen uppträder de mer frekvent hos flerspråkiga. Barnen med svenska som L1 uppvisade 

en starkare progression mot en större stilistisk flexibilitet och semantiskt mer differen-

tierade ordval (Viberg, 2001). Överextensionen av nukleära verb är däremot ett typiskt 

drag för andraspråksinlärare, även om det förekommer tidigt i L1-utvecklingen också 

(Viberg, 1993a). 

  

1.2.4. Utveckling av berättarförmåga 

Tillsammans med de formella språkliga förmågorna (förutom grammatisk och lexikal 

förmåga även fonologisk förmåga) lär ett barn sig att berätta för andra. Förmågan att 

berätta utvecklas tidigt – först lyssnar barn till andras berättande och sedan försöker de 

själva. Håkansson (2003) skriver att en bra berättelse ska följa en fast struktur och att 

man redan i inledningen signalerar om vilken typ av berättelse som kommer. Det var en 

gång visar på att det kommer en saga och Har du hört den om… att det kommer en rolig 

historia. Berättelsen måste hänga ihop på flera olika plan – makro- respektive mikro-

plan. Delarna i berättelsen måste hänga ihop som en sammanhängande enhet – makro-

plan – och innebär att det måste finnas en inledning, en händelse, en avrundning och 
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eventuellt en avslutande värdering. Sedan måste ord och meningar hänga ihop och till 

det krävs det bl.a. adverb, konjunktioner och pronomen – mikroplanet.  

Utvecklingen av berättandet involverar många förmågor – t.ex. lingvistiska, kogni-

tiva och sociala (Botting, 2002) och ställer bl.a. krav på förmåga att sekvensera, förstå 

orsakssammanhang samt att anpassa sig till lyssnaren (Meritt & Liles, 1987). Berman 

och Slobin (1994) har undersökt hur berättarförmågan utvecklas. De menar att barnen 

lär sig vartefter de växer upp att se händelser ur flera perspektiv, att använda språket 

mer varierat för att uttrycka olika sätt att berätta samt att bättre ta lyssnarens perspektiv. 

Berman (2004) framhåller framför allt att kontexten är mycket viktig för berättan-

det. Beträffande generell organisation av berättelser menar hon att äldre barn producerar 

mer sammanhängande och bättre strukturerade berättelser än vad yngre barn gör. Små 

barn kan producera adekvata berättelser i vissa kontexter, t.ex. att de berättar om något 

de varit med om för sina föräldrar. Men samma barn kan senare i skolåldern stöta på 

problem när de ska skriva en berättelse. På samma sätt kan barn, i t.ex. en självupplevd 

händelse, göra referenser till huvudpersonen i berättelsen helt korrekt men betydligt 

senare i livet ha problem med att behålla eller ändra referens på ett adekvat sätt när 

han/hon ombeds att berätta en berättelse utifrån bilder. Enligt Leinonen et al. (2000) 

krävs flera underliggande förmågor för att återberätta en berättelse: 

 att förstå uppgiften och hur den upplästa texten står i relation till ett visst ämne 

 att komma ihåg den upplästa texten 

 att relatera texten till bilder (integration av visuell och lexikal information) 

 att processa den upplästa texten på nödvändig tid 

Som Miniscalco et al. konstaterar: det finns många orsaker till att barn kan ha problem 

med att producera berättelser (Miniscalco et al., 2007). 

Ekberg (1997, se kap. 1.2.1) har undersökt frekvensen av syntaktiska och lexikala 

strukturer som användes vid beskrivning av bildberättelser hos enspråkiga svenska barn 

i yngre tonåren. Hon jämförde sedan om och i vilken omfattning dessa strukturer före-

kom hos tvåspråkiga barn uppvuxna i Rosengård i Malmö. Bl.a. framkom skillnad i 

användningen av de temporala konnektorerna sen, så och sen så. De flerspråkiga barnen 

använde den mest frekventa konnektorn så i större utsträckning och detta skedde på 

bekostnad av användningen av sen så. De enspråkiga barnen använde samtliga tre kon-

nektorer, medan de flerspråkiga barnen använde två. Ekberg konstaterade att de fler-

språkiga barnen som grupp använde samtliga undersökta strukturer men i mindre om-

fattning än de enspråkiga barnen. De strukturer som undersöktes framstod därför ”mind-

re som konventionaliserade mönster” (s. 108) hos de flerspråkiga än hos de enspråkiga 

barnen och hon drog slutsatsen att de flerspråkiga barnen hade färre ”automatiserade” 

lingvistiska strategier än enspråkiga svenska barn. 

Nauclér (2004) visade på hur den språkliga socialisationen kan påverka utveckling-

en av berättarförmågan. I en undersökning av flerspråkiga barns berättande (Nauclér, 

2004; jfr Boyd & Nauclér, 2001) framkom att det fanns skillnader i vuxnas interaktion 

på en förskola mellan barn med turkiska som förstaspråk och enspråkiga barn framför 

allt vid sagoläsning. De turkiska barnen hade både i hemmet och på förskolan oftast 

rollen som lyssnare medan den vuxne berättade. De inbjöds inte lika ofta som de svens-

ka barnen att delta i berättandet, t.ex. besvara frågor, relatera till om de upplevt något 

liknade själva eller komma med egna synpunkter. Nauclér menar att barnen fick lära sig 

olika förhållningssätt till läsande och på så sätt också olika sätt att visa sin kunskap. 

Hon framhåller vikten av förklaringar i samband med sagoläsning och hur behärskning 

av dessa leder fram till förmågan att kunna läsa mellan raderna, något som senare i livet 

gynnar läsförståelsen. I undersökningen om flerspråkiga barns berättande visade det sig 

att i vissa avseenden var de turkiska barnen bättre på att berätta sagor än de svenska. 
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T.ex. var deras berättelser mer strukturerade runt berättelsens tema jämfört med de 

svenska barnens berättelser. Däremot hade de inte tillräckliga lexikala och grammatiska 

kunskaper i sitt andraspråk för att kunna tydliggöra den berättarförmåga de faktiskt vi-

sade på sitt modersmål. Nauclér menar att en av förklaringarna till barnens begränsade 

kunskaper i svenska var att de hade svårt att själva styra över sitt aktiva deltagande i 

samtal med förskollärare. Hon framhåller också att ett flertal studier visar på att eget 

initiativ i interaktionen är viktigt för tillägnandet av ett andraspråk.  

Att barn kan utveckla olika berättarstilar beroende på i vilken kultur de växer upp i, 

visar också jämförelser av interaktion mellan mor och barn i olika kulturer. Så visade 

sig mödrar i USA mer fokuserade på organisatoriska aspekter i berättandet (t.ex. genom 

frågor), medan mödrar i Centralamerika fokuserade mer på samtalsaspekter, vilket in-

nebar att de lyssnade mera (Melzi, 2000). 

 

1.2.5. Skillnader mot L1-utveckling 

När det gäller tillägnandet av språkliga element, så betonar den språkvetenskapliga 

forskningen idag likheterna mellan L1- och L2-utveckling (Abrahamsson, 2009). Man 

ser L1- och L2-inlärning som en kvalitativt relativt likartad inlärningsprocess, men det 

finns också tvärspråkligt inflytande (transfer). Transfer förekommer dock mindre hos 

barn som börjar tidigt med sitt andraspråk. Processbarhetsteorin proklamerar en univer-

sell utvecklingsgång i L2-tillägnandet av grammatiken som är lika för alla oavsett L1 

(se avsnitt 1.2.2).  Som i förstaspråksinlärning kännetecknas barns andraspråksinlärning 

initialt också av förenklingar och övergeneraliseringar samt av inlärning av helfraser 

(Axelsson, 2003; Abrahamsson & Bergman, 2005). Det finns dock vissa skillnader mel-

lan L1- och L2-utveckling som också präglar förskolebarns språk.  

Håkansson (1998, 2000, 2001) påpekar att barn med typisk språkutveckling och 

svenska som L1 lär sig den svenska inversionsregeln tidigare än barn med svenska som 

L2. De senare liknar i sin utvecklingssekvens barn med svenska som L1 som har en 

språkstörning. I en utvidgning av projektet med förskolebarn i Malmö (Håkansson & 

Nettelbladt, 1996) undersöktes morfologisk och syntaktisk utveckling hos 10 barn med 

svenska som L2 jämfört med MLU-matchade barn med svenska som L1 med och utan 

språkstörning. Den morfologiska utvecklingen skilde sig inte mellan L1- och L2-barn 

med typisk språkutveckling såtillvida att lexikal morfologi dyker upp före frasmorfologi 

enligt hierarkin i processbarhetsteorin (steg 2 och 3). Däremot skiljer sig grupperna åt i 

övergången mellan steg 2, 3 och 4. Här följer L2-barnen och de språkstörda L1-barnen 

teorins förutsägelser: kanonisk ordföljd (SVO) > framförställt adverb utan inversion > 

inversion (t.ex. Flickan sover – Nu flickan sover – Nu sover flickan). Barn med svenska 

som L1 och med typisk språkutveckling börjar med varierande ordföljd (samma propor-

tioner som i vuxnas språk: SV-VS 60 % - 40 %) och de har inversion så fort de använ-

der framförställt adverb (Håkansson, 2000). Andra studier visar dock att detta inte gäller 

för alla enspråkiga barn, dvs. det finns barn som använder rak ordföljd efter adverb un-

der en längre tid parallellt med inversion (Waldmann, 2008). Enligt Salameh (2003) har 

i alla fall barn med svenska som L2 efter två år i den svenska förskolan uppnått steg 4, 

alltså behärskning av inversionsregeln.  

Skillnader finns också i tillägnande av genus, där barn med svenska som L1 lätt och 

snabbt tillägnar sig rätt genus. Detta anses bero på ”rote learning”, där bestämd artikel 

lärs in som en del av ordet (Plunkett & Strömqvist, 1992; Andersson, 1992; jfr avsnitt 

1.2.1). Detta betyder dock inte att barn inte kan skilja substantivet från artikeln, dvs. det 

handlar inte om en oanalyserad ordform (se t.ex. Bohnacker, 2003). För andraspråksin-

lärare är genusinlärning däremot en svår och utdragen process eftersom genus är en 

”språkspecifik och godtycklig företeelse” där det finns få regler att gå efter (Philipsson, 
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2004, s. 133). Man övergeneraliserar ofta utrum (en), även om barn som börjat sin and-

raspråksinlärning före tre års ålder avviker mindre från målspråket än både äldre barn 

och vuxna andraspråksinlärare (Andersson, 1992). Detta är ett exempel på att det finns 

drag som skiljer barns och vuxnas L2-inlärning, men att även startåldern för inlärningen 

spelar en roll för behärskningen av vissa strukturer. 

Angående den lexikala utvecklingen har studierna av Hyltenstam, Ekberg och Vi-

berg visat att barn med svenska som L1 och L2 skiljer sig åt. Barn med svenska som L2 

använder under längre tid nukleära verb än barn med svenska som L1 och har i skolål-

dern ibland svårt att hitta det adekvata uttrycket för ett begrepp. Ordförrådet växer till 

starkt under förskoletiden och är mer än den grammatiska utvecklingen beroende av 

miljön för inlärningen. I förskolan tillägnar sig barn ett basordförråd som präglas av 

förskolans värld. Ordförrådet på svenska som förvärvas utanför förskolan är dock olika 

för enspråkiga och flerspråkiga barn. Ett barn som bor i ett multietniskt bostadsområde 

kommer utanför förskolan ofta i kontakt med andra L2-inlärares svenska (se avsnitt 

1.5.2). Flerspråkiga barn har ofta ett mindre ordförråd på respektive språk än enspråkiga 

barn i samma ålder (Genesee et al., 2004), vilket visar sig i standardiserade tester som är 

framtagna för enspråkiga barn.  

Verhoeven (2004) konstaterar skillnader beträffande berättarförmågans utveckling: 

”the research conducted so far clearly shows the development of the narrative skills of 

bilingual children growing up in L2-submersion environment to lag behind that of their 

monolingual peers” (s. 436). Han menar att skillnaden mellan de enspråkiga och de två-

språkiga barnen är att de senare behöver tillägna sig adekvat lexikal förmåga samt få 

kunskap om de obligatoriska lingvistiska reglerna för att bli lika bra berättare som de 

tidigare. Ekberg (1997) har lyft fram att tvåspråkiga barn har färre automatiserade ling-

vistiska strategier än enspråkiga barn i sitt berättande. Kulturella interaktionsmönster i 

familjen och på förskolan påverkar också sättet att berätta (Nauclér, 2004; Melzi, 2000). 

Inlärarspråk kännetecknas alltid av variation (Romaine, 2003; Genesee et al., 2004; 

Håkansson, 2004; Abrahamsson, 2009; se avsnitt 1.2.2). ”Typiskt för interimspråket och 

andraspråksanvändning är att variationen är klart mer utbredd än i primärspråk och i 

modersmålsanvändning – fler strukturer uppvisar variabilitet än vad som är fallet i infött 

tal, och en och samma form kan ha långt fler varianter än vad som är fallet i moders-

målstalares språkproduktion.” (Abrahamsson, 2009, s. 90) Variationen inom individen 

kan vara betingad av situationen och den psykolingvistiska kontexten (t.ex. stressfakto-

rer) såväl som den rent lingvistiska kontexten. Det finns också en stor variation mellan 

individer (jfr avsnitt 1.2.1) som av Genesee et al. förklaras med faktorer som ”social 

stil”, inlärningssituation och språkbegåvning (Genesee at al., 2004, s. 140). Exponering-

en för andraspråket spelar enligt Genesee et al. en mindre roll för att förklara individuel-

la skillnader i såväl inlärning av grammatisk (morfemutveckling) som lexikal språkför-

ståelse (Genesee et al., 2004, s. 136f.).  

Kommunikationssituationen, men också språkkompetensen, påverkar starkt i vilken 

utsträckning barnet kan växla mellan ett språk och ett annat (kodväxling). Språkförstå-

elsen kan vara mer utvecklad än språkproduktionen, men både språkförståelse och 

språkproduktion kan påverkas av situation och omgivning. I avsnitt 1.3 kommer dessa 

frågor att diskuteras närmare. 

 

1.3. Språkförståelse och språkproduktion 

1.3.1. Inflödets roll 

I forskning om inlärning/tillägnande av ett första och ett andra språk har man länge ut-

gått ifrån att inflödet (input) spelar en avgörande roll för utvecklingen. Utan input alls 
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lär ingen språkutveckling ske, men frågan är hur förhållandet mellan språkförståelse och 

språklig produktion ser ut. Föregår språkförståelsen alltid det språkliga uttrycket? 

”Starting with the earliest theories of first and second language acquisition it was as-

sumed that comprehension has to and always does precede production. The motivation 

behind this assumption is purely cognitive, after all, before learners try a new task they 

need to understand what they are doing.” (Tasseva-Kurktchieva, 2007, s. 242) I Chom-

skys ”Universal Grammar” (Chomsky, 1965), som präglas av en nativistisk syn på 

språkutveckling där inlärningen sker med en medfödd language acquisition device 

(LAD), ses inflödet som sekundärt: Det är för bristfälligt för att driva språkutvecklingen 

framåt. Den inflytelserika inflödeshypotesen (Krashen, 1982, 1985) hävdar däremot att 

inflödet är centralt för språkinlärningen. Det måste vara begripligt och samtidigt ligga 

på en nivå som ligger över den kompetensnivå där inläraren är för tillfället (i + 1 = inte-

rimspråkets nivå + en nivå ovanför i). Inflödet blir begripligt för inläraren genom att 

han/hon utnyttjar extralingvistisk information samt ledtrådar i den lingvistiska och si-

tuationella kontexten, men inläraren får också hjälp av omgivningen då infödda talare 

ofta anpassar inflödet genom att förenkla och modifiera strukturer (jfr Abrahamsson, 

2009). För inflödeshypotesen talar bl.a. att L2-inlärare ofta genomgår en ”tyst period” 

initialt under sin inlärning och att brist på begripligt inflöde försenar språkutvecklingen 

(Krashen, 1985). Andra forskare menar med utgångspunkt i ”Universal Grammar” att 

vikten av begriplig input är överskattad eftersom grammatisk inlärning sker just på 

grund av obegripligt inflöde som kräver en förmåga av inläraren att tolka det rätt 

(White, 1987), vilket naturligtvis främst gäller för personer utan språkliga svårigheter.  

Man har på senare tid fokuserat på utflödets betydelse för språkinlärning. I andra-

språksforskningen har Swains utflödeshypotes (Swain, 1985) hävdat att utflödet ger 

tillfälle att utveckla automatiserad språkanvändning, att testa hypoteser om andrasprå-

ket, att reflektera över språkanvändningen och att upptäcka eventuella brister (jfr Izumi, 

2001; Izumi, 2003). Språkförståelsen, å andra sidan, bygger ofta på ”world knowledge” 

vilket leder till att såväl barn som lär sig ett förstaspråk som inlärare av ett andraspråk 

kan uppnå tillräcklig förståelse utan att fokusera på formstrukturer i inflödet och därför 

också minskar sitt ”intag” av inflödet (intake) (Izumi, 2001). Tasseva-Kurktchieva 

(2007) menar att inlärare förstår semantisk-pragmatisk information i inflödet bättre än 

morfosyntaktisk information, medan de tvingas att producera morfosyntaktiska struktu-

rer för att bli förstådda.  

I forskning om förstaspråksinlärning hävdar man att förhållandet mellan förståelse 

och produktion är komplext och kan vara olika för olika språkliga aspekter och skilja 

sig från barn till barn samt i olika stadier av utvecklingen (Clark et al. 1974; Hagtvet, 

1982). Idag betonar Tomasello vikten av det kommunikativa inflödet för utvecklingen 

av barnets språk gentemot forskning med fokus på konnektionistiska nätverk som bort-

ser från kommunikativa faktorer för språkutveckling (Tomasello, 2009). Även i andra-

språksinlärningsforskningen betonas den kommunikativa aspekten. Longs inflödeshypo-

tes (Long, 1996) postulerar att ”inflödet måste vara föremål för något slags interaktion i 

form av förhandling” (Axelsson, 2003, s. 141) för att språkinlärning ska kunna äga rum. 

När det gäller barn kan man utgå ifrån att de medfödda mekanismer som hjälper barn att 

tillägna sig sitt första språk också hjälper dem att lära in fler språk under sin tidiga 

barndom; å andra sidan är barn som lär sig två språk samtidigt mer beroende av ”relativt 

specifika mängder av input från omgivningen” (Zurer Pearson, 2009, s. 379). 

Mycket talar för att språkförståelsen föregår den språkliga produktionen, särskilt i 

barns inlärning av ett andraspråk. I ett utvecklingsperspektiv där allmän språkkunskap 

förvärvas samtidigt som två språk lärs in samtidigt är Krashens i + 1-modell särskilt 

relevant, där inlärarens förståelse av nivån ovanför interimspråket möjliggörs genom 
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kontextuella ledtrådar och extralingvistisk information. Denna receptiva förmåga skulle 

också kunna förklara hur en inlärare når nästa steg i processbarhetsteorins hierarki, som 

inte (eller bara antytt) finns i produktionen: ”När detta inflöde kan processas receptivt 

kan man tänka sig att inläraren är mogen att också processa samma grammatiska infor-

mation i den egna talproduktionen.” (Abrahamsson, 2009, s. 130). Abrahamsson beto-

nar dock att ett sådant absolut samband mellan produktion och perception (förståelse) 

har varit svårt att påvisa i språkforskningen. 

 

1.3.2. Kompetens och performans 

Språkförståelse och språkproduktion är både påverkade av olika inomspråkliga och ut-

omspråkliga faktorer (se avsnitt 1.2.5). Förståelse baserar sig på tre typer av informa-

tion: språkligt inflöde, kontextinformation och ”knowledge of the world” inklusive se-

mantisk och pragmatisk kunskap (Izumi, 2001, s. 582). I produktionen måste inläraren 

fokusera mer på formsidan av språket, vilket kräver ytterligare kognitiva resurser, sär-

skilt för andraspråksinlärare. ”The grammatical decoding (…) may effectively be by-

passed in the course of input comprehension (…). In production, on the other hand, the 

speaker is responsible for message generation and formulation that requires grammati-

cal encoding.” (Izumi, 2003, s. 183) Språkproduktion kopplas därför ofta ihop med den 

språkliga performansen (språkanvändningen) som kan bedömas med parametrarna kor-

rekthet, komplexitet och flyt (accuracy, complexity, fluency; se kap. 1.5.1). Kompeten-

sen däremot utgörs av talarens interna grammatik (enligt Chomskys definition).  

Kompetensen delas ibland upp i olika kompetenser som utgör ”kommunikativ 

språkförmåga” (Axelsson, 2003; enligt Lindberg, 1997 efter Bachman & Palmer, 1996). 

Organisatorisk kompetens delas upp i ”formell språklig kompetens (fonolo-

gisk/grafematisk, lexikal, grammatisk)” och ”textuell kompetens/diskurskompetens 

(formella sambandsmarkörer, retorisk organisation)”. Pragmatisk kompetens utgörs av 

”funktionell kompetens (övergripande kommunikativa funktioner, talhandlingar)” och 

”sociolingvistisk kompetens (sociokulturella regler för språklig variation)” (Axelsson, 

2003, s. 129). Det finns en koppling mellan diskursiv-textuell kompetens och pragma-

tisk kompetens eftersom båda möjliggör att man anpassar sitt språkliga uttryck till en 

kommunikativ situation (Lindberg, 1997, cit. i Axelsson, 2003). Därutöver finns det 

strategisk kompetens som är förmågan att hitta det optimala uttryckssättet i en given 

situation. Denna kompetens är kopplad till kontrollen över språkförmågan (Viberg, 

1993b) som är resultatet av tilltagande automatisering, men som kan påverkas av t.ex. 

stress och nervositet. 

Kompetensen återspeglas alltså inte alltid i performansen. ”Distinktionen blir ofta 

mycket tydlig i andraspråkssammanhang, eftersom inlärare kan uppvisa både en (vad 

det verkar) korrekt intuitiv känsla för (och även en hög formell kunskap om) en viss 

språklig struktur, samtidigt som de i den egna performansen ändå ibland – eller rentav 

för det mesta – gör fel på denna struktur.” (Abrahamsson, 2009, s. 17) Detta kan förkla-

ras med de ökade kognitiva kraven som ställs i en kommunikationssituation på ett inte 

helt automatiserat språksystem, vilket också förklarar variationen i andraspråksinlärares 

performans. Kompetensen hos en andraspråksinlärare undersöks oftast just på grundval 

av performansen, som i sin tur oftast studeras genom språkliga yttranden (produktio-

nen). Kompetensen visar sig alltså indirekt i språkförståelse och språkproduktion, men 

om man antar att språkförståelsen föregår produktionen, kan kompetensen som indike-

ras i produktionen missbedömas. Därför är det så viktigt att specifikt testa språkförståel-

sen i barns andraspråk, vilket man bl.a. kan göra i ett grammatikalitetsbedömningstest. 

Dessa används oftast för att visa att L2-talare har infödd kompetens på så vis att de be-
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dömer meningar precis som infödda talare. Ett fenomen som är kopplat till både kompe-

tens och performans är kodväxling (code-switching) vilket ska belysas i nästa avsnitt. 

 

1.3.3. Kodväxling 

Kodväxling definieras som ”omväxlande användning av mer än ett språk i ett och sam-

ma samtal” (Park, 2004, s. 297). När det gäller barn talar man också om code-mixing 

(Genesee et al., 2004). Förut såg man kodväxling som ett tecken på bristande kompe-

tens i ena språket, och hos barn som ett tecken att de har ett enda system för båda språ-

ken och inte var kapabla att skilja mellan dem (unitary language system hypothesis, jfr 

Genesee et al., 2004). Idag ser man enligt Genesee et al. kodväxling mellan vuxna som 

ett tecken på god kompetens i båda språken som har lingvistiska, kommunikativa, socia-

la och kulturella förklaringar. Om man har börjat lära sig ett nytt språk, är kodväxlingen 

inte lika flytande och innehåller en hel del transfer. Kodväxling används här ibland för 

att fylla lexikala luckor, och det är vanligt att talaren ”flaggar” för kodväxlingen genom 

att t.ex. göra en paus, fråga om hjälp med ordet eller verbalisera att man kodväxlar (Ge-

nesee et al., 2004). Förklaringen till kodväxling hos barn är också att de fyller luckor i 

ordförrådet i det ena språket. Antingen har de inte tillägnat sig ordet eller så finns det 

inte i språket i fråga; även detta återspeglar enligt Genesee et al. deras kommunikativa 

kompetens. En annan förklaring som Genesee et al. ger är pragmatisk: Barn kodväxlar 

t.ex. för att framhäva det de säger, citera någon annan, protestera eller berätta något. En 

tredje förklaring bygger på sociala normer som tillåter kodväxling i olika grad i olika 

samhällen. För det mesta beaktar barn de grammatiska reglerna för båda språken när de 

kodväxlar, dvs. de kodväxlar inte över morfemgränser.  

Kodväxling kan vara intrasententiell (inom en mening), intersententiell (växling vid 

meningsgränser) eller ”tag-kodväxling”, som kan ske varsomhelst i samtalet och inne-

bär att ett element från ett av språken ”hängs på” ett yttrande i det andra språket, som 

t.ex. utrop. Barnen i Parks undersökning (2000; 2004) om svensk-koreansk kodväxling 

använde sig mer än vuxna av både inter- och intrasententiell kodväxling, medan vuxna 

kodväxlade mer inom en mening (intrasententiellt). Park konstaterar också kodväxling 

över morfemgränser, dvs. inuti ord. Enligt Poplack (1980) finns ett samband mellan 

grad av språkbehärskning och arten av kodväxling: Om man har lika god språkbehärsk-

ning på båda språken använder man oftare kodväxling inom en mening. Däremot menar 

Myers-Scotton (1993) att växling över meningsgränser kräver mer kompetens då talaren 

är tvungen att forma grammatiskt acceptabla strukturer i båda språken. Enligt Poplacks 

”tvåvillkorsmodell” för kodväxling, baserad på en studie av puertoricanska talare i New 

York som kodväxlar mellan spanska och engelska, måste två villkor uppfyllas för intra-

sententiell kodväxling, nämligen ekvivalensvillkoret (båda språkens ordföljd måste 

överensstämma) och morfemvillkoret (ingen växling inuti ord). Myers-Scottons matris-

språksmodell bygger på att matrisspråket bestämmer den morfosyntaktiska ramen för 

kodväxlingen. Matrisspråket är det språket som bidrar med fler morfem till samtalet, 

och det kan växla över tid och även inom samma samtal (Myers-Scotton, 1993). För 

båda modeller finns det exempel som motsäger dem (Park, 2004).  

Kodväxling bör alltså ses som ett tecken på språklig och kommunikativ kompetens. 

Den kommunikativa kompetensen består i att man utnyttjar hela sin kompetens i båda 

språken. Barn med språkstörning kodväxlar inte lika ofta som barn med typisk språkut-

veckling, utan är tysta när de inte kan ett ord (Salameh, 2006). Kodväxling bestäms 

också mycket av situationella och sociolingvistiska faktorer, dvs. även om man kan 

kodväxla så gör man inte alltid det. Graden av kodväxling bestäms av samtalspartnerns 

språkkompetens vilket gör att man avstår från att kodväxla i en grupp om någon inte 

kan ett av språken. Bland sociolingvistiska faktorer spelar samhällets syn på kodväxling 
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en avgörande roll, men även den närmaste gruppens. En annan aspekt av kodväxling är 

det Zurer Pearson (2009) kallar ”non-converging dialogue”. Om man ska tala ett språk 

trots att omgivningen talar ett annat, t.ex. ett minoritetsspråk i en bilingual omgivning, 

kan det hända att man inte bibehåller det språk man hade tänkt sig, utan växlar mellan 

båda språken. Här hindras alltså språkbytet eller kodväxlingen av den språkliga omgiv-

ningen, och även om språkbyte sker kan det bli fortsatt kodväxling då båda språken är 

aktiva. Talaren måste undertrycka det (för tillfället) dominanta språket, vilket ibland 

visar sig i mikropauser under samtalet (Meuter, 2005). Man kan säga att kodväxling 

bygger på kompetens i båda språken, men att aktiveringsgraden och den språkliga om-

givningen bestämmer hur kodväxlingen utformas i talsituationen (performansen). Är 

båda språken lika aktiva, kan det t.ex. påverka ordmobiliseringen i ett av språken. 

 

1.4. Arabiska  

Det arabiska språket tillhör den semitiska språkfamiljen, som i sin tur är en del av den 

afroasiatiska språkstammen. Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) beräknas år 

2009 290 miljoner tala arabiska i alla dess former, varav 119 000 i Sverige (2006).  

Modern standardarabiska (MSA) bygger på språket från Koranen och har, i förhål-

lande till den klassiska arabiskan, genomgått förenklingar i syntax och stilistiska ideal 

och ett förnyat ordförråd. Det är ett officiellt språk som används inom bl.a. medier, in-

stitutioner och skolor m.m. och det är det gemensamma skriftspråket för alla arabiskta-

lande (Barth Magnus & Tawaefi, 1989). Arabiskan utgör ett dialektområde, men det 

talade språket har genomgått många förändringar och man delar in dialekterna i fem 

huvudgrupper: Arabiska halvön (Saudiarabien, Förenade arabemiraten), Irak, Syrien – 

Palestina (Sy-rien, Libanon, Palestina), Egypten – Sudan och Maghreb (från Libyen till 

Marocko) (Barth Magnus & Tawaefi, 1989). Maghreb upplevs som svår bland övriga 

araber då den innehåller många inslag av franska. Den egyptiska dialekten förstås av 

många arabisktalande, eftersom Egypten är en stor producent av film och dessa visas i 

många arabisktalande länder (A. Månsson, föreläsning Uppsala universitet, 6/10 2009). 

Arabiska språket kännetecknas av diglossi, dvs. att det finns alltid två språkformer 

som används parallellt, men med olika funktioner. I arabisktalande länder är dialekterna 

talspråket medan MSA är skriftspråket. MSA lärs aldrig in som första språk, utan bar-

nen kommer i kontakt med det när de börjar sin läs- och skrivinlärning i skolan. Modern 

standardarabiska har hög status bland intellektuella och religiösa institutioner i arabisk-

talande länder (Barth Magnus & Tawaefi, 1989). 

För barn i Sverige, med arabiska som första inlärda språk, kan situationen se något 

annorlunda ut. De kan tidigt komma i kontakt med olika dialekter genom bl.a. kamrater 

i förskola/skola. Samtidigt når stora arabiska TV-kanaler ut till många hushåll och i 

dessa är det ofta MSA som dominerar. Frågan är hur stor påverkan MSA har på de 

mindre barnens språk. Det finns en möjlighet de mindre barnen tar in MSA i sitt tal-

språk. Samtidigt finns påverkan åt andra hållet. I t.ex. bloggar förekommer ett ökat in-

slag att blanda MSA med dialekt (A. Månsson, föreläsning Uppsala universitet, 6/10 

2009).  

 

1.4.1. Stavelse- och morfemstruktur 

Stavelsestrukturen har klara förbehåll i standardarabiskan. En stavelse kan endast inle-

das med en konsonant, som följs av en vokal och eventuellt ytterligare en konsonant. De 

grundläggande stavelsetyperna är CV eller CVC. En rot består oftast av tre eller fyra 

konsonanter, t.ex. ktb (skriv-), från vilken hundratals ord kan skapas. Olika ordformer 

bildas genom att lägga till vokaler och eventuellt konsonantfördubbling, t.ex. katab 

http://www.ne.se/
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(skriva), kattab (låta skriva) eller genom tillägg av avlednings- eller stambildningsaffix 

bildas t.ex. maktab (kontor) (Barth Magnus & Tawaefi, 1989). 

Arabiskan är därmed ett syntetiskt språk, vilket kännetecknas av att ”olika gramma-

tiska morfem kan kopplas ihop med ordstammar, varvid olika böjningsformer av orden 

bildas” (Philipsson, 2004, s. 120). Det arabiska språket präglas till stor del av att det har 

starka flekterande drag, dvs. att morfemen måste ”smälta ihop” och är svåra att avgränsa 

från varandra (Philipsson, 2004). Enligt Barth Magnus och Tawaefi är det framförallt 

den stora mängden inre böjningar som gör arabiskan till ett flekterande språk. 

 

1.4.2. Avvikelser i arabiskan i jämförelse med svenskan 

Standardarabiska har ordföljden VSO (verb, subjekt, objekt), t.ex. skrev mannen boken, 

och är mycket förbehållsam till avvikelser från denna. Man kan dock inom arabiskan 

spetsställa en nominalfras om man vill framhäva något. Inom vissa dialekter (t.ex. 

Egypten och Irak) har konstruktionen med spetsställt subjekt blivit lika vanligt som 

VSO (Barth Magnus & Tawaefi, 1989). 

Verb i det arabiska språket har två huvudformer: perfektum som anger att ett skeen-

de är avslutat och imperfektum som anger att skeendet är oavslutat. Skillnaden mellan 

dessa former är aspekten (Barth Magnus & Tawaefi, 1989). 

I arabiskan saknas presensformen för verbet vara (är). Kopulasatser som mannen är 

stor motsvaras av satser utan kopulaverb, mannen stor, som skiljer arabiskan från 

svenskan. En enkel sats består av subjekt + predikat, där substantiv, adjektiv, adverbfra-

ser samt hela fraser kan vara predikat (Barth Magnus & Tawaefi, 1989). 

MSA har ett relativt komplicerat system för negation. Flera negationer med olika 

användningsområden kan utifrån strikta regler kombineras med olika verbformer. I dia-

lekterna har användandet av negation förenklats betydligt. Där finns negationen ma 

(inte) som placeras före verbet, ma kataba (han skrev inte), som ibland utvidgas till en 

dubbelnegation ma – verb – s/si, liknade franskans ne – pas. I vissa sammanhang sam-

mansmälter de båda delarna till ett ord mas, mis eller mus och placeras då gärna före 

particip. Vidare finns ytterligare en typ av negation, la (nej), som är satsvärdig men som 

också används vid uppmaning, t.ex. la taktub! (skriv inte!) (Barth Magnus & Tawaefi, 

1989).  

I arabiskan finns tre numerus: singularis, dualis (tvåtal) och pluralis. Exempel på 

dualis är ”två ögon”, ”två händer” och de bildas alltid med ett suffix (-ani). Pluralbild-

ning i arabiskan är komplicerad och det är för några få nominala mönster som pluralen 

kan förutsägas. I de allra flesta fall måste den läras in för varje enskilt nomen (Barth 

Magnus & Tawaefi, 1989). 

 

1.5. Bedömning av andraspråksutveckling 

1.5.1. Olika bedömningsmetoder 

Det finns olika metoder att bedöma utvecklingen av inlärarspråk. De flesta metoder att 

bedöma språkutvecklingen i grammatiskt och lexikalt hänseende utgår idag ifrån en 

analys av inlärarnas performans, dvs. en analys av inlärares produktion, och de är kvan-

titativt inriktade. Metoderna beskrivs kortfattat med utgångspunkt i Ellis & Barkhuizen 

(2005).  

Felanalys (error analysis) är en analysmetod från 1960-talet som analyserar de 

språkliga fel som inläraren gör. Felanalys kan ses som en typ av performansanalys, men 

andra metoder fokuserar mer på vad inläraren gör rätt. Obligatory occasion analysis, 

utvecklad på 1970-talet som ett verktyg för att studera förstaspråksinlärning, är en me-

tod som jämför de former som inlärare använder sig av med målspråksformer för att 
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mäta i vilken utsträckning de har lärt in en viss struktur. Metoden utgår ifrån att kor-

rektheten i inlärares performans indikerar huruvida en struktur har lärts in. I den något 

senare utvecklade s.k. frekvensanalysen (frequency analysis) studerar man i vilken ut-

sträckning inlärare använder vissa former för att uttrycka en struktur och fokuserar på 

interimspråket i sig, i stället för att jämföra med målspråket. Här studerar man ofta ut-

vecklingssekvenser (jfr avsnitt 1.2.1) baserade på användningsfrekvens, vilket är en 

utbredd metod idag. Inom processbarhetsteorin koncentrerar man sig mer på när en viss 

form dyker upp i stället för att utgå från den absoluta frekvensen vid en viss tidpunkt. 

Ett bredare grepp om inlärarspråket tar en metod som mäter korrekthet, komplexitet 

och flyt i performansen (accuracy, complexity, fluency; Skehan, 1998). Dessa aspekter 

kan prioriteras olika i en kommunikativ situation, men de mäts för sig med en mängd 

olika mått, vilket gör att man kan undersöka hur väl de korrelerar med varandra för att 

bedöma analysens validitet. För att bedöma korrekthet kan man använda sig t.ex. av 

måtten ”procent felfria meningar”, ”procent målspråksliknande verbmorfolo-

gi/pluralmorfologi” och ”målspråksliknande användning av ordförråd” (Ellis & Barkhu-

izen, 2005, s. 150). Komplexiteten kan mätas bl.a. under grammatiska aspekter (andel 

underordnade satser, användning av olika verbformer), men även under propositionell 

aspekt (antal idéenheter) och lexikal aspekt (type-token-ratio: totalt antal olika ord delat 

med totalt antal ord i ett yttrande/en text, jfr avsnitt 1.2.3 om lexikal täthet). Flyt kan 

mätas med tidsvariabler som antal och längd av pauser och tveksamhetsvariabler som 

upprepningar och omformuleringar. Bedömning av korrekthet, komplexitet och flyt 

erbjuder möjlighet till en komplex analys av material som inte helt är styrt till form och 

innehåll, och kommer att användas kvalitativt i den här undersökningen. 

I den svenska skolan används performansanalys som en metod för att bedöma barns 

språkutveckling i svenska som L2 (Abrahamsson & Bergman, 2004, 2005). Den an-

vänds också med förskolebarn (Benckert, 2005) och bygger på den ovan beskrivna 

forskningen om att bedöma performans, men också på ”kommunikativ kompetens” som 

ett mål för språkinlärning (Axelsson, 2003; se avsnitt 1.3.2). Viberg (1993b) har vidare-

utvecklat begreppet organisatorisk kompetens genom att dela in den två nivåer, bas och 

utbyggnad (efter Cummins termer BICS = Basic Interpersonal Communicative Skills 

och CALP = Cognitive Academic Language Proficiency). Basen är ”de delar av språk-

behärskningen som barn med svenska som modersmål tillägnat sig redan innan de bör-

jar skolan” (Viberg, 1993b, s. 63).  

Vid skolstarten har ett barn tillägnat sig språkets ljudsystem samt grundläggande 

grammatisk och lexikalisk kompetens, dvs. kan böja orden korrekt och uttrycka förflu-

ten tid, nutid och framtid samt kan kombinera orden med rätt ordföljd. Ordförrådet om-

fattar ca 8000–10000 ord. På diskursnivå kan barnet delta i samtal och kan strukturera 

en berättelse så att berättaren förstår. Berättarförmåga ingår därmed i diskursnivån. I 

utbyggnaden som utvecklas under barnets skolgång däremot vidareutvecklar barnet ba-

sen till ”förmågan att kunna formulera komplext tal i språk och skrift enbart med språk-

liga medel” (Axelsson, 2003, s. 145), dvs. utan hjälp av kommunikationssituationen. 

Detta åtskiljande mellan situationsberoende och situationsoberoende kommunikation 

bygger på Cummins (1996, 2000), som framhäver två faktorer i barns språkutveckling i 

skolan: situationsbundenhet och kognitiv svårighetsgrad. Högre upp i skolsystemet mås-

te barn klara av kognitivt komplexa språkliga uppgifter utan stöd i situationen. Grun-

derna i basen, ”det som krävs för att förstå och bli förstådd och att kommunicera”, kan 

under gynnsamma omständigheter läras in på ca två år (Viberg, 1993b, s. 68). Men det 

kan vara så att barn med svenska som L2 inte har en bas vare sig på förstaspråket eller 

på svenska, varför det är viktigt att undersöka språkutvecklingen på båda språken (Ro-

sander, 2005). 
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Performansanalysen undersöker de olika kompetenserna som barn uppvisar i sin 

språkliga produktion och ser den funktionella kompetensen som grundläggande. Men 

analysen blir ganska omfattande för varje barn. Därför används här bara valda delar av 

performansanalysen.  

 

1.5.2. Logopedisk bedömning av barn med svenska som L2 
1.5.2.1 Allmänt om logopedisk bedömning vid flerspråkighet 

Den logopediska bedömningen av flerspråkiga barn måste ta hänsyn till olika språkliga 

och sociokulturella faktorer. Barn med svenska som L2 bedöms bl.a. för misstänkt 

språkstörning och för dyslexi, och för båda dessa diagnoser finns det språkliga kriterier 

som ska uppfyllas. Risken är att barn överdiagnostiseras om testningen ger resultat som 

ligger under den enspråkiga normen. På senare tid har man blivit medveten om denna 

risk, men i försöket att inte stigmatisera flerspråkiga barn när man testar med en ensprå-

kig norm finns en risk för underdiagnostisering. Salamehs studie av en- och flerspråkiga 

barn med språkstörning visade på att flerspråkiga mer sällan fick diagnosen språkstör-

ning. När diagnos väl ställdes, var den oftare grav språkstörning, vilket tyder på under-

diagnostisering. Salameh har studerat flerspråkiga barn med och utan språkstörning och 

har kommit fram till att flerspråkiga barn med grav språkstörning följer samma utveck-

lingssteg i fonologi och grammatik som flerspråkiga barn utan språkstörning, men de 

utvecklas långsammare på båda språken (Salameh, 2003; 2006). 

När det gäller språkstörning är en tidig diagnos viktig, vare sig barnet är ensprå-

kigt eller flerspråkigt. Att barnet är flerspråkigt innebär inte att språkutveckling-

en startar mycket senare, eller att den går extremt långsamt. Märker man att bar-

nets språkliga utveckling inte är densamma som hos andra flerspråkiga barn, bör 

barnet utredas. Flerspråkighet orsakar ALDRIG en språkstörning. Den långsam-

ma utvecklingen beror på språkstörningen, inte på flerspråkigheten. (Salameh, 

2006, s. 5) 

Många flerspråkiga barn omges däremot av en språklig miljö där de har ”begränsad 

tillgång” till både första och andraspråket (Salameh, 2006). I de flerspråkiga bostadsom-

råden framför allt i Sveriges storstäder möter barnen sällan svenskar som talar infödd 

svenska: ”Barnen och ungdomar möter främst formella företrädare för majoritetsbefolk-

ningen som lärare, sjukvårdspersonal och myndighetspersoner. Den svenska de till 

största delen omges av utgörs i stället av svenska i olika stadier av inlärning. (…) Talar-

na av det egna modersmålet kan vara få.” (Salameh, 2006, s. 6) 

Testning på bara ett av språken ger för det mesta lägre resultat för flerspråkiga barn 

än för enspråkiga barn i varje språk för sig (Thordardottir et al. 2006). Bedömer man 

alltså bara andraspråket, kan det bli svårt att skilja mellan språkliga brister, som beror 

på att barnet har exponerats för lite för sitt andraspråk, och språkstörning (Salameh, 

2006). Genesee et al. (2004) anser att man alltid måste försäkra sig om att barnet har 

haft en kontinuerlig exponering för andraspråket och att varken standardiserade tester 

eller översättning av tester är att rekommendera. Att översätta ett test rakt av kan bli 

missvisande p.g.a. kulturella skillnader om vad som är adekvat ordförråd i en viss ålder 

och typologiska skillnader mellan språken. Man måste även vara medveten om den in-

dividuella variationen mellan barn i hur snabbt de tillägnar sig ett annat språk (Genesee 

et al., 2004).  Samtidigt poängterar Genesee et al. att barn i sin andraspråksanvändning i 

vardagliga situationer kan framstå som språkligt mer avancerade än de är, eftersom de-

ras grammatiska förmåga inte prövas: ”the ability to communicate and participate in an 
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informal social interaction is not the same thing as producing accurate, target-like struc-

tures in the L2” (2004, s. 135). 

Att det än så länge inte finns pålitliga testinstrument för flerspråkiga barn, gör det 

svårare att bedöma avvikelser från typisk språkutveckling. Testning av flerspråkiga ska 

enligt Salameh (2006) därför baseras på normaldata från flerspråkiga barn där man ock-

så ska ta hänsyn till den barnets språkliga ålder (hur länge barnet varit exponerat för sitt 

andraspråk). Dessutom måste man ta hänsyn till kulturella skillnader då olika kulturer 

bedömer kommunikationsstörningar på olika sätt. Samtidigt ska man som bedömare inte 

överdriva sådana skillnader för att undvika stereotypisering. Det bästa är ”att den som 

bedömer ett flerspråkigt barn försöker bli medveten om sin egen kulturs uppfattning om 

hälsa, normalitet och avvikelse, samt om de skillnader som också finns inom den egna 

kulturen” (Salameh, 2006, s. 5). 

Spontaltalsdata ger delvis andra resultat än normerade tester, vilket Algers och Mo-

gren har visat (testning och spontantalsbedömning av sex tvåspråkiga barn från multiet-

niska områden mellan 4:5 och 6:8 år; Algers & Mogren, 2001). En vuxenstyrd samtals-

situation ledde också till sämre resultat än en barnstyrd situation. Salameh (2006) före-

slår att språklig bedömning (av produktion) huvudsakligen ska ske informellt, och en-

språkiga normer och åldersreferenser ska inte användas. I stället ska föräldrarna tillfrå-

gas om barnets utveckling i modersmålet skiljer sig från syskon och andra jämnåriga 

barn. Testsituationen i sig kan upplevas främmande för barn med svenska som andra-

språk då barnet ska tala med en okänd vuxen och barnet är van att få hjälp från vuxna, 

vilket de inte ska få i en testsituation. Språkförståelse däremot kan enligt Salameh testas 

med hjälp av ett svenskt förståelsetest, som översätts av antingen tolk, förskolepersonal 

som också är flerspråkig eller föräldrar. Det svagaste språket bör testas först för att und-

vika att barnet kommer ihåg uppgifterna trots bristande förståelse. När det handlar om 

barn med misstänkt språkstörning, ska barnet helst inte testas i båda språken vid samma 

tillfälle eftersom de kan ha svårt att byta språk.  

Vissa tester har fått speciella åldersreferenser för flerspråkiga barn, t.ex. Nya Lun-

damaterialet som testar barns expressiva språkliga förmåga och förståelsetestet SIT 

(Språkligt Impressivt Test) (Kalnak, 1997). Ett förståelsetest som främst testar gramma-

tisk förståelse är TROG, Test for Reception of Grammar (Bishop, 1982). Ekman Brandt 

och Svensk (2007) har testat TROG på 69 flerspråkiga barn i åldrarna 4:6-5:6 år från 

multietniska områden i Stockholmsregionen. De flesta hade syrianska/assyriska/syriska, 

arabiska och turkiska som förstaspråk. Barnen uppvisade signifikant lägre resultat på 

TROG jämfört med normerna för enspråkiga (Holmberg & Lundälv, 1998). Den stora 

spridningen av resultaten indikerar att variationen är stor inom den testade gruppen. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan könen och inte heller något signifikant samband 

mellan resultat och föräldrarnas utbildningsnivå. TROG bedömer också lexikal förståel-

se, och i de uppgifter som testar både lexikal och grammatisk förståelse uppvisade för-

sökspersonerna grammatiska felsvar signifikant mer frekvent, vilket enligt Ekman 

Brandt och Svensk tyder på att de främst har grammatiska svårigheter i dessa uppgifter. 

Enligt författarna är det svårt att bedöma om de barn som fick lågt resultat är i ”det ned-

re spannet av den normala andraspråksutvecklingen eller om det rör sig om en språk-

störning” (Ekman Brandt & Svensk, 2007, s. 26). Likaså är det svårt att veta hur mycket 

av det lägre resultatet förklaras av barnets ovana vid språktestning och hur mycket av 

bristande språkförståelse i sig. Att normera tester generellt för flerspråkiga barn kan 

innebära problem då de inte är en homogren grupp, och Algers och Mogren (2001) stäl-

ler även frågan om man ska acceptera en normerad språklig fördröjning på ett till två år 

hos förskolebarn när barnen senare kommer att möta ökade krav i skolan. 
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1.5.2.2 Bedömning av berättarförmåga 

Ett sätt att få en bättre uppfattning om språkförståelsen hos barn med svenska som and-

raspråk kan vara att jämföra resultatet på ett språkförståelsetest med ett material som 

testar barns språkliga produktion både på första och andra språket. Berättelser har an-

vänts som ett mått på språklig och kommunikativ kompetens för barn med typisk språk-

utveckling och för barn med språkstörning (Miniscalco et al., 2007). Berättelser är upp-

byggda enligt förutsägbara regler (”story grammar”) med organisatoriska mönster som 

representerar temporal och kausal information och som formar ett berättelseschema 

(Merritt & Liles, 1987). Man kan använda sig av fria berättelser (story generation) och 

återberättelser (story retelling). Återberättelser brukar vara längre och innehålla fler 

grammatiska komponenter och även tydligare berättarstrukturer som t.ex. mer komplet-

ta episoder. Episoder är temporalt och kausalt länkade till varandra. En komplett episod 

består av en utlösande händelse eller reaktion (”initiating event”, ”internal response”) 

som motiverar en figur att formulera en målinriktad plan, en handling eller ett försök att 

lösa situationen, och en direkt konsekvens (antingen uppnås målet eller inte) (Merritt & 

Liles, 1989, efter Stein & Glenn, 1979). För barnen är återberättande ofta en lättare 

uppgift och resultatet kan utvärderas bättre (Merritt & Liles, 1989). Enligt Liles (1987) 

beror brister i länkandet av episoder till varandra inte nödvändigtvis på bristande förstå-

else, men kan också grunda sig på svårigheter att organisera berättelsen med språkliga 

medel. 

I sin undersökning av normalspråkiga fyra- och femåringars förmåga att strukturera 

och förstå berättelser jämför Nilsson och Vikström återberättande av en uppläst text 

med berättande till bilder. De konstaterade vid återberättelser ett samband mellan bar-

nens förmåga att strukturera en berättelse och deras förmåga att förstå berättelsen, vilket 

testades genom frågor om innehållet (Nilsson & Vikström, 1997). Kan barnet strukture-

ra en berättelse på ett åldersadekvat sätt, kan man dra slutsatsen att det förstår innehål-

let. Enligt författarna är återberättande av en uppläst text bättre vid logopedisk bedöm-

ning, då det differentierar barnens individuella berättarförmåga mer än berättande till 

bilder. Bildberättande däremot kan få barn att producera längre berättelser. 

Bus Story Test (BST, Renfrew, 1969), Buss-sagan på svenska, är ett test i återberät-

tande av en uppläst saga med hjälp av bilder. Det anses vara ett prognostiskt instrument 

för språkbehärskning hos barn med språkstörning, även om testet har visat sig överiden-

tifiera engelskspråkiga barn med minoritetsbakgrund, som hade en typisk språkutveck-

ling, som språkstörda (Pankratz et al., 2007). Testet används ofta av svenska logopeder 

när de testar flerspråkiga barn, eftersom det anses testa förståelse i en mer naturlig och 

mindre kulturspecifik kontext jämfört t.ex. med SIT (Språkligt Impressivt Test). Resul-

taten i BST speglar enligt Pankratz et al. expressiv och receptiv språkförmåga, men 

även icke-språkliga förmågor som minne och uppmärksamhet. 

Buss-sagan är normerad på enspråkiga svenskspråkiga barn och bedömer, enligt de 

svenska översättarna, framför allt barns språkförståelse och grammatiska förmåga. Tes-

tet prövar förmågan att ”ta emot, bearbeta och ge tillbaka språklig information (Svens-

son & Tuominen-Eriksson, 2002, s. 7). Andra forskare framhåller dock testet som ett 

bedömningsinstrument för den pragmatiska förmågan, som bygger på de övriga språkli-

ga nivåerna då berättelser kräver koordination av morfosyntaktiska och semantiska fär-

digheter tillsammans med förmåga att ta hänsyn till lyssnarens behov (Pankratz et al., 

2007; Miniscalco et al., 2007). Den pragmatiska kompetensen som åsyftas här är bl.a. 

förmågan att presentera ett händelseförlopp i en begriplig temporal ordning och kausal 

struktur, vilket delvis fångas i den kvantitativa parametern information och som sam-

manfaller med diskursiv kompetens. En annan aspekt av pragmatisk förmåga utgörs av 
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olika sociokulturellt betingade sätt att berätta, vilket i den här studien kallas ”berättar-

stil” (jfr Melzi, 2000).  

Buss-sagan ger möjlighet att studera barnets användning av grammatiska strukturer 

och ordförråd (delar av den formella språkliga kompetensen) och språkanvändning i 

återberättande av en uppläst text med hjälp av bilder (diskurskompetens/pragmatisk 

kompetens). Diskurskompetensen utgör tillsammans med språklig kompetens den s.k. 

organisatoriska kompetensen, som är en del av allmän kommunikativ kompetens (se 

avsnitt 1.3.2). Man ska dock vara medveten om att både testning av språkförståelse och 

av språklig produktion alltid studerar performansen, och att slutsatser om kompetens 

(språklig förmåga) måste dras indirekt. Språklig produktion på förstaspråket jämfört 

med andraspråket kan ändå vara ett komplement för att bedöma graden av språkförstå-

else i andraspråket.  

 

1.6. Syfte och hypoteser 

Språkförståelse måste anses som grundläggande för inlärning av ett språk. Det finns 

skäl att anta att den språkförståelse barn har i andraspråket kan vara dold, dvs. inte alltid 

kommer till uttryck i deras produktion på andraspråket. Att producera ett yttrande ställer 

högre krav på språklig form än att förstå det (jfr avsnitt 1.3.1). 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om dold språkförståelse i andra-

språket svenska blir synlig vid återberättande på förstaspråket arabiska hos förskole-

barn, samt om grammatisk förståelse på svenska avspeglas i grammatisk, lexikal och 

diskursiv kompetens. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om likheter och 

skillnader i flerspråkiga och enspråkiga förskolebarns språkförståelse och språkproduk-

tion, samt öka medvetenheten om hur barnen påverkas av olika testsituationer. Två 

grupper av förskolebarn (enspråkiga svenska och flerspråkiga med arabiska som första 

språk) testas med Buss-sagan och TROG. Jämförelser i återberättandet kommer att gö-

ras mellan: 

 flerspråkiga barns L2 och L1, 

 flerspråkiga barns L2 och enspråkiga barns L1, 

 flerspråkiga barns L1 och enspråkiga barns L1. 

 

Hypoteserna är:  

 Huvudhypotesen är att de flerspråkiga barnens återberättande på arabiska och 

svenska kommer att visa skillnader framför allt i diskursiv komplexitet och kor-

rekthet mellan förstaspråket och andraspråket. Skillnaderna förväntas indikera att 

barnen har en bättre språkförståelse på svenska än vad deras språkliga produktion 

på svenska visar. 

 Vid jämförelse mellan de båda gruppernas återberättande på svenska förväntas 

skillnader påvisas grammatiskt, lexikalt och diskursivt. 

 De båda gruppernas återberättelser på sina respektive förstaspråk (svenska och 

arabiska) antas vara relativt likartade i graden av behärskning av språkliga struktu-

rer, men skulle kunna återspegla olika berättarstilar. 

 Om man antar att förståelsen föregår produktionen av grammatiska strukturer, är 

hypotesen att resultatet på TROG visar att barnen med svenska som andraspråk har 

en bättre förståelse av grammatiska strukturer på svenska än vad deras performans 

i återberättandet indikerar. 
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2. Metod 

2.1. Deltagare 

Försöksdeltagarna var 16 förskolebarn bosatta i Uppsala med omnejd, 10 flickor och  

6 pojkar, i åldersintervallet 4:8 – 5:9 år med medelvärde (M) 5,2. Samtliga barn var 

födda 2004. Hälften av barnen, försöksgruppen, var flerspråkiga (arabiska/svenska plus 

ev. ytterligare ett språk) i åldersintervallet 4:8 – 5:7 (M=5,2) och den andra hälften, kon-

trollgruppen, bestod av svensktalande enspråkiga barn i åldersintervallet 4:8 – 5:9 

(M=5,3). I försöksgruppen respektive kontrollgruppen fanns fem flickor och tre pojkar. 

Alla barn, förutom ett, var födda i Sverige.  

Samtliga flerspråkiga barn utom ett och fyra av de enspråkiga barnen kom från bo-

stadsområden där andelen boende med utländsk bakgrund
 
beräknats till ca 45-50 % per 

2008-12-31, enligt Uppsala kommuns hemsida (www.uppsala.se).  Med utländsk bak-

grund menas utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Av alla 

barn i undersökningen gick 81 % (13 barn) på förskola i något av dessa områden.  

Föräldrarna ombads fylla i en enkät (bilaga 2) om barnet, dess språksociala bak-

grund samt språkliga utveckling, i syfte att utreda om barnen uppfyllde de urvalskriteri-

er som ställts upp för studien. Vid tre tillfällen besvarades enkäten genom telefoninter-

vju. Samtliga barn hade gått på förskola i två år eller mer. Föräldrarna bedömde att de-

ras barn haft en normal eller snabb språkutveckling, ingen bedömde att deras barn haft 

en långsam språkutveckling. De flerspråkiga barnen hade arabiska som första inlärda 

språk, två arabisktalade föräldrar och talade i första hand arabiska i hemmet förutom i 

ett fall där mamma talade svenska och pappa arabiska med barnet. Dialekterna som fö-

rekommer är mest libanesiska/palestinska/syriska och även irakisk arabiska. På försko-

lan var svenska det dominerande språket för samtliga barn. I hemmiljön var det tre barn 

som enbart talade arabiska. I övriga fall förekom både arabiska och svenska. När barnen 

var tillsammans med släktingar var arabiska det dominerande språket, men svenska fö-

rekom även i dessa situationer. Föräldrarna till de flerspråkiga barnen uppskattade att 

deras barn använde arabiska mellan 20 och 80 % (i genomsnitt 47 %) under en veckas 

tid. 

 

2.1.1. Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för de flerspråkiga barnen var att de skulle: 

 vara födda under år 2004  

  ha arabiska som modersmål (första inlärda språk) 

  ha gått på förskola under två år eller mer 

  ha arabisktalande föräldrar 

  tala arabiska i hemmet 

För de enspråkiga barnen var kriterierna att de skulle: 

 vara födda under år 2004 

 ha svenska som modersmål 

 ha gått på förskola under två år eller mer 

 ha svenskspråkiga föräldrar  

 tala svenska i hemmet 

Arabiska är ett av de vanligaste minoritetsspråken i Sverige. Därför valdes barn 

med arabiska som förstaspråk. Kraven på att barnen skulle vara i femårsåldern och ha 

gått på förskola under två år eller mer, grundar sig på Salamehs (2003) uppgift att fler-

språkiga barn under denna period hinner utveckla sitt andraspråk. För att de flerspråkiga 

http://www.uppsala.se/
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barnen skulle ha grundlagt sitt första språk, arabiska, var det viktigt att båda föräldrarna 

talade arabiska och att det var det dominerande språket i hemmet. Det var önskvärt att 

barnen skulle ha så jämn könsfördelning som möjligt, likartade förhållanden beträffande 

förskole- och boendemiljö samt att deras språkutveckling upplevts som normal.  

 

2.1.2. Rekrytering 

Förskoleledare kontaktades i två bostadsområden som enligt Uppsala kommuns hemsi-

da (www.uppsala.se) hade högst andel invånare med utländsk bakgrund (45-50 % per 

2008-12-31). Efter beskrivning av studien mottogs förslag på förskolor där lämpliga 

barn kunde finnas. Personalen på förskolorna kontaktades och informerades muntligt 

och skriftligt om studien och vilka kriterier barnen skulle uppfylla. Därefter plockade 

personalen ut lämpliga barn. Föräldrarna till barnen kontaktades på förskolan av för-

söksledarna eller av förskolepersonalen och informerades skriftligt om studiens syfte 

och upplägg. I ett kontaktbrev (bilaga 1) informerades föräldrarna, på svenska eller ara-

biska, om studien, dess syfte, vilken typ av deltagande som efterfrågades av barnen 

samt att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Föräldrar till 

samtliga utvalda barn fick fylla i ett skriftligt samtycke till att deras barn fick delta i 

studien (bilaga 1). 

13 barn rekryterades från tre olika förskolor och tre barn genom personliga kontak-

ter. På aktuella förskolor gick till stor del flerspråkiga barn och det var svårt att få ihop 

tillräckligt antal enspråkiga barn på förskolorna.  

 

2.2. Bedömningsmaterial 

Barnen bedömdes utifrån Buss-sagan (BST) och Test for Reception of Grammar 

(TROG). BST prövar barns förmåga att återberätta en sammanhängande berättelse. Det 

består av en bilderbok om fyra sidor med tre bilder per sida, som visar några nyckelsce-

ner men inte alla detaljer i berättelsen. Testledaren läser sagan samtidigt som han/hon 

visar tillhörande bilder för barnet. Texten ska läsas ordagrant men undersökaren kan 

anpassa hastigheten efter barnets koncentrationsförmåga och när det gäller mindre barn 

bör bilderna pekas ut under läsningen (Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002). Därefter 

ska barnet återberätta sagan för undersökaren med hjälp av bilderna.  

BST analyseras utifrån tre parametrar: information (informationsmängd, samman-

hang, ordningsföljd), satslängd och bisatser och är normerat för enspråkiga svenska barn 

i åldersintervallet 3:9 – 8:5. Vid bedömning av information har berättelsen delats upp i 

32 olika uttryck (ord/fraser), där två poäng ges när både aktör och handling framgår och 

en poäng ges när informationen är mer ofullständig eller mindre betydelsebärande. In-

formationen ska återges i rätt ordningsföljd för att ge poäng. Maxpoäng för parametern 

information är 54 poäng. Medelvärde för åldersgruppen i denna undersökning (4:8 – 5:9 

år) ligger mellan 21 – 27 poäng och standardavvikelse mellan 5,65 – 6,48 (Svensson & 

Tuominen-Eriksson, 2002). ”Enligt Renfrew utgör poäng under en standardavvikelse 

från medelvärdet brytpunkt mellan normalresultat och ett icke åldersadekvat resultat.” 

(Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002, s. 23) 

Satslängd räknas i antal ord. Samordnade konjunktioner (och, eller, men, sen, så) 

räknas inte med när poäng ska sättas därför att de saknar faktisk mening och endast bin-

der ihop satserna. Exempel är: Och sen mötte han tåget (3 ord), sen tävlade dom (2 ord), 

och sen åkte tåget in i en tunnel (6 ord). När en sats sammanbinds med en samordnande 

konjunktion och subjektet inte upprepas räknas detta som en enda sats och konjunktio-

nen räknas med, t.ex. Han åkte på vägen och mötte tåget (7 ord). Den genomsnittliga 

satslängden beräknas sedan genom att addera de fem längsta satsernas antal ord och 

http://www.uppsala.se/
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dividera med fem. Medelvärdet på satslängd i åldersintervallet 4:8 – 5:9 ligger mellan 6 

och 8 ord (Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002). 

Parametern bisatser beräknas genom hur många bisatser barnet producerat under sin 

återberättelse. Ofullständiga bisatser ges inga poäng. Medelvärde för åldersintervallet 

4:8 – 5:9 ligger mellan 2 och 3 bisatser (Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002) .  

TROG är ett impressivt test som bedömer barnets grammatiska förmåga, som utgör 

en betydande del av språkförståelse. Testet inleds med en benämningsdel som undersö-

ker om barnet känner till förekommande substantiv, verb och adjektiv i testet. Barnet får 

se 48 bilder (sex bilder i taget) och ska själv benämna alternativt peka ut rätt bild efter 

att försöksledaren har sagt målordet. Därefter påbörjas det grammatiska testet. Barnet 

får ett påstående uppläst för sig och svarar genom utpekning av bild. Till varje påståen-

de finns det fyra bilder att välja mellan och barnet uppmanas att peka på den bild som 

stämmer bäst överens med givna påstående. Den grammatiska delen består av 20 block 

med fyra uppgifter inom varje block. Varje block testar förståelsen för en viss gramma-

tisk struktur och barnet måste klara samtliga fyra uppgifter för att få godkänt. Sannolik-

heten för att ett barn skulle svara rätt på samtliga fyra uppgifter p.g.a. slumpen är 0,004 

(Holmberg & Lundälv, 1998). Blocken presenteras efter stigande svårighetsgrad, enligt 

vad testförfattaren fann vid normeringen av engelska barn (Bishop, i Holmberg & 

Lundälv, 1998). Testet är normerat på svenskspråkiga barn i åldrarna 4:0 – 12:11 år 

(Holmberg & Lundälv, 1998) och har i en magisteruppsats vid Karolinska Institutet 

normerats på svenska för flerspråkiga barn i åldrarna 4:6 – 5:6 år (Ekman Brandt & 

Svensk, 2007). I den svenska normeringen ska barnen i åldersgruppen 4:6 – 4:11 klara 

10 block för att ligga i percentil 50, dvs. att 50 % av barnen i samma åldersintervall som 

deltog i normeringen presterade samma eller lägre resultat och att 50 % presterade bätt-

re. Motsvarande siffra för åldersintervallet 5:0 – 5:11 är 13 block. I normeringen för 

flerspråkiga barn (4:6 – 5:6 år) ska barnen klara 7 block för att hamna i percentil 50. 

 

2.3. Procedur 

Testningen av barnen genomfördes huvudsakligen under september och oktober månad 

2009; ett barn testades i november 2009. Försöksledarna träffade barnen vid ett tillfälle 

antingen på förskolan i enskilt rum (13 barn) eller i hemmet (3 barn). För ett flerspråkigt 

barn delades testningen upp på två tillfällen med en veckas mellanrum, då TROG testa-

des vid första tillfället och BST vid andra. Försöksledare 1 (FL1) genomförde alltid 

BST och försöksledare 2 (FL2) alltid TROG med samtliga barn för att de skulle få så 

likartat bemötande som möjligt. Detta har följts vid samtliga testtillfällen utom ett, då 

den ena försöksledaren utförde båda testen. De flesta tillfällena har inletts med att bar-

net och försöksledarna tillsammans gjort en uppgift att sortera ut spikar bland många 

andra föremål på en bild. Syftet har varit att barn och försöksledare har fått möjlighet att 

bekanta sig lite med varandra, samt att inleda med något roligt och intressant.  

 

Testning av flerspråkiga barn (tidsåtgång ca 45-60 min): 

 FL1 läste upp BST på svenska (förälder och FL2 satt en bit i från i samma rum) 

 Barnet återberättade sagan på svenska för FL2 

 Ny uppläsning av BST på svenska 

 Barnet återberättade sagan på arabiska för sin förälder/släkting (båda testledarna 

lämnade rummet)  

 FL2 går igenom benämningsdelen av TROG 

 FL2 utför TROG 

 



 

 

29 

Testning av enspråkiga barn (tidsåtgång ca 20-30 min): 

 FL1 läste upp BST på svenska (FL2 satt en bit ifrån i samma rum) 

 Barnet återberättade sagan på svenska för FL2 

 FL2 går igenom benämningsdelen av TROG 

 FL2 utför TROG 

Ovanstående ordning för enspråkiga barn har följts vid samtliga undersökningar. 

För sex av de flerspråkiga barnen har ordning ändrats, dvs. att barnet har fått göra 

TROG först och därefter BST, p.g.a. skilda orsaker, t.ex. att barnet var blygt, att föräld-

rar med kort varsel inte kunnat närvara när testningen skulle starta, eller tekniska pro-

blem.  

De flerspråkiga barnen fick BST uppläst vid två tillfällen – en gång före varje åter-

berättelse, medan de enspråkiga fick en uppläsning. Undantag har skett vid fyra tillfäl-

len. Två enspråkiga barn och två flerspråkiga barn fick berättelsen uppläst två gånger 

inför den svenska återberättelsen och ett av tidigare nämnda flerspråkiga barn fick två 

uppläsningar även inför den arabiska återberättelsen, eftersom barnen hade svårigheter 

att komma igång med berättandet. Under uppläsningen pekade försöksledaren på aktuell 

bild för att förtydliga läsriktningen. Prompting gavs enligt BST:s manual med frågorna 

Och sedan? eller Vad hände sen?, för att berättandet inte skulle stanna upp. Vid behov 

fick barnen även frågor relaterade till innehållet. De flerspråkiga barnens föräldrar fick 

muntlig instruktion att ge barnet så lite hjälp som möjligt, men om berättelsen skulle 

stanna upp instruerades de att fråga: ”Vad hände sen?”. Samtliga 20 block genomfördes 

på alla barn enligt rekommendation i den svenska normeringen för TROG. 

Alla barn filmades med videokamera under hela besökstillfället utom i ett fall (barn 

6) då filmning av första delen av TROG misslyckades på grund av tekniska problem. 

Samtliga flerspråkiga barn hade en förälder/släkting med under besökstillfället, efter-

som barnen skulle återberätta på arabiska för henne/honom. De enspråkiga barnen tes-

tades utan föräldrars närvaro (med undantag av ett barn som testades i hemmet). 

Transkriptionerna för återberättelserna av Buss-sagan på svenska (16 st.) delades 

upp mellan försöksledare 1 och 2 och transkriberades efter gemensam mall (se bilaga 3 

– appendix, där även den upplästa texten finns). Analysen av materialet, enligt instruk-

tioner i svensk manual för BST, utfördes gemensamt av båda personerna på samtliga 16 

svenska återberättelser. 

Transkription av de åtta arabiska återberättelserna (enligt ovan nämnda mall) samt 

översättning till svenska utfördes av universitetslektor Anette Månsson och studerande 

Iman Nagati vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Iman 

Nagati översatte också enkätsvar skrivna på arabiska. 

 

2.4. Etiska aspekter 

Forskningsetisk prövning har gjorts av intern grupp inom Institutionen för neuroveten-

skap. Testningen av barnen på förskolorna har förlagts på tid utanför den pedagogiska 

verksamheten och för de flerspråkiga barnen har den förlagts till tidpunkt för hämtning 

eller lämning på förskolan. Hälften av de flerspråkiga barnen visade motvilja att återbe-

rätta på arabiska, men blev bekvämare i situationen när försöksledarna lämnade rum-

met. Barnen fick efter avslutat besök boken Klurigt med Findus som tack för sitt delta-

gande i studien (värde ca 50 kr/bok). 
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2.5. Databearbetning 

Kvantitativ analys 

 jämförelse mellan flerspråkiga barns återberättelse på arabiska respektive sven-

ska (Ar1-Sv2) på BST avseende information 

 jämförelse mellan grupper (Sv2-Sv1) på BST avseende information, satslängd 

och antalet bisatser 

 jämförelse mellan grupper (Ar1-Sv1) på BST avseende information 

 jämförelse av resultaten i TROG enligt svensk normering mellan försöksgrupp 

och kontrollgrupp 

Det är svårt att jämföra gruppernas resultat på BST avseende satslängd och antalet bi-

satser mellan arabiska och svenska, då arabiskans grammatik avviker från den svenska. 

Därför jämförs Ar1 och Sv1 bara avseende parametern information. 

Sammanställning av testpersonernas testresultat, deskriptiv statistik samt paramet-

riska statistiska beräkningar har gjorts i Microsoft® Office Excel 2007. Icke paramet-

riska test har beräknats i Statext (statext.com). Signifikant gränsvärde har genomgående 

satts till (p≤0,05). 

Tvåsidigt oberoende t-test har använts vid jämförelse av stickprovsmedelvärden 

från försöksgrupp och kontrollgrupp, för att analysera om statistisk signifikans förelåg. 

Vid jämförelse inom kontrollgruppen har tvåsidigt beroende t-test använts. Vid jämfö-

relse mellan försöks- och kontrollgrupp avseende resultat på TROG har oberoende 

ickeparametriskt test – Mann-Whitney U – använts, eftersom försöksgruppens testresul-

tat inte kunde anses som normalfördelat. 

 

Kvalitativ analys 

Återberättelser av BST på svenska granskas och jämförs mellan försöksgrupp och kon-

trollgrupp avseende: 

 Grammatik:  

o Morfologi – t.ex. artikelanvändning, genus, verbböjning 

o Syntax – t.ex. inversion, bisatser, tempus 

 Lexikon – ordanvändning, variation 

 Diskursiva drag (berättarförmåga) 

Genom analysen bedöms språklig performans med hjälp av parametrarna korrekthet, 

komplexitet och flyt (Skehan, 1998), som är kvantitativa parametrar för att bedöma inlä-

rarspråk. Här används korrekthet och komplexitet kvalitativt för att beskriva såväl fler-

språkiga som enspråkiga barns berättelser utifrån grammatisk, lexikal och diskursiv 

synvinkel.  

Korrekthet relaterar till hur språket produceras i förhållande till målspråkets regel-

system. Komplexitet relaterar till i vilken omfattning inlärare producerar ett utvecklat 

språk, vilket kan innebära avancerade grammatiska strukturer som bisatser och utbygg-

da nominalfraser samt lexikala enheter, men även variation i användningen av dessa. 

Komplexitet i andraspråket är beroende av inlärarens vilja att ta språkliga risker. Även 

berättarstrukturen analyseras med parametrarna korrekthet (återgivning av berättelsen 

enligt normerna i testet) och komplexitet (barnets initiativ att utveckla berättelsen). Den 

kvalitativa analysen av diskursiv korrekthet och komplexitet förtydligar vilka delar av 

berättelsen barnen får med i sin återberättelse och hur berättarstrukturen ser ut. Flyt är 

”språklig produktion i realtid utan onödiga pauser eller tveksamhetsfenomen” (Ellis & 

Barkhuizen, 2005:139). Bedömning av flyt kan ske både med tidsrelaterade mått (tal-

hastighet, pauser) och tvekfenomen (avbrutna meningar = false starts, omtagningar, 

omformuleringar och ersättningar) (Ellis & Barkhuizen, 2005). I föreliggande material 
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bedöms tvekfenomen (även omtagningar av ljud och stavelser) samt pauser. När det 

gäller pauser måste man skilja mellan pauser inom turer, där barnet fortsätter av sig 

självt (eventuellt med non-verbal förstärkning från försöksledaren) och pauser mellan 

turer (latens), där pausen ofta resulterar i en fråga från försöksledaren. Man utgår ifrån 

att inlärare av ett andraspråk måste prioritera mellan korrekthet, komplexitet och flyt i 

sin språkliga produktion, men att de sammanlagt indikerar en god språkbehärskning 

(Ellis & Barkhuizen, 2005).  

Inom områdena korrekthet och komplexitet behandlas grammatiska drag (morfologi 

och syntax), lexikala och diskursiva drag inom varje grupp. Komplexiteten beskrivs 

bl.a. med begrepp från performansanalysen. De flerspråkiga barnens återberättelser på 

svenska och arabiska analyseras var för sig. Återberättelserna på arabiska analyseras 

framför allt med avseende på diskursiva drag (jämfört med de flerspråkiga barnens 

svenska berättelser) för att bedöma språkförståelsen. 

Flyt bedöms bara i de svenska återberättelserna. De flerspråkiga barnens återberät-

telser (både på svenska och arabiska) jämförs dock inom försöksgruppen med avseende 

på kodväxling (frekvens, hur kodväxlar man m.m.) samt med kontrollgruppen utifrån 

pragmatisk synvinkel (berättarstil). De svenska berättelserna på L2 granskas även med 

hänseende på processbarhetsteorin för att se hur barnen använder sin grammatiska kom-

petens i en testsituation. 

Samtliga barns återberättelser, både på svenska och arabiska, finns återgivna som 

appendix (bilaga 3). Om barnen berättar historien flera gånger, har den sista berättelsen 

tagits med. Berättelserna är uppdelade i uttryck enligt manual i BST. I sammanställ-

ningen framgår informationspoäng för 32 uttryck. För berättelser/ord på svenska marke-

ras också pauser och tvekfenomen på ljud- och stavelsenivå. 
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3. Resultat 

3.1. Kvantitativ analys 

3.1.1. BST – information  

Parametern information är en sammanvägning av informationsmängd, sammanhang och 

ordningsföljd. Enligt den svenska normeringen kan parametern information ge maxi-

malt 54 poäng (Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002). I tabell 1 visas bl.a. medelvär-

de, standardavvikelse samt minsta respektive högsta värde för de flerspråkiga barnens 

arabiska respektive svenska återberättelser samt för de enspråkiga barnens svenska åter-

berättelser.  I figur 1 redovisas samtliga försökspersoners resultat på parametern infor-

mation (BST). De flerspråkiga barnens båda resultat redovisas bredvid varandra, för att 

de lättare ska kunna jämföras.  

 
Tabell 1. Sammanställning av resultat på information (BST), för femåriga barn, för arabiska (Ar1) och 

svenska återberättelser (Sv2 och Sv1): antal försökspersoner (n), medelvärde (M), standardavvikelse 

(SD), lägsta värde (Min) samt högsta värde (Max). Dessutom visas medelvärde (M-norm) och standard-

avvikelse (SD-norm) för åldersgruppen 4:8 – 5:9 år enligt BST- manualen. 

 

n M SD Min Max M -norm SD -norm

Ar1 8 9,1 4,36 4 18 21 - 27 5,65 - 6,48

Sv2 8 10,0 3,70 2 13 21 - 27 5,65 - 6,48

Sv1 8 23,5 9,91 14 42 21 - 27 5,65 - 6,48  
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Figur 1. Stapeldiagram över resultat på information (BST) för femåriga flerspråkiga barn med arabiska 

som förstaspråk (Ar1) och svenska som andraspråk (Sv2) samt femåriga enspråkiga barn med svenska 

som förstaspråk (Sv1). 

 

Samtliga åtta flerspråkiga barn ligger ca 2 – 2,5 standardavvikelser lägre än medelvärdet 

för deras åldersgrupp. I den enspråkiga gruppen ligger tre barn mellan 1,5 – 2 standard-

avvikelser under medelvärdet för åldersgruppen och två ligger 1,5 eller mer över sin 
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åldersgrupp. Övriga tre ligger precis runt medelvärdet. Brytpunkten mellan normalresul-

tat och icke åldersadekvat resultat ligger vid en standardavvikelse från medelvärdet 

(Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002). 

Tvåsidigt oberoende t-test visade att signifikant skillnad förelåg mellan grupperna 

Ar1–Sv1 (p=0,002 med effektstyrka Cohens d=1,88) och grupperna Sv2–Sv1 (p=0,003, 

effektstyrka Cohens d=1,80) på parametern information. Tvåsidigt beroende t-test påvi-

sade ingen signifikant skillnad (p=0,53, effektstyrka Cohens d=0,22) vid jämförelse 

mellan de flerspråkiga barnens återberättelser på svenska respektive arabiska (Ar1-Sv2). 
 

3.1.2. BST – satslängd  

Satslängden mäts i antal ord och räknas fram som ett genomsnitt av barnets fem längsta 

satser (se 2.2 Bedömningsmaterial). Då antal ord per sats inte kan begränsas uppåt, 

finns ingen maxpoäng (Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002). I tabell 2 visas medel-

värde, standardavvikelse samt lägsta och högsta värde för flerspråkiga respektive en-

språkiga barns återberättelser på svenska samt medelvärde enligt BST-manualen för 

åldersgruppen 4:8 – 5:9 år. Figur 2 visar resultatet på parametern satslängd per barn.  
 
Tabell 2. Sammanställning av resultat på satslängd (BST) för återberättelser på svenska: antal försöksper-

soner (n), medelvärde (M), standardavvikelse (SD), lägsta värde (Min) och högsta värde (Max) för fem-

åriga fler- respektive enspråkiga barn samt medelvärde (M-norm) för åldersgruppen 4:8 – 5:9 år enligt 

BST- manualen. 

n M SD Min Max M -norm

Flerspråkiga (Sv2) 8 6,1 1,26 4,2 7,8 6 - 8

Enspråkiga (Sv1) 8 7,7 1,04 5,6 10,4 6 - 8  
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Figur 2. Stapeldiagram över resultat på satslängd (BST) för återberättelser på svenska för femåriga fler- 

respektive enspråkiga barn. 

 

Av de flerspråkiga barnen har hälften ca två ord under medelvärdet för respektive ål-

dersgrupp. Övriga ligger i närheten av medelvärdet. För de enspråkiga barnen är det två 

som ligger två ord under medelvärdet för sin åldersgrupp och resterande ligger runt eller 

över medelvärdet. 
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Vid analys med tvåsidigt oberoende t-test kunde ingen signifikant skillnad påvisas 

(p=0,053, effektstyrka Cohens d=1,34) mellan gruppernas satslängd i återberättelse på 

svenska, även om värdet låg mycket nära signifikansgränsen. 
 

3.1.3. BST – bisatser 

Antalet bisatser beräknas på hur många bisatser barnet producerat under återberättelsen. 

Här finns av naturliga skäl inget maxvärde. Brytpunkten mellan normalresultat och icke 

åldersadekvat resultat ligger vid en bisats mindre än det uppgivna värdet för åldern 

(Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002). 

Tabell 3 visar medelvärde, standardavvikelse samt lägsta respektive högsta värde 

för flerspråkiga och enspråkiga barns återberättelser på svenska samt medelvärde enligt 

BST-manualen för åldersgruppen 4:8 – 5:9 år. Figur 3 visar antal bisatser per barn. Fyra 

av de flerspråkiga barnen och två av de enspråkiga ligger under ovan nämnda brytpunkt 

för normalresultat.  

 
Tabell 3. Sammanställning av resultat på antal bisatser (BST) för återberättelser på svenska: antal för-

sökspersoner (n), medelvärde (M), standardavvikelse (SD), lägsta värde (Min) och högsta värde (Max) för 

femåriga fler- respektive enspråkiga barn samt medelvärde (M-norm) för åldersgruppen 4:8 – 5:9 år enligt 

BST-manualen. 

 

n M SD Min Max M -norm

Flerspråkiga (Sv2) 8 1,0 1,07 0 3 2 - 3

Enspråkiga (Sv1) 8 2,1 2,23 0 6 2 - 3  
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Figur 3. Stapeldiagram över resultat på antal bisatser (BST) för återberättelser på svenska för femåriga 

fler- respektive enspråkiga barn. 

 

Dubbelsidigt oberoende t-test visade att ingen signifikant skillnad förelåg mellan antal 

bisatser i de flerspråkiga respektive enspråkiga barnens återberättelser på svenska 

(p=0,22, effektstyrka Cohens d=0,65). 
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3.1.4. TROG – antal klarade block  

TROG testar förståelse för olika grammatiska strukturer, t.ex. negationer, komparativ, 

relativsatser. Testet innehåller totalt 20 block. Barn i åldersgruppen 4:6 – 4:11 ska, en-

ligt den svenska normeringen, klara 10 block för att ligga i percentil 50 och i åldersin-

tervallet 5:0 – 5:11 13 block. I normeringen för flerspråkiga barn (4:6 – 5:6 år) ska bar-

nen klara 7 block för att hamna i percentil 50. 

Enligt ovan nämnda svenska normering låg sju barn av de flerspråkiga i percentil 10 

eller lägre. Av de enspråkiga låg hälften i percentil 75 och hälften i percentil 10 eller 

lägre. Vid jämförelse med Ekman Brandt & Svensks normering av TROG för flersprå-

kiga barn i åldrarna 4:6 – 5:6 år, låg fem flerspråkiga barn (62 %) i percentil 75 eller 

högre, ett i percentil 50 samt två barn i percentil 10 eller lägre.  

Tabell 4 visar medelvärde, standardavvikelse, lägsta respektive högsta värde för an-

tal klarade block på TROG för flerspråkiga respektive enspråkiga barn, enligt svensk 

normering för enspråkiga barn.  

 
Tabell 4. Sammanställning av resultat på TROG, enligt svensk normering för enspråkiga barn, avseende 

antal klarade block: antal försökspersoner (n), medelvärde (M), standardavvikelse (SD), lägsta värde 

(Min) och högsta värde (Max) för femåriga fler- respektive enspråkiga barn. 

 

n M SD Min Max

Flerspråkiga (Sv2) 8 7,9 2,95 3 12

Enspråkiga (Sv1) 8 11,8 3,37 8 16  
 

I figur 4 redovisas antal klarade block för varje försöksdeltagare. Av figuren framgår 

också antal block som barnen hade tre rätt av fyra på, d.v.s. strukturer som de till stor 

del behärskar men som ännu inte är helt befästa. Samtliga barn hade något eller flera 

block med tre rätt av fyra. Spridningen i den flerspråkiga gruppen var mellan 3 – 7 

block (M=4,2) och för de enspråkiga var motsvarande siffror 1 – 7 block (M=4,2). 
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Figur 4. Stapeldiagram över resultat på TROG, enligt svensk normering för enspråkiga barn, avseende 

antal klarade block samt antal block med tre rätt av fyra per försöksperson för femåriga fler- respektive 

enspråkiga barn. 
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Oberoende icke parametriska testet Mann-Whitney U visade, vid jämförelse mellan 

enspråkiga och flerspråkiga barns resultat på TROG (räknat i antal klarade block), att 

ingen signifikant skillnad förelåg mellan grupperna (p=0,074). 

 

 

3.2. Kvalitativ analys 

 

3.2.1. Enspråkiga barns återberättelser 
3.2.1.1 Korrekthet 

Grammatik. De enspråkiga barnen gör få morfologiska fel, i syntaktiskt hänseende där-

emot uppvisar några barn avvikelser på flera områden. Tre barn utelämnar ibland arti-

keln: tunnel, ko, lyftkran (fp 15), buss (fp 16) (utan obestämd artikel); polis, busschauf-

för (fp 14, utan bestämd artikel). Barnen gör inga fel på verbböjning.  

De enspråkiga barnen använder alltid inversion i påståendesatser vid framförställd 

satsdel; ibland överanvänder de inversionen: Ett barn har inversion utan föregående 

adverb (mötte han en ko; hitta gubben stället, fp 14) trots att det inte handlar om svar på 

frågan Vad hände sen?. Efter denna fråga utelämnar ett annat barn adverbet (hoppa den 

över ett staket, kör den på en gräsmatta; sa en ko muu; hamnar han i en sjö; fp 12). Här 

verkar det satsinitiala adverbet ha fallit bort, vilket är vanligt i tidigt barnspråk, men 

förekommer hos vuxna också i talspråk. Tre barn utelämnar ibland subjektet, vilket inte 

alltid sker som svar på en fråga, t.ex. fp 10: (försöksledare: Se vad som händer nu) hop-

par över ett staket. Ett barn (fp 15) utelämnar subjektet i de flesta fallen, t.ex. laga; 

rymde; åkte; hoppa; träffa en buss; åka tunnel; strunta i det; dessa former kan delvis 

tolkas som både preteritum och infinitivform. Preteritumformer som hoppa för hoppa-

de, som nästan alla av barnen använder, måste anses som ett vanligt talspråkligt drag 

och kan inte bedömas som inkorrekta. Att utelämna objekt är ovanligare än att lämna ut 

subjekt, t.ex. då lyfte lyftkranen upp på vägen igen (fp 14), vilket är välkänt från barn-

språksutveckling i allmänhet. Ett barn använder fel preposition (han var vid stan, fp 10).  

 

Lexikon. De allra flesta barn gör inga lexikala fel, till skillnad från de flerspråkiga bar-

nens ordanvändning där lexikala fel är vanligare. Detta gäller för barn som både har en 

lång och ordrik återberättelse och barn som berättar kortfattat. Ett barn (fp 12) säger det 

tog ett plask och ett annat (fp 15) fastna i backen i stället för [bussen] föll i dammen. 

Ibland refererar enstaka barn otydligt till chauffören (den dära som styrde, fp 9; gubben; 

fp 14) och tåget (fp 9: då träffa han ett annat; fast sen fick han va själv för den, den 

andra åkte igenom en tunnel). 

 

Diskurs. I återgivningen av berättelsen skiljer sig de enspråkiga barnen kraftigt åt. Fem 

barn berättar historien korrekt och begripligt, även om några av dem utelämnar en del 

händelser. Av dessa ligger tre över eller på normvärdet i BST för parametern informa-

tion. Ett barn (fp 16) är ibland otydligt när det refererar till karaktärerna i berättelsen 

(dom [bussen och tåget] gjorde fu- fina grimaser åt varandra; han sa jag försöker å / 

nu frågar jag en / en pojke och försökte dra upp han).  

De övriga enspråkiga barnens återgivning av berättelsen bygger dels på frågor från 

försöksledaren och är därför delvis obegriplig utan sammanhang (fp 10, fp 12) eller 

kännetecknas dels av att utelämnandet av subjektet gör berättelsen oprecis och ibland 

obegriplig, och att referenten ofta är otydlig även om subjektet finns (den åkte; dom 

åkte tillsammans) (fp 15). Dessa barns informationspoäng ligger under normvärdet. De-

ras berättelser präglas i övrigt av att de är mer bundna till bilderna än barnen med högre 

informationspoäng, som ofta direkt börjar med att nämna bussen (tre barn säger att bus-
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sen var stygg) och säger att chauffören skulle laga den, men att den rymde. Fp 15 och 

16 däremot börjar med att bussen åkte (med chauffören, första bilden), vilket inte nämns 

i förlagan.  

Ett barn utelämnar chauffören helt i berättelsen (fp 12) och ett barn missar att det 

var chauffören som räddade bussen (fp 13, detta barn får i övrigt hög informationspo-

äng). Bland de uttrycken som inte blir godkända enligt BST-manualen finns först och 

främst återgivningen av det var en gång en mycket stygg buss, där tre barn utelämnar att 

det handlar om en stygg (olydig, elak, busig, dum) buss; tre barn får inte heller godkänt 

för återgivningen av uttrycket medan chauffören försökte laga honom. De flesta barn 

använder genomgående preteritum när de återberättar. Några barn använder presens 

ibland och då ofta som svar på en fråga i presens. 

 
3.2.1.2 Komplexitet 

Grammatik. Den genomsnittliga satslängden (MLU) varierar kraftigt mellan barnen i 

den enspråkiga gruppen (5,6 – 10,4), och användning av bisatser som ett mått på kom-

plexitet skiljer sig också mycket mellan de enspråkiga barnen (0-6 bisatser). Som sam-

manbindande element (konnektorer) förekommer underordnande konjunktioner, sam-

ordnande konjunktioner och övriga konnektorer (enligt performansanalysen). Den van-

ligaste underordnande konjunktionen är som (fem fp har denna). Fp 9 har fem olika un-

derordnande konjunktioner (att, vilken, när, hur, som) och fp 13 fyra (som, när, hur, för 

att). Men två barn har inga bisatser alls (fp 15 och fp 16) och fyra barn har en eller två 

bisatser. Fp 9 har också flest samordnande typer av konjunktioner (och, för, fast). Övri-

ga samordnande konnektorer är och och men, som sex barn använder (därav fyra barn 

båda). Som övriga konnektorer fungerar adverb som (och) sen, (och) så, (och) då, nu 

och där, som uttrycker tidsaspekt eller (som där) rumsaspekt. Utbyggda nominalfraser 

med adjektiv förekommer bara hos två barn (fp 9: en stygg buss; fp 14: en mycket stygg 

buss), men dessa saknas annars i förlagan också. Ett barn uttrycker bussens egenskap 

med en relativsats: en buss som var stygg (fp 13). 

 

Lexikon. Lexikal komplexitet återspeglas i sättet som barnen benämner företeelser i 

berättelsen. Hälften av barnen använder mest ord som förekommer i förlagan och byter 

ut ord bara vid några tillfällen. Detta gäller såväl för barn som uppvisar kort satslängd 

och korta turer (se nedan) och som utelämnar många händelser (fp 10, fp 15), men även 

för barn med längre MLU, längre turer och högre informationspoäng (fp 9, fp 11). 

Andra barn med höga informationspoäng byter ut många ord och håller sig ändå nära 

till förlagan (fp 13, fp 14), orden är då för det mesta adekvata enligt BST-manualen. 

Dessa barn får med flest poängsatta händelser. Några barn byter ut ord och får inga in-

formationspoäng enligt BST, även om innehållet bara modifieras något (t.ex. fp 16: det 

var så jobbigt att köra på vägen i stället för han sa: jag är trött på att åka på vägen, fp 

12: hamnar han i en sjö i stället för föll i dammen). Bara hos ett barn handlar det om att 

det utbytta uttrycket beror på en missuppfattning av innehållet (fp 12: bussen gick upp 

på vägen igen [bussen sätts tillbaka på vägen]). 

 

Diskurs. Barnets initiativ att utveckla berättelsen återspeglas i hur långa barnets turer är 

och om försöksledaren måste hjälpa barnet med frågor eller inte. Även här är gruppen 

delad; mer än hälften av barnen behöver inga innehållsfrågor, utan får frågor som 

nämns i BST:s manual, nämligen Vad hände sen? eller Och sen? (fp 9, fp 11, fp 14, fp 

16). Ett barn får inga frågor alls, utan bara minimal feedback i form av ett hummande 

(fp 13). Dessa barn har alla relativt höga informationspoäng och driver själva berättan-

det framåt, om än i olika grad. Två barn (fp 14 och 16) har svårt att komma igång, men 
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har långa turer på slutet av återberättelsen. Barnen får också med många detaljer och ger 

förklaringar till händelser. Barnen med högst informationspoäng (fp 13 och fp 14) ger 

mest förklaringar, men använder inte lika ofta temporala konnektorer som sen och då 

som fp 9 och 11. Tre barn (fp 10, 12 och 15) får även innehållsfrågor av försöksledaren, 

dvs. frågor som inte bara ska uppmuntra till att berätta mer utan har anknytning till in-

nehållet och i vissa fall kräver ett bestämt svar, t.ex. Vad gjorde tåget? Händer det nå-

got mer här? Vem är det här? (fp 10); Vad gjorde dom? Var är bussen nu? Vad gör 

bussen nu då? (fp 12); Vad finns på den bilden? Vem var det som struntade i det? Vad 

är det här? Vad gjorde kossan, minns du det? (fp 15). Dessa barn har också de kortaste 

turerna. Längst turer har fp 13, 14 och 16. 

Alla enspråkiga barn utelämnar uttrycket [bussen] fortsatte ut på landet. Sju barn 

återger inte att bussen föll i dammen med ett plask och fastnade i leran. Uttrycket jag 

kan inte tro mina ögon utelämnas av sex barn.  

 
3.2.1.3 Flyt 

Pauser mellan turer (latens) finns mest hos fp 10 och 12 som har genomgående korta 

turer, men även hos fp 9 och 16 med korta turer i början av återberättelsen. Fp 10 rycker 

ofta på axlarna för att markera oförmåga eller ovilja att svara. Pauser inom turer före-

kommer inte så ofta (mest hos fp 9 och 16).  

False starts förekommer inte, däremot omformuleringar hos fp 15 (träffa en buss, 

nää […] nu, nu menar jag med tåget träffade en buss) och fp 16 (och han sa jag försö-

ker å fråga å / nu frågar jag en / en / pojke). Ersättningar av ljud och stavelser före-

kommer hos fp 9 (och så ling- ringde han till en lyftkran), fp 11 (och sen ringde han till 

en vis- i visselpipan), fp 13 (f- chauffören), fp 15 (han skulle sto- han skulle stanna) och 

fp 16 (fu- fina grimaser). Omtagningar av ljud, stavelser och ord finns hos alla fp, van-

ligast är detta hos de barn som har långa turer och relativt höga informationspoäng (fp 

13, 14 och 16). Utfyllnadsljud (eh) förekommer inte så ofta, de finns såväl hos barn med 

korta turer (fp 10) och långa turer (fp 13, 14). 

 

3.2.2. Flerspråkiga barns återberättelser på svenska 
3.2.2.1 Korrekthet 

Grammatik. Den morfologiska och syntaktiska korrektheten varierar hos de flerspråki-

ga barnen, men som grupp gör de fler fel an de enspråkiga. Artikel utelämnas av två 

barn (fp1: dom där gjorde tävling; sen sa ko; fp 4: tåget gick i tunnel; jag menar ko), 

vilket kan tolkas som transfer från arabiska som saknar obestämd artikel. Fel genus 

(övergeneralisering av en för ett) förekommer hos fyra barn: en torn (fp 1), en tåg (fp 

5), en vatten (fp 8), en staket (fp 5, 7, 8). Bristande kongruens i nominalfrasen uppvisar 

fp 6 (det där staket), fp 7 (den blåa jagar bort den buss [ev. transfer från arabiska: al-

buss]; en chauffören) och möjligtvis fp 5 (en mannen lagade bussen; en tåget har gått i 

en annan sida; detta kan också tolkas som omformuleringar). Bristande predikativ ad-

jektivkongruens finns hos ett barn (fp 3: och här också tåget som är stor). Felaktiga 

preteritumformer förekommer hos fp 1 (togde), fp 3 (sägde), fp 5 (komde) (-de-

formerna är en övergeneralisering av regelbunden verbböjning) och fp 6 (fortsätte). 

Barnen försöker alltså uttrycka preteritum, men gör det morfologiskt inkorrekt. Detta 

står i kontrast till de enspråkiga barnen, som inte gör några fel på verbböjning. Samti-

digt förekommer sådana övergeneraliseringar vanligtvis också hos enspråkiga barn i den 

åldern. 

I syntaktiskt hänseende varierar användningen av inversion efter topikaliserad sats-

del. Tre barn uppvisar genomgående inversion efter adverb (fp 1: ex. sen blev han trött; 

sen sa ko mu) men för två av dem finns det bara ett obligatoriskt tillfälle (fp 6: och då 
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körde den på vägen; fp 7: då åkte (dom) dit). Ett barn har inversion endast en gång (fp 

5: en gång var det en buss – fast formel) och använder för övrigt rak ordföljd med ver-

bet på tredje plats, t.ex. sen han blev trött; sen han ramla vattnet; sen dom har gått. Fp 

8 har inversion efter adverbet sen två gånger (sen hoppa han ett staket, sen går han och 

sa muu), men sex gånger subjekt-verb-ordföljd efter sen. Ett barn använder rak ordföljd 

efter adverb, men det finns bara ett obligatoriskt tillfälle med framförställt adverb (fp 4: 

och sen polisen kom). Ett barn använder inga adverb (fp 2) och ett barn (fp 3) utelämnar 

kopulan efter adverb (och här också tåget = möjlig transfer från arabiska). Detta barn 

använder också inversion utan framförställt adverb på svenska: åkte tåg och stannade; 

åkte bussen (trots att det inte är svar på: Vad hände sen?).  Även detta kan tolkas som 

transfer från arabiska som har verb-subjekt-ordföljd. De enspråkiga barnen använder 

genomgående inversion efter framförställt adverb, ibland också när adverbet utelämnas. 

Subjektet och verbet utelämnas av två barn (och sen försökte bromsa, fp 5; han vis-

selpipa, fp 7). Osäkerhet råder för bruket av prepositioner. Flera barn överanvänder pre-

positionen på: han vissla på visselpipan; han ramlade i vattnet och fastnade på leran 

(fp 2), tåget åkte på en tunnel (fp 7), sen han landa på en vatten (fp 8). Två barn (fp 1, 

fp 6) säger jag kan inte tro på mina ögon för det idiomatiska uttrycket jag kan inte tro 

mina ögon (sannolik transfer från arabiska). På arabiska används här prepositionen bi 

med betydelsen ”i/med”. Andra prepositioner som används fel är över (tog över han 

vattnet, fp 5) och  till (han åkte till (den) vattnet, fp 6; tåget skulle gå till tunnel, fp 7). 

Prepositionen saknas i sen han ramla vattnet (fp 5) och sen han hoppa en staket (fp 8). 

Fem barn använder rätt preposition över i uttrycket han hoppade över ett staket, ett barn 

säger ifrån ett staket. Reflexivpronomenet sig utelämnas av två barn (fp 5: han bryr inte 

om; fp 8: han brydde inte). Ett barn använder possessivt personligt pronomen i stället 

för reflexivt (polisen visslade med hans / mm visselpipa, fp 1), vilket också kan förkla-

ras med att arabiska saknar separata possessiva pronomen. I placeringen av negation gör 

inget av barnen fel, även om den bara används i huvudsats och då placeras efter det fini-

ta verbet (t.ex. fp 1: han gick förbi och bryr sig inte om; han kunde inte stoppa; fp 8: 

men han brydde inte (x); man såg inte den var en vatten). 

 

Lexikon. Flera av de flerspråkiga barnens återberättelser präglas av lexikala överexten-

sioner. Framför allt handlar det om verbet gå, som överanvänds av alla åtta barn och då 

framför allt ersätter åka, men även falla/ramla, t.ex. hos fp 4: tåget gick in i tunnel; så 

han gick in i vattnet. På arabiska använder barnen verben mashy (eg. ”gå”) och rah 

(”åka”), som dock ofta sammanfaller i betydelsen. 

Felaktig användning av andra ord förekommer oftare än hos de enspråkiga barnen 

och kan delvis bero på missuppfattning av innehållet, men också på svårigheter att ut-

trycka sig adekvat: Så säger fp 6 pojke för polis (missuppfattat innehåll) och fp 1 torn 

för tunnel (missuppfattat innehåll?); fp 7 säger chauffören han skulle laga bilen (när han 

har nämnt bussen); fp 1 säger sen (följer) han igen i vattnet (han föll i dammen; möj-

ligtvis ett försök att säga föll och in?). Fp 5 säger i en annan sida i stället för åt ett håll, 

vilket gör berättelsen oprecis: Och sen en tåget har gått i en annan sida och han har 

gått i en annan sida. Arabiska använder samma ord för ”sida/håll/riktning” och preposi-

tionen blir bi ”i/med/vid”, så att det kan tolkas som transfer. När ett barn utelämnar or-

det lyftkran (han ringde till en sen gick han ut, fp 7), tyder detta på problem att hitta 

ordet. Ett annat barn utelämnar staket, men säger det senare (han börja å hoppa en; fp 

8). Fler barn än i den enspråkiga gruppen är otydliga när de refererar till chauffören (fp 

5: mannen; fp 7: den blåa (efter att ha nämnt chauffören); fp 4: han försökte laga bus-

sen; fp 8: han försökte gå efter // tåget; den där killen har gått på bussen).  
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Diskurs. Alla flerspråkiga barn får informationspoäng för återgivningen av historien 

som ligger under normvärdet för enspråkiga barn. Detta gäller både för barn som berät-

tar relativt självständigt eller mest får frågan Vad hände sen? (fp 1, 3, 5, 6, 7, 8) och för 

barn som får många innehållsfrågor (fp 2, 4). Fp 5 år inga frågor alls (barnet berättar för 

föräldern även på svenska). Detta barn återger historien begripligt men utelämnar ändå 

många händelser. De andra barnens berättelser är delvis obegripliga, som beror på att de 

ofta direkt benämner vad som händer på bilderna, vilket skiljer dem från majoriteten i 

den enspråkiga gruppen. Även de enspråkiga barn vars berättelser blir svårförståeliga 

utan bilder och frågor återger mera precist innehållet i berättelsen när de utgår från bil-

derna. Denna skillnad återspeglar sig också i att vissa barn byter ordning på händelser 

utifrån vilken bild de tittar på (fp 3, 8) eller börjar berättelsen med att beskriva bilden 

där bussen åker, även om det inte ingår i förlagan (fp 3, 5, 7). Det sistnämnda förekom-

mer också i kontrollgruppen, men i mindre utsträckning (fp 15, fp 16). I återberättandet 

visar några barn med ögonen att de vill ha läsriktning höger-vänster som på arabiska, 

vilket kan försvåra återgivningen av berättelsen i rätt ordning. Hos fp 2 och 4 bygger 

återgivningen av berättelsen nästan helt på frågor om innehållet från försöksledaren 

(eller föräldern, fp 4). 

Många barn uttrycker referenten i en utsaga otydligt. Fp 7 pekar mycket på bilder, 

t.ex. då åkte (dom) dit (pekar på bilden); han visselpipa (pekar på polisen), den gick 

(pekar på bussen). Fp 1, 3, 5, 6, 7 och 8 är otydliga i benämningen av karaktärerna och 

använder ofta pronomenet han, vilket i vissa delar leder till bristande koherens, dvs. 

berättelsen blir svårförståelig utan bilderna och delvis också med tillgång till bilderna: 

(Han) skulle stoppa bussen. Han gick förbi och bryr sig inte om (chauffören/bussen, fp 

1); åkte bussen och en fort; åkte tåg och stannade; han blir arg (flera gånger; här är det 

oklart om det handlar om bussen/polisen och chauffören/bussen; fp 3); sen mannen hitta 

han, sen han, han ringde nån (fp 5); han ringde till en sen gick han ut (chauffö-

ren/bussen; fp 7); han försökte laga den här; han ba, han ba, han ba men (vissling) men 

han brydde inte (polisen/bussen); sen går han och sa muu (bussen/kon); sen han [chauf-

fören] (bara) skrek och sen / sen han försökte gå efter // tåget)  (fp 8).  Att berättelserna 

blir svårförståeliga utan försöksledarens frågor händer också i de enspråkiga barnens 

återberättande (fp 10, 12 och 15), men detta beror snarare på att de är så kortfattade. 

Även dessa kan ibland referera otydligt (särskilt fp 15), men det är vanligare i de fler-

språkiga barnens berättelser.  

Fp 3 har ofullständiga meningar även som svar på frågan Vad hände? (i vattenpöla / 

och blir arg) eller som kommentar till en bild (en ko). Detta barns återberättelse präglas 

särskilt mycket av oförmågan att sätta ord på händelser och tolka bilderna, t.ex. han åkte 

buss så fort (vem åkte?); och här också tåget som är stor / och dom kör snabbare; åkte 

bussen och en fort. 

Ibland missuppfattar barnen innehållet i berättelsen (fp 3: blir arg; fp 7: den blåa 

(jagar) bort den buss). Fp 2 och fp 3 utelämnar helt chauffören i berättelsen. Fp 2 och 4 

anger att polisen räddade bussen. Sådana missuppfattningar förekommer också hos de 

enspråkiga barnen, men mera sällan. Sex flerspråkiga barn får inga informationspoäng 

enligt BST-manualen för återgivningen av bestämde sig bussen för att rymma, medan 

sju av de enspråkiga får det. Här ska både referenten (bussen) och rymma/åka iväg/köra 

iväg/smita finnas med. Fem barn får inga poäng för (polisen) blåste i sin visselpipa, 

vilket beror på att de utelämnar antingen visselpipa eller verbet, och fem barn får inga 

poäng för återgivningen av det var en gång en mycket stygg buss (de utelämnar bussens 

egenskap). 

Många barn blandar preteritum och presens när de återberättar. Detta beror inte all-

tid på försöksledarens frågor i presens, utan även kan ske i samma mening (han gick 
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förbi och bryr sig inte om, fp 1; sen går han och sa muu, fp 8), vilket inte förekommer i 

den enspråkiga gruppen. Två barn använder också perfekt (fp 5, fp 8). Ett barn använder 

genomgående preteritum (fp 6). 

 
3.2.2.2 Komplexitet 

Grammatik. Satslängd (MLU 4,2 – 7,8) och antalet bisatser (0-3) skiljer sig inte lika 

mycket som mellan de flerspråkiga barnen som inom den enspråkiga gruppen. Detta 

gäller särskilt för satslängd. Två barn uppvisar inga bisatser alls (fp 2, som också har 

korta meningar och korta turer; fp 8 har en ofullständig bisats utan konjunktion: man 

såg inte den var en vatten). Som underordnande konjunktioner förekommer mest som 

(hos fem barn), därefter hur (hos två barn) och att (hos ett barn). Detta skiljer den fler-

språkiga från den enspråkiga gruppen, där det finns en större bredd av olika typer av 

konjunktioner, vilket dock mest beror på att två barn använder många olika konjunktio-

ner. Ett barn använder som i en avancerad konstruktion tillsammans med pronomenet 

vem: Dom där gjorde tävling vem som skulle vinna först (fp 1). Samordnande konjunk-

tioner är mest och (sju barn), därefter men (fyra barn). Som övriga konnektorer används 

tidsadverbialet (och) sen (fem barn) och då (två barn) samt rumsadverbialet här (ett 

barn). De flerspråkiga barnen använder alltså färre olika samordnande konjunktioner 

och övriga konnektorer än de enspråkiga. Utbyggda nominalfraser med adjektiv före-

kommer inte alls (ett barn säger den blåa), två barn använder däremot deiktiska prono-

men (den här grinden, fp 1; det där staket, fp 6). 

 

Lexikon. De flesta barn använder bärande ord från förlagan. När de byter ut ord, blir de 

inte lika ofta godkända som de enspråkiga barns ersättningar enligt BST-manualen. Det 

händer att barn använder ord som semantiskt bara avviker något från förlagan och då får 

inga informationspoäng (fp 6: på marken i stället för på vägen; fp 5: dom kör / att vi s- / 

ser vem är snabbast [tävlade om att köra fortast]). Men det händer oftare än hos de 

enspråkiga barnen att barnen använder uttryck som inte förekommer i förlagan och som 

inte får informationspoäng för att de är inadekvata eller beror på missuppfattning av 

innehållet, t.ex. bussen går och går och går [bestämde sig bussen för att rymma], fp 5; 

de kör snabbare [tävlade om att köra fortast], fp 3; sen gick han ut [bussen dras upp av 

en lyftkran, vilket inte syns på bilden], fp 7; han försökte gå efter tåget [bussen och tå-

get tävlade], fp 8. 

 

Diskurs. De flesta barn får innehållsfrågor av försöksledaren. Ett barn får inga frågor 

och tre barn (fp 3, 7, 8) får bara frågor som Vad hände sen?. Av de barn som inte får 

innehållsfrågor är det två barn som berättar livligt och strukturerar berättelsen temporalt 

genom att ofta använda sen, men det sker delvis med yttranden som är upprepande och 

oprecisa (fp 5: bussen går och går) eller som fyller på med händelser som kan härledas 

ur bilderna men som inte nämns i berättelsen (sen han (bara) skrek, fp 8). De utvecklar 

inte berättelsen i den bemärkelsen att de sällan ger förklaringar till händelser: Sen han 

blev trött han hoppade över ett staket (varför?), fp 5; han var(a) med bussen den killen 

har gått på bussen, fp 8). De andra två barn som inte får innehållsfrågor (fp 3, fp 7) sva-

rar nästan bara på frågor och driver inte själva berättelsen framåt. Deras turer är korta 

och fp 3 har en del ofullständiga meningar.  

Även barnen som får innehållsfrågor har korta turer. Frågorna som ställs är t.ex.: 

Vad gjorde bussen? Vem är det här? Vad gör han (chauffören) med bussen? (fp 1); Var 

är bussen nånstans? Vem är det som är mer på bilden? Vad gör polisen då? Hur kom 

han dit upp? (fp 2); Vad gjorde bussen? Bussen tävlade med vem? Vad gör kon? [föräl-

der, fp 4]; Var det något mer som hände? Var det slut? (fp 6) Inget av de flerspråkiga 
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barnen ger en förklaring varför bussen rymmer (den är stygg); antingen utelämnar de 

denna centrala initiala information helt och hållet (fem barn) eller så nämner de bara 

bussen.  

Som de enspråkiga barnen utelämnar alla flerspråkiga barn att bussen fortsatte ut på 

landet och sju resp. åtta barn att bussen föll i dammen med ett plask och fastnade i le-

ran. Till skillnad från de enspråkiga barnen utelämnar alla flerspråkiga barn också de 

gjorde grimaser åt varandra och bussen rusade nerför backen (utelämnas av tre resp. 

två enspråkiga barn). Alla flerspråkiga barn får med han hoppade över ett staket och 

han mötte en ko. Relativt många av barnens uttryck får inga informationspoäng då de 

inte återger innehållet på ett precist sätt, även om berättelserna i sig inte alltid är kortare 

än de enspråkiga barnens med högt informationspoäng. 

 
3.2.2.3 Flyt 

Latens finns framför allt hos fp 2, som dock inte yttrar sig som ofyllda pauser mellan 

turer, utan som utfyllnadsljud efter frågor från försöksledaren (mmm, nnn). Även fp 7 

har relativt ofta pauser mellan turer. Fp 1 och fp 2 har också många non-verbala signaler 

på latens (nickar, rycker på axlarna; skakar på huvudet, tittar på försöksledaren). Pauser 

inom turer förekommer inte så ofta (mest hos fp 1 och fp 6).  

Omformuleringar och avbrutna meningar är vanligare än hos de enspråkiga barnen 

och förekommer hos fp 1 (han gick bara så i; men sen togde tåget gick in en torn; bus-

sen med chauffören sitter inne; sen gick sen vill han inte), fp 3 (han går (xxx) som han 

går under), fp  4 (tåg, nej; tåget gick in i – nej, ett tåg), fp 5 (hon sa jag tror, jag ser 

inte mina ögon), fp 6 (och då (x); han åkte till (den) vattnet); fp 8 (sen han börja å hop-

pa en). Inget av de flerspråkiga barnen ersätter dock ord och stavelser, dvs. rättar egna 

felsägningar. Omtagningar av ljud, stavelser och ord finns till skillnad från de enspråki-

ga barnen bara hos hälften av barnen i den flerspråkiga gruppen (fp 5, 6, 7, 8). Inte hel-

ler utfyllnadsljud är vanliga, förutom hos fp 2. 

 

3.2.3. Flerspråkiga barns återberättelser på arabiska 

De flerspråkiga barnens berättelse på arabiska analyseras under aspekterna korrekthet 

och komplexitet i avseende på diskurs. Frågor om kodväxling och berättarstil behandlas 

i separata avsnitt. 

 
3.2.3.1 Korrekthet 

Alla flerspråkiga barn får relativt många frågor och kommentarer av sina föräldrar när 

de återberättar på arabiska (se avsnitt 3.2.3.4 om berättarstil). Kännetecknande för 

många barns berättelser är att referenten ofta är oklar och att betydelsen av uttrycken på 

arabiska är vagare än i deras svenska berättelser. Två barn berättar ganska utförligt av 

sig själva (fp 1 och fp 5), vilket de också gör på svenska. Fp 1 får flest informationspo-

äng av alla flerspråkiga barn och når fler informationspoäng i den arabiska återberättel-

sen än i den svenska, där barnet ligger i topp bland andra. Även fp 3 får lite högre poäng 

på arabiska, men på en låg nivå. De flesta andra barnens informationspoäng på arabiska 

ligger något under dem på svenska eller är lika (för fp 6). Fp 4 får mycket högre infor-

mationspoäng på svenska än på arabiska. Sammanlagt når barnen en något högre infor-

mationspoäng i sina svenska återberättelser än i de arabiska. Resultatet ligger dock fort-

farande mycket under resultatet för de enspråkiga barnen enligt BST:s normering. 

Referenten i återberättelserna är liksom i de flerspråkiga barnens svenska berättelser 

ofta otydlig, då många barn använder pronomenet han/den (samma betydelse) efter att 

ha refererat till bussen initialt. Han kan också syfta till chauffören eller polisen. Fp 3, 4, 

5 och 7 börjar inte berättelsen med att tala om bussen, utan använder han/den eller refe-
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rerar till chauffören. Fp 6 använder genomgående pronomenet han när barnet talar om 

bussen. Barnen använder också många deiktiska pronomen (den här) utan efterföljande 

nomen, vilket sker mycket oftare än på svenska och bidrar till bristande koherens. Be-

rättelserna blir därmed också ännu mer bundna till bilderna. Här spelar naturligtvis pro-

ceduren att berätta på arabiska sist en viss roll, då föräldrarna känner till berättelsen väl. 

Fördelningen av informationspoäng genom översättning från ett annat språk är na-

turligtvis problematisk. Kännetecknande för många barns återberättelser är den höga 

andelen ord och uttryck som barnen säger på svenska i de arabiska återberättelserna (se 

avsnitt 3.2.3.3). Även för dessa ges här poäng enligt BST:s manual. Men vissa ord från 

översättningen kan inte poängsättas, då de semantiskt inte är helt kongruenta med de 

önskade uttrycken i manualen (t.ex. han flög till/i backen [BST: han rusade nerför 

backen], fp 2; bussen gick från backen, fp 1). Felaktiga uttryck på arabiska förekommer 

också (fp 4 säger klubba för visselpipa, hon har inte heller ordet på svenska). Ibland har 

poäng givits när uttrycken är en omskrivning (den som lyfter bilar = lyftkran; han sa 

kör inte = skrek: Stanna buss, fp 5) eller speglar ett arabiskt uttryck (hoppade genom 

grinden, fp 1). Ibland ser man att barnet har förstått händelsen på svenska, men återger 

den genom en omskrivning som blir vagare i betydelsen: den ville inte göra falla i vatt-

net, fp 5 (BST: försökte han stanna); chauffören fick veta och sprang och var var han, 

fp 1 (BST: chauffören hittade platsen där bussen var); men han vill vem som kommer 

först vem som kommer att vara det första, fp 1 (BST: och tävlade om att köra fortast); 

för det här tåget åkte till den här, och bussen kunde inte åka dit, fp 5 (BST: därför att 

tåget åkte in i en tunnel). Detta kan ibland bero på att konstruktionen kräver en speciell 

struktur på arabiska: vem av dem som var den snabbaste köraren eller vem som är 

snabbast att köra. Samma barns konstruktion på svenska innehåller bisatsen vem som 

skulle vinna först (se avsnitt 3.2.2.2). 

 
3.2.3.2 Komplexitet 

Barnens sätt att återberätta historien på arabiska skiljer sig inte så mycket från deras sätt 

att återberätta på svenska, när man jämför de enskilda barnens berättelser med varandra. 

Barnen som får många innehållsfrågor av försöksledaren får också många innehållsfrå-

gor av sina föräldrar (fp 2, fp 4, fp 6). Fp 7 berättar relativt kortfattat både på svenska 

och på arabiska, även om barnets turer på arabiska är något längre. Fp 8 får inga frågor 

alls under den arabiska berättelsen och på svenska bara frågor som inte är innehållsrela-

terade. Barnet har en kort tur i början och sedan en enda lång tur på arabiska, liknande 

återberättelsen på svenska, och visar därmed på att det tar initiativ i berättandet. Fp 1 får 

få innehållsfrågor och mönstret är liknande för återberättelsen på svenska. Fp 5 har 

långa turer i slutet av den arabiska återberättelsen och får inga frågor alls i den svenska. 

De flerspråkiga barnen utvecklar inte sin berättelse mer på arabiska än de gör när de 

berättar på svenska. Många yttranden får inga informationspoäng. Inget av barnen får 

med sekvenserna de gjorde grimaser åt varandra, bussen åkte ut på landet, (bussen föll 

i dammen) med ett plask; dessa utelämnas också i de svenska berättelserna. Som i de 

svenska berättelserna får alla barnen med han hoppade över ett staket och sex nämner 

kon. Fem barn får med att polisen ropar Stanna buss i den arabiska berättelsen, däremot 

utelämnas det av alla flerspråkiga barn i den svenska berättelsen (ett barn säger han blir 

arg). 

I berättelserna utelämnas många detaljer och ges sällan förklaringar till händelser, 

vilket återigen delvis kan bero på proceduren. Så nämner barnen inte heller på arabiska 

att bussen är stygg som förklaring till varför den rymmer. Chauffören benämns bara av 

ett barn (fp 7), de övriga säger mannen (fp 5) eller han. Inget av barnen ger en förklar-
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ing varför bussen hoppar över ett staket (den är trött på att köra på vägen) och de allra 

flesta barnen återger inte händelseförloppet på slutet på ett adekvat sätt.  

 
3.2.3.3 Kodväxling 

Kännetecknande för barnens återberättelser på arabiska är den höga andelen ord och 

uttryck på svenska. Alla barn kodväxlar till svenska när de återberättar på arabiska. 

Däremot kodväxlar de praktiskt taget inte när de återger berättelsen på svenska (fp 5 

frågar föräldern på arabiska om ett ord på svenska). Det finns olika tänkbara anledning-

ar till varför barnen kodväxlar, som tas upp i diskussionen senare. Här ska redovisas var 

och hur kodväxling sker. 

Vissa uttryck från den svenska förlagan återger barnen företrädesvis på svenska. 

Detta gäller å ena sidan citat, å andra sidan centrala ord i berättelsen. Det idiomatiska 

uttrycket jag kan inte tro mina ögon nämns av fyra barn. Två barn säger detta bara på 

svenska (fp 4 i den första återberättelsen: jag tror inte mina öger, fp 8: jag tror inte 

mina ögon). Ett barn säger det både på svenska (jag tror inte på mina ögon) och sedan 

på arabiska med dualis (ma fini a3ml tro 3l 3ayanyyi = jag kan inte göra tro på mina 

två ögon) (fp 1; tro sägs på svenska). Ett barn säger på arabiska utan dualis (ana ma 

bsade2 b3yony = jag tror inte mina ögon) (fp 5) och ett barn kodväxlar mitt i uttrycket: 

ana ma a’ref mina ö- mina 3ini = jag vet inte mina ö- mina öga (fp 6; svenska med 

fetstil). Orden visselpipa och tunnel används bara på svenska, liksom ordet tävla. Andra 

ord som ofta dyker upp på svenska är tåg, vissla, stanna, staket, ko, mu, backe. Det är 

alltså centrala ord i berättelsen som barnen säger på svenska. På förälderns begäran upp-

repar de orden eller uttrycket ibland på arabiska (t.ex. fp 1: Stanna buss! Stopp bus-

sen!).  

Några barn har hela meningar på svenska mitt i en tur, särskilt fp 8 och fp 3: Bussen 

så här åkte den. Han sprang efter. Han/den har bara just kommit, han sprang, menar – 

springer (fp 3). Här kommer barnet tydligen inte på det arabiska ordet och får det slutli-

gen av föräldern. Fp 6, 7 och 8 kodväxlar mest av alla barn, t.ex. fp 8: en gång en gång 

var det en buss en gång en gång så var bussen här; sedan (dom tävl-) så här de gjord-; 

och sedan han vi- han gjorde inte vissta och sedan gjorde han vissta (= visste). Även fp 

6 och fp 7 kodväxlar med hela meningar: och han kunde inte fortsätta; och hoppa på 

staket; men han gjorde åka efter bussen sätta tillbaka den och så är det slut (fp 6); här 

är bussen och sedan tåget åkte på en tunne backen (x) med en tåget ska åka i en 

backe (fp 7). Fp 4 har i sin korta återberättelse lika många uttryck på svenska som på 

arabiska.  

Ibland hänger barnen arabisk artikel på ett svenskt ord, t.ex.: kon (fp 1: le-ko), ner i 

backen (fp 5: bel backe), med kroken (fp 6: bi-l-krok), bussen (fp 7: el-buss). Många 

barn kombinerar göra på arabiska med svenskt infinitiv/finit verb, t.ex. fp 1: han skulle 

göra stanna; fp 5: han gjorde hoppa; fp 6: de där gjorde tävla, han gjorde / tävlade; fp 

8: han gjorde lagade/sprang; han gjorde bromsa/fastna. Kombinationen göra + finit 

verb helt på arabiska finns också barnens arabiska berättelse. Den är sannolikt inte ara-

bisk från början och kan inte räknas som del i en arabisk utvecklingsgång i enspråkig 

miljö, utan är en kreativ transfer, även om den på svenska bara finns som spetsställning 

(hoppade gjorde han). På arabiska finns ingen infinitiv, vilket kan vara en förklaring 

varför barnen använder svensk infinitiv. Konstruktionen på arabiska hade också krävt 

att verbet böjs. Ett annat exempel på svensk transfer är användningen av räkneordet ett 

(wahad) före substantiv i samband med kodväxling (wahad tåg); vanligtvis är adjek-

tiv/räkneord efterställda på arabiska. 

Det händer ibland att kodväxling/transfer från svenska inte är semantiskt adekvat 

(t.ex. fp 3: han går till vattnet). Många omskrivningar av svenska uttryck innehåller 
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kodväxling, t.ex. sedan åkte den och den här han gjorde sprang från honom (fp 8); den 

gjorde åka och sedan gick den ner i backen (fp 5). Fp 6 har uttrycket för lyftkran varken 

på svenska eller på arabiska: En krok. Med krok(en) [bi-l-krok]. Jag kan inte jag har 

faktiskt inte – (xxx) jag vet inte jag kan inte på arabiska. Flera barn uttrycker (åtmin-

stone initialt) att de inte kan eller vill berätta på arabiska (fp 1, fp 2, fp 4, fp 6). Ett barn 

säger i början jag vet inte när föräldern frågar på arabiska (fp 5). Men alla barn uppvisar 

kodväxling till svenska, även de barn vars berättelse på arabiska är mer utförlig (fp 1 

och fp 5) och de som inte uttrycker något motstånd mot att tala arabiska (fp 3, fp 7, fp 

8). 

 
3.2.3.4 Berättarstil 

De flerspråkiga barnen är i en annan berättarsituation än de enspråkiga. Dels ska de 

återberätta de för en förälder/släkting på arabiska, dels lyssnar denne också på deras 

återgivning av berättelsen på svenska. De enspråkiga barnen träffar bara försöksledarna. 

För de flerspråkiga barnen skapar detta en situation där de mer än de enspråkiga barnen 

interagerar med den de berättar för. Därmed präglas de arabiska återberättelserna mer av 

en dialogform än de svenska, vilket också medför att berättelsen ofta är svårbegriplig 

utanför sammanhanget. 

Även om föräldrarna instruerades att om möjligt bara frågar Vad hände sedan? eller 

motsvarande när barnet berättade på arabiska, ställer föräldrarna genomgående många 

innehållsfrågor. De flesta föräldrar uppmanar även barnen att berätta på arabiska. Såväl 

barn vars berättelse på svenska är relativt utförlig (fp 5) och barn som har korta turer 

och visar motstånd mot att berätta överhuvudtaget (fp 2 och 4), får uppmaningar från 

föräldrarna att börja berätta och att visa vad de kan. Barnen ställer också frågor till sina 

föräldrar, mest för att få hjälp med att hitta rätt uttryck på arabiska, men också för att 

komma igång och komma vidare i berättelsen. Många föräldrar hjälper av eget initiativ 

till med arabiska uttryck eller översätter barnets svenska uttryck till arabiska och rättar 

innehållsfel. Många ställer även frågor till barnen för att de ska förtydliga det de har 

sagt. Vissa föräldrar ger även egna förslag till tolkning av berättelsen, t.ex. att bussen 

har åkt till marknaden. Det skapar en skillnad mot de svenska berättelserna både hos 

enspråkiga och flerspråkiga barn, där försöksledarna ger feedback mer i form av hum-

manden, och använder frågor bara för att driva berättelsen framåt. Ett undantag är fp 8, 

som inte får några frågor alls, bara en uppmaning att tala arabiska. 

 

3.2.4. Sammanfattande jämförelse av gruppernas återberättelser 

Flerspråkiga barns L2 och L1. Kännetecknande för många flerspråkiga barns berättel-

ser är att referenten ofta är otydlig, vilket gäller både den svenska och den arabiska 

återberättelsen. På arabiska blir berättelsen ännu mindre precis i de språkliga uttrycken, 

vilket kan innebära syntaktiska och lexikaliska omskrivningar, medan barnen har till-

gång till de bärande orden och konstruktionerna på svenska. Barnen kodväxlar ofta på 

svenska när de ska återberätta på arabiska. På arabiska använder barnen också oftare 

deiktiska pronomen (den här) utan efterföljande nomen, vilket bidrar till att berättelsen 

blir svårförståelig utan bilder. Barnens sätt att återberätta historien på arabiska skiljer 

sig däremot inte så mycket från deras sätt att återberätta på svenska, dvs. barn som har 

korta meningar och turer på svenska har detta också på arabiska. De flerspråkiga barnen 

utvecklar inte heller sin berättelse mer på arabiska än de gör när de berättar på svenska, 

dvs. deras berättelse innehåller inte fler detaljer eller förklaringar av händelseförloppet. 

  

Flerspråkiga barns L2 och enspråkiga barns L1. De enspråkiga barnen som grupp får 

med fler händelser och utvecklar berättelsen mer än de flerspråkiga, även om barnen i 
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den enspråkiga gruppen skiljer sig kraftigt åt i diskursivt hänseende. Många yttranden 

av de flerspråkiga barnen får inga informationspoäng, dvs. berättelserna kan delvis vara 

ordrika men ändå inte återge innehållet adekvat p.g.a. att de inte använder semantiskt 

precisa uttryck. De flerspråkiga barnen utgår mer från bilderna samt behöver fler frågor 

om innehållet för att fortsätta berätta. De gör fler grammatiska och lexikala fel än de 

enspråkiga barnen, samt producerar färre grammatiskt och lexikalt komplexa meningar. 

Satslängd och antalet bisatser skiljer sig däremot inte så mycket mellan den flerspråkiga 

den enspråkiga gruppen.  

Det är värt att notera att i syntaktiskt hänseende varierar användningen av inversion 

efter topikaliserad satsdel (adverb) hos de flerspråkiga barnen: Bara ett barn använder 

inversion vid flera tillfällen, två barn med inversion har endast ett obligatoriskt tillfälle. 

De övriga fem barnen använder i störst utsträckning rak ordföljd. Efter två år i svensk 

förskola ska barnen enligt processbarhetsteorins förutsägelser ha uppnått en grammatisk 

kompetensnivå som gör att de använder inversion i sin språkliga produktion (steg 4 en-

ligt processbarhetsteorin). Barnens performans i studiens testsituation visar att variatio-

nen är stor och att de flesta barn i studien inte genomgående använder inversion. Kon-

gruens i nominalfrasen föreligger inte heller alltid (processbarhetsteorins steg 3).  

Transfer från arabiska förekommer också i de flerspråkiga barnens svenska berättel-

ser, men bara på strukturell nivå, dvs. barnen översätter arabiska konstruktioner direkt 

till svenska. Detta bidrar till att uttrycket ibland blir oprecist på svenska. När man jäm-

för flytet i berättelsen, så har de flerspråkiga barnen fler omformuleringar än de ensprå-

kiga barnen, men de rättar inga felsägningar. De enspråkigas berättelser präglas i högre 

grad av omtagningar av ljud, stavelser och ord, särskilt hos de barn som är mycket ver-

bala, dvs. har långa turer och återger berättelsen korrekt och detaljerat. 

 

Flerspråkiga barns L1 och enspråkiga barns L1. De flerspråkiga barnen använder 

mycket kodväxling i sina återberättelser på arabiska. De grammatiska strukturerna i 

arabiskan är för det mesta korrekta (även om transfer från svenskan förekommer), men 

svenska ord och uttryck som översätts till arabiska präglas av en tendens till omskriv-

ningar, som delvis kan förklaras med arabisk språkstruktur, men kan också vara tecken 

på bristande ordmobilisering/ordförråd. Kännetecknande för de flerspråkiga barnens 

berättelser att centrala ord i berättelsen är på svenska. De flerspråkiga barnens berättel-

ser på arabiska är mindre detaljerade än de enspråkiga barnens. Situationen för berät-

tandet skiljer sig åt mellan grupperna såtillvida att föräldrarnas närvaro leder till att de 

arabiska återberättelserna i högre grad blir dialogiska. Föräldrarna medverkar aktivt i 

skapandet av återberättelsen på arabiska. 
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4. Diskussion 

4.1. Sammanfattning 

Frågeställningen i denna studie var om dold språkförståelse i ett andraspråk kan syn-

liggöras vid återberättande på förstaspråket. Utgångspunkten till frågeställningen ligger 

i faktumet att det kan vara svårt att skilja språkutvecklingen hos normalspråkiga barn 

med svenska som andraspråk från språkutvecklingen hos språkstörda barn om man tes-

tar dem på svenska. Därför behövs det fler referensdata för normalspråkiga barn. Hu-

vudhypotesen var att om man antar att språkförståelsen i ett andraspråk är mer utveck-

lad än förmågan att uttrycka sig på andraspråket, så skulle språkförståelsen i andrasprå-

ket svenska kunna bli synlig i en uppgift där både språkförståelse och språkproduktion 

testas.  

Totalt 16 barn i femårsåldern, åtta enspråkiga barn med svenska som modersmål 

och åtta flerspråkiga barn med arabiska som modersmål och svenska som andraspråk, 

testades med Buss-sagan (Buss Story Test, BST) och TROG (Test for Reception of 

Grammar). BST bygger på att försökspersonerna ska återberätta en saga, vilket prövar 

förmågan att ta emot, bearbeta och ge tillbaka språklig information (Svensson & Tuo-

minen-Eriksson, 2002). De flerspråkiga barnen fick sagan uppläst på svenska och åter-

berättade först på svenska för försöksledarna och sedan på arabiska för en förälder.  

Resultatet i den kvantitativa analysen visade en signifikant skillnad i BST angående 

parametern information, som bygger på informationsmängd, sammanhang och ord-

ningsföljd, mellan den flerspråkiga och den enspråkiga gruppens återberättelser på 

svenska. De enspråkiga barnen fick bättre resultat för parametern information. Däremot 

kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan gruppernas testresultat i antalet bisatser 

och satslängd, som är ytterligare mått på språkbehärskning. Resultatet för parametern 

information i berättelserna på arabiska skiljde sig inte signifikant från resultatet i de 

flerspråkiga barnens svenska berättelser. I resultaten för TROG skiljde sig de flersprå-

kiga och de enspråkiga barnens testresultat, dock ej signifikant. 

Den kvalitativa analysen visade att de flerspråkiga barnens återberättelser på svens-

ka jämfört med de enspråkiga barnens i grammatiskt, lexikalt och diskursivt hänseende 

är mindre komplexa och korrekta. Återberättelserna kan delvis vara ordrika men återger 

innehållet ibland på ett oprecist sätt (ofta genom användning av pronomen). De fler-

språkiga barnen gör även fler grammatiska och lexikala fel (överextensioner, ibland 

subtila semantiska avvikelser). Återberättelserna på arabiska är ännu mindre precisa i 

återgivningen av berättelsens innehållsliga struktur än de svenska och präglas av en ten-

dens till syntaktiska och lexikaliska omskrivningar, otydlig referens genom personliga 

och deiktiska pronomen samt framför allt till kodväxling till svenska. Det finns belägg 

för svensk transfer i arabiskan och arabisk transfer i svenskan på strukturell nivå. I dis-

kursivt och pragmatiskt hänseende behöver de flerspråkiga barnen fler frågor om inne-

hållet för att fortsätta berätta. 

Huvudhypotesen om att återberättelserna på arabiska skulle vara mer komplexa och 

korrekta än de flerspråkiga barnens svenska berättelser kunde inte bekräftas. Skulle det 

ha varit fallet, kunde man ha dragit slutsatsen att deras språkförståelse på svenska är 

bättre än förmågan att uttrycka sig på andraspråket. Kan resultaten i studien ändå ge 

indikationer om de flerspråkiga barnens språkförståelse? Detta tas upp i resultatdiskus-

sionen (avsnitt 4.3). 
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4.2. Metoddiskussion 

4.2.1. Deltagare 

Försökspersoner valdes ut av förskolepersonal, som informerats om att barnen skulle ha 

normal språkutveckling samt i övrigt följa urvalskriterierna. Föräldrarna tillfrågades 

skriftligen om hur de upplevt sitt barns språkutveckling.  

Utvalda barn har inte genomgått någon kognitiv eller allmän språklig testning före 

undersökningens början, utan förskolepersonalen valde ut barn som de upplevde ha en 

normal språkutveckling. Här finns en naturlig risk att de barn som valts ut är ”de dukti-

ga barnen” för att de säkert skulle klara nämnda kriterium. Det skulle vara önskvärt att 

mer noggrant säkra de urvalskriterier som ställts upp för deltagarna samt att klarlägga 

vilket som är barnets starkaste språk. Samtliga barn har gått på förskola i mer än två år, 

dock har inte vistelsetiden undersökts, dvs. hur många timmar de är på förskolan per 

vecka och om de har haft uppehåll i längre perioder. Självklart är det avgörande för bar-

nets utvecklande av första respektive andra språk, hur mycket tid de faktiskt varit närva-

rande på förskolan.  

Kriteriet att båda föräldrar ska tala arabiska i hemmet är också svårt att bedöma. 

Även om arabiskan är det dominerande språket för föräldrarna i hemmet, så kan t.ex. 

äldre syskon vara benägna att tala svenska i hemmet. Då blir följdfrågan hur stor del av 

tiden i hemmet som försöksdeltagarna verkligen talar arabiska och i vilken grad de har 

möjlighet att utveckla sitt första inlärda språk. Det hade varit lämpligt att kontrollera om 

barnen kände till nyckelbegreppen i BST på arabiska före testning. Det skulle också ha 

varit intressant att känna till föräldrarnas utbildningsbakgrund, för att få en bättre upp-

fattning om ytterligare faktorer som kan ha påverkat resultatet. 

Ett ursprungligt önskemål var att finna samtliga försökspersoner på två förskolor, 

för att barnen skulle ha så likartade förhållanden som möjligt. Problem som uppstod var 

att det inte fanns tillgång på enspråkiga barn i den utsträckning som var önskvärt samt 

att könsfördelningen tenderade att bli mycket sned till flickornas fördel. Därför kontak-

tades ytterligare förskolor i samma områden och två enspråkiga barn rekryterades via 

personliga kontakter. Könsfördelningen blev något bättre, om än inte optimal, och tros 

inte ha påverkat resultatet nämnvärt. Önskemålet att boendeförhållandena skulle vara så 

lik-artade som möjligt fick därmed stå tillbaka något och kan ha påverkat resultatet för 

den enspråkiga gruppen som helhet.  

 

4.2.2. Bedömningsmaterial 

BST. För att kunna återberätta sagan i BST krävs att barnet förstår berättelsen, kan hålla 

den i minnet, mobilisera ord och kan berätta sekvenserna i rätt ordning. Bilderna som 

finns till berättelsen utelämnar många händelser, så vikten av att förstå den upplästa 

sagan är av stor betydelse. Uppgiften ställer stora kognitiva krav framförallt på de fler-

språkiga barnen, som förutom att förstå berättelsen och hålla den i minnet, ska plocka 

fram lexikala och grammatiska uttryck som inte är lika automatiserade som hos de en-

språkiga barnen. Enligt den svenska normeringen krävs att barnen ska kunna återge spe-

cifika ord eller uttryck från den upplästa sagan eller specificerade motsvarigheter, t.ex. 

stygg/olydig/elak/busig/dum + buss, för att få poäng. Vid bedömning av de flerspråkiga 

barnen upplevs manualens krav emellanåt allt för strikta och detta är till nackdel för 

dessa barn som ofta har svårigheter att mobilisera rätt ord/fras och i stället gör omskriv-

ningar som är mer generella och genomskinliga i sitt uttryck. Ovanstående kan ha på-

verkat flerspråkiga barns resultat negativt på parametern information (där de flerspråki-

ga barnen låg i snitt två standardavvikelser under normen för sin ålder enligt normering 



 

 

49 

för enspråkiga svenska barn), vilket i sin tur kan ge en något felaktig bild av barnets 

språkförståelse.  

En fördel med BST är att det är ett välkänt test som har använts på många barn. Det 

finns en stor kunskap bland logopeder om testet och vilka problem det brukar generera 

hos olika barn. På så sätt är det ett utmärkt bedömningsmaterial för att kartlägga barnens 

eventuella problem. Dock är det tveksamt om testet gör en rättvis bedömning av de fler-

språkiga barnens språkförståelse. Som tidigare nämnts så kan barnen ha förstått mer av 

berättelsen än vad deras återberättelse speglar i den kvantitativa bedömningen av para-

metern information. Större kognitiva krav ställs på de flerspråkiga barnen, eftersom de 

behöver lägga mer energi på att formulera sig lexikalt och grammatiskt, vilket i sin tur 

påverkar återberättelsen. I användningen av BST bör man tänka på att barnens lexikala 

förmåga har stor påverkan på resultatet i informationsdelen. Den här undersökningen 

visar att de flerspråkiga barnen ibland inte når upp till BST:s krav på exakthet i ordva-

let. För att få ut ännu mer information av BST skulle man kunna klarlägga om barnet 

förstått innehållet i sagan, genom att ställa frågor om innehållet efter att barnet återbe-

rättat. Man måste dock vara medveten om att brister i barnets uttrycksmedel även slår 

igenom här, dvs. barnet kan ha förstått innehållet men kan inte återge det adekvat.  

 

TROG. TROG har använts för att bedöma grammatisk förståelse. Om man i stället hade 

använt PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test), ett test av lexikal förståelse, hade 

man fått ett jämförelsemått på lexikal förmåga i stället för grammatisk. Barnens lexikala 

förmåga hade fått en ännu större tyngdpunkt i analysen. TROG valdes för att få en upp-

fattning om barnens förmåga att förstå längre enheter. Optimalt hade varit att testa bar-

nen med PPVT, TROG och eventuellt ett grammatikalitetsbedömningstest för att få en 

helhetsbild av barnens språkförståelse. 

Vid jämförelse mellan resultat på TROG och på BST information för de flerspråki-

ga barnen så kan man i grova drag säga att resultaten speglar varandra, dvs. lågt resultat 

på TROG (enligt svensk normering) indikerar lågt resultat på BST. För de enspråkiga 

barnen överensstämmer inte resultaten på samma sätt. Som tidigare nämnts var fördel-

ningen av de enspråkiga barnens resultat på TROG i princip bimodal – hälften av bar-

nen låg i det översta resultatspannet och hälften låg i det nedre. Trots att antal deltagare 

i denna grupp är lågt (8 personer), så är resultatet ändå anmärkningsvärt. Två av de barn 

som fick höga resultat på TROG (percentil 75) ligger mellan 1,5 – 2 standardavvikelser 

under medelvärden för sin åldersgrupp på BST information. Ett barn ligger i percentil 5 

på TROG, men ligger 1,5 standardavvikelser över medelvärdet för sin åldersgrupp på 

BST. Tre barn ligger nära medelvärdet för sin åldersgrupp på BST, dock får de skilda 

resultat på TROG där ett barn ligger i percentil 75 och två ligger i percentil 10. Bara för 

två barn speglar resultaten på de båda testen varandra.  

Orsakerna till skillnader kan vara flera. Det bimodala resultatet på TROG för de en-

språkiga barnen kan bero på många av deltagarna är mycket språkligt kompetenta och 

därför valts ut till studien. Gruppen med låga resultat hade alla mellan 5 – 7 block med 

tre rätt av fyra, vilket visar att de är på gång med flera strukturer och att om dessa skulle 

vara stabila skulle de hamna i mittfåran. De två barn som hade höga resultat på TROG 

och låga på BST var båda mycket fåordiga i sina återberättelser. Det ena barnet var 

obekväm med att återberätta och det andra var lätt forcerad och hade kanske inte förstått 

uppgiften helt och fullt. 

 

4.2.3. Procedur 

Vid testning av tvåspråkiga barn är det vanligt att testa de olika språken vid separata 

tillfällen, för att barnen inte ska blanda ihop språken. Så kunde även ha skett vid en här 
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undersökningen, vilket kunde ha minskat motståndet mot att tala arabiska. Men syftet 

var att få en så vardagsnära testsituation som möjligt. De flerspråkiga barnen brukar 

växla mellan sina språk flera gånger under dagen. 

Enligt ursprunglig plan skulle samtliga barn först testas med BST och därefter 

TROG. Så gjordes för samtliga enspråkiga barn. För de flerspråkiga följdes inte ord-

ningen i sex fall, utan testen kastades om av olika anledningar. De två flerspråkiga barn 

som testades med BST först var bland de barn som hade svårt att komma igång att be-

rätta och som fick mycket frågor både av försöksledare och också av föräldrar. Båda 

barnen ligger i mitten eller övre delen av resultaten för de flerspråkiga barnen både på 

BST och på TROG. I efterhand kan tyckas att det eventuellt hade varit fördelaktigare 

för samtliga barn att göra TROG först, som inte ställer stora krav på den verbala förmå-

gan, och att de fått längre tid på sig att bekanta sig med testsituation och försöksledare 

innan de skulle återberätta Buss-sagan. Avsikten med att ta BST, huvudmaterialet i un-

dersökningen, först var att skapa så gynnsamma betingelser som möjligt, dvs. att barnen 

skulle vara fokuserade och alerta. Om de enspråkiga barnen hade gjort TROG först, så 

hade det förmodligen påverkat deras resultat på BST i positiv riktning, vilket i sin tur 

hade lett till en ännu större skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga barn. Att få barn 

avslappnade och bekväma i en testsituation måste alltid vägas mot risken att de blir tröt-

ta och okoncentrerade om testet tar lång tid. 

Några barn (fyra stycken) har fått sagan uppläst flera än en eller två gånger. Vid 

dessa tillfällen har barnen haft mycket svårt att komma igång med berättandet. Hur stor 

påverkan det haft på barnens resultat på BST är svårt att avgöra. Det troliga är att resul-

tatet påverkats i positiv riktning, dvs. barnen får större möjligheter att komma ihåg tex-

ten. Hastigheten i uppläsning kan också spela roll för barnens förståelse av berättelsen. 

Samtliga barn har fått berättelsen uppläst i ett lugnt tempo. Det skulle ha varit intressant 

att se skillnad i resultat uppläsningen varit ännu mer långsam. Barnen, framförallt de 

flerspråkiga, skulle haft mer tid att ta in och bearbeta berättelsen.  

Vid uppläsningen av BST har FL 2 och förälder suttit lite på sidan om bordet, för att 

det sedan skulle kännas naturligt för barnet att återberätta sagan för någon av dessa. Ett 

annat sätt hade varit att endast FL 1 och barnet befunnit sig i rummet vid uppläsning 

och att förälder/FL 2 kommit in efteråt för att få höra berättelsen, vilket hade lett till en 

mer naturlig kommunikationssituation. Flera av de flerspråkiga barnen sökte hjälp hos 

föräldrarna för att komma igång och komma vidare i berättelsen. Situationen blir speci-

ell då de flesta barn är vana att söka hjälp hos sina föräldrar och också att få den. Resul-

tatet kanske hade sett annorlunda ut för de flerspråkiga barnen om en mer neutral per-

son, t.ex. en modersmålspedagog, hade fått lyssna på återberättelsen. I den här studien 

valdes föräldrarna till att vara lyssnare för att barnen skulle få tala den arabiska dialekt 

som de är vana att tala, vilket inte är givet i ett samtal med en modersmålspedagog. På 

samma sätt hade situationen sett annorlunda ut för de enspråkiga barnen om de hade 

återberättat för sina föräldrar. Eventuellt skulle också de enspråkiga barnen varit mer 

hjälpsökande, vilket hade påverkat deras berättarstil.  

 

4.3. Resultatdiskussion 

I resultatet av det grammatiska språkförståelsetestet TROG skiljer sig den flerspråkiga 

från den enspråkiga gruppen, men inte signifikant. Båda grupper uppvisar ungefär lika 

många block med tre rätt av fyra, dvs. att de i stort sett behärskar strukturen, men den är 

inte stabil. I resultaten för grammatisk produktion i BST föreligger ingen signifikant 

skillnad i antalet bisatser mellan de flerspråkiga och enspråkiga barnens berättelser. Be-

träffande satslängd ligger däremot uppmätt värde mycket nära signifikansnivån, vilket 
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betyder att man i denna studie inte kan utesluta att eventuell skillnad föreligger. För att 

få ett säkrare resultat skulle fler försökspersoner behövas. Den kvalitativa analysen vi-

sade dock att de flerspråkiga barnen har mindre komplexitet i sin grammatiska produk-

tion, mätt i antalet och arten av konnektorer (framför allt färre olika underordnande kon-

junktioner och en mer begränsad användning av övriga konnektorer), och ett större antal 

grammatiska fel. Detta skulle kunna indikera att bristande grammatisk förståelse också 

kommer till uttryck i produktionen, vilket dock måste undersökas närmare. Det kan 

kopplas ihop med antagandet att inlärare förstår morfosyntaktisk information sämre än 

semantisk-pragmatisk (jfr avsnitt 1.3.1). En detaljerad analys av barnens förståelse av 

grammatiska konstruktioner i TROG kunde dock inte genomföras i den här studien. 

Resultatet på TROG tillsammans med resultaten på parametern information och de 

flerspråkiga barnens tendens att i mindre grad än de enspråkiga utveckla historien ge-

nom förklaringar och detaljer, vilket sker både på modersmålet och på andraspråket, kan 

indikera bristande språkförståelse i andraspråket. Även den flerspråkiga gruppens benä-

genhet att i högre utsträckning än kontrollgruppen utgå från bilderna i sin återberättelse, 

tyder på brister i förståelsen av den upplästa historien. Av det som inte uttrycks i bilder-

na får barnen ofta med särskilt betonade uttryck som utrop, vilka också ofta återges på 

svenska (jag kan inte tro mina ögon, stanna buss!). Att de flerspråkiga barnen i högre 

grad än de enspråkiga benämner det som händer på bilderna utan att hålla sig till inne-

hållet i berättelsen, kan tydas som ett sätt att hantera uppgiften när förståelsen och ut-

trycksmedlen inte räcker till. De flerspråkiga barnens tendens att interagera med sina 

föräldrar under återberättandet på arabiska kan också ses som ett sätt att tillsammans 

med en vuxen samtalspartner lösa uppgiften, vilket påverkar deras berättarstil. De en-

språkiga barnen som grupp däremot verkar veta mer vad som förväntas av dem, nämli-

gen att återge en uppläst berättelse med hjälp av bilder (även om den enspråkiga grup-

pen är mer heterogen än den flerspråkiga). Om anledningen till denna skillnad mellan 

grupperna kan man spekulera, men en tänkbar förklaring ligger i en annorlunda språklig 

socialisation som gör att enspråkigt svenska medelklassbarn är mer vana när de berättar 

att referera tydligt även om innehållet är känt av dialogpartnern. De flesta barn i den 

enspråkiga gruppen verkade också vana vid en språklig kontrollsituation. Detta kan re-

lateras till resultaten i Nauclérs studie om berättande hos turkiskspråkiga förskolebarn i 

Sverige, som enligt studien fick inta rollen som lyssnare både hemma och i förskolan 

mer än sina enspråkiga kamrater, vilka fick fler frågor (bl.a. Nauclér, 2004; se avsnitt 

1.2.4). I Melzis undersökning av mödrars attityder under en berättarsituation (Melzi, 

2000) däremot lyssnade mödrar i Centralamerika mer till sina barns berättelser än möd-

rar i USA, som i sin tur också ställde fler frågor. I detta kan man skönja ett (väster-

ländskt) mönster där berättelsens språkliga form och struktur värderas av de vuxna 

minst lika mycket som innehållet i det barnet berättar. Detta borde dock utforskas mera. 

Av resultaten kan man även dra slutsatsen att de flerspråkiga barnens uttrycksmedel 

för denna uppgift är begränsade på båda språken. Särskilt slående är detta när det gäller 

ordförrådet. Barnens lexikala produktion på svenska präglas av överextensioner och 

(ibland subtila) semantiska avvikelser i de valda orden mot orden i förlagan, och deras 

lexikala produktion på arabiska präglas av en tendens till omskrivningar, bruk av deik-

tiska pronomen och framför allt kodväxling. Naturligtvis är det svårt att översätta orden 

i en historia man just har hört på ett annat språk till sitt modersmål, om detta ska ske i 

en omgivning där det andra språket dominerar och när barnen precis har återberättat på 

detta språk. Att kodväxling till svenska så ofta förekommer i de arabiska berättelserna, 

beror till en del också på den svenska förlagan. Ändå kan man utgå ifrån att arabiska för 

de flesta barnen inte nödvändigtvis är det starkare språket, trots att det är förstaspråket. 

Om arabiska hade varit det starkare språket, så hade man kunnat förvänta sig att språk-
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förståelsen på svenska ibland döljs av brister i produktionen, dvs. större skillnad mellan 

förståelse och produktion på svenska. 

Att ordförrådet hos de flerspråkiga barnen präglas av en brist på exakthet, bekräftar 

resultaten i Vibergs studie om lexikal utveckling hos flerspråkiga förskolebarn med 

svenska som andraspråk (Viberg 1993a, 1993b), där det konstateras en tendens till se-

mantisk överextension. Denna brist på precision syns även i återberättelserna på 

förstaspråket. Viberg påpekar också att grammatiska former ofta lärs in lexikalt, vilket 

man kan se på verbformer som uppträder i olika tempus. Att de flerspråkiga barnen i 

föreliggande studie oftare än de enspråkiga växlar mellan preteritum och presens, kan 

bekräfta denna tendens. Bristen på semantisk exakthet påtalas också i Ekbergs (1997, 

2004) och Hyltenstams (1988a,1988b) studier om ordförrådet i svenska hos flerspråkiga 

skolbarn, vilket innebär att detta fenomen fortsätter att prägla ordförrådet i andraspråket 

svenska även i högre åldrar. Däremot kan uppsatsen inte bekräfta resultaten i Ekbergs 

studie om konnektorer i återberättelser, där de flerspråkiga skolbarnen använder så i 

större utsträckning än de enspråkiga. I föreliggande undersökning använder de flersprå-

kiga barnen inte så i de svenska återberättelserna, utan först och främst (och) sen. 

När det gäller grammatisk utveckling, så är det tydligt att de flerspråkiga barnen i 

sin språkanvändning på svenska uppvisar variation framför allt beträffande användning 

av inversion efter topikaliserad satsdel. De flesta barn i studien använder inte inversion 

genomgående, även om de kompetensmässigt ska ha uppnått steg 4 i processbarhetsteo-

rins hierarki. Detta kan jämföras med faktumet att inversion inte heller regelbundet an-

vänds av vuxna med svenska som andraspråk, även om de har varit i Sverige länge. I 

den här studien finns för lite material för att uttala sig om de tidigare stegen i process-

barhetsteorin (ordnivå och frasnivå). Då barnen har kommit i kontakt med svenskan 

tidigt, kan man dock förvänta sig att de i sin performans när det gäller ordföljd mer och 

mer kommer att likna enspråkiga barn, dvs. de kommer att utveckla en ”automatiserad 

syntax” (Ekberg, 2004).  

De flerspråkiga barnen uppvisar inte nödvändigtvis mindre flyt i sina svenska åter-

berättelser än de enspråkiga barnen. Antalet pauser är inte högre, däremot förekommer 

det fler omskrivningar och avbrutna meningar, vilket kan tyda på en osäkerhet att for-

mulera sig. De enspråkiga barnen har däremot fler omtagningar av ljud, stavelser och 

ord. Särskilt mycket gäller detta för de mest verbala barnen i undersökningen. Detta 

överensstämmer med Nilsson och Vikströms (1997) iakttagelse att de barn i deras studie 

som yttrade komplexa utsagor vid återberättande ofta uppvisade många tvekfenomen, 

men producerade omfattande berättelser. De verkade vilja berätta med högre hastighet 

och komplexitet än de var mogna för. I föreliggande studie gäller denna tendens för 

omtagningar. 

Förklaringar till varför de flerspråkiga barnen producerar mindre korrekta och 

mindre komplexa berättelser än de enspråkiga, kan som tidigare nämnts vara bristande 

språkförståelse i svenska och bristande uttrycksmedel på båda språken. Omgivningsfak-

torer och berättarsituationen, som motverkar en detaljerad återgivning av historien på 

arabiska, bidrar också. När det gäller språkförståelse, skulle man kunna skilja mellan å 

ena sidan förmåga till språkprocessning och å andra sidan språkförståelse som en aspekt 

av kompetensen. Det är tänkbart att de flerspråkiga barnens språkförståelse som under-

liggande kompetens kan lyftas fram om de får berättelsen presenterad för sig på ett an-

nat sätt, med långsammare taltempo, fler pauser och även med frågor om innehållet i 

berättelsen i form av en dialog. För adekvat språkprocessning av en uppläst text där-

emot krävs flera kognitiva resurser som barnen inte kan nyttja fullt ut när det gäller ”on-

line-förståelse” av en längre text i andraspråket (jfr Leinonen et al., 2000; avsnitt 1.2.4), 

eftersom förståelse i andraspråket kräver fler språkliga resurser än för de enspråkiga 
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barnen. Att barnet har tillgång till bilder, hjälper inte alltid till att förstå ett komplext 

sammanhang, utan kan också avleda från innehållet.  

Man kunde pröva detta resonemang genom att testa arabiskspråkiga barn på sitt 

förstaspråk under liknande omständigheter som i föreliggande studie, dvs. man läser 

upp en berättelse på arabiska och låter barnen återberätta innehållet. Testningen bör ske 

vid ett separat tillfälle där arabiska är dominant i omgivningen. Om barnen även där 

uppvisar tecken på bristande språkförståelse, skulle man kunna dra slutsatsen att förstå-

elsen av längre textuella enheter i båda språken är påverkad. Detta betyder dock inte 

automatiskt att tecken på att en språkstörning föreligger, utan att flerspråkiga barn i all-

mänhet behöver ett mer anpassat inflöde på alla sina språk för att underlätta förståelsen, 

t.ex. genom långsamt taltempo, många benämningar och frågor. Detta praktiseras för 

svenskans del idag i många förskolor, men skulle kunna utvecklas ännu mera på alla 

språken.  

Avslutningsvis ska några företeelser i andraspråksinlärning diskuteras som tagits 

upp i introduktionen. Det gäller skillnader mot L1-utveckling, kodväxling samt inflö-

dets roll. Idag betonar andraspråksforskningen likheterna mellan L1- och L2-

utvecklingen, och man har tonat ner förekomsten av transfer särskilt hos barn som tidigt 

börjar lära in ett andraspråk. Resultaten i den här studien pekar på att strukturell transfer 

(överföring av språkliga strukturer) i grammatiken från förstaspråket till andraspråket 

förekommer hos en del barn, men även tvärtom. När det gäller kodväxling, är det tydligt 

att den förekommer både inom meningar och över meningsgränser hos barnen i den här 

studien, men även över morfemgränser (arabisk artikel hängs på svensk substantiv, 

ibland med preposition: el-buss, bi-l-krok). Testsituationen ger svenskspråkiga ramar 

som främjar växling till svenska. I vissa fall måste dock kodväxling tolkas som ett ut-

tryck för bristande ordmobilisering eller bristande ordförråd på förstaspråket arabiska. 

Då ordförrådet på svenska ibland visar en brist på semantisk exakthet, ställer sig frågan 

om inflödets roll för barn med ett andra språk. Man har betonat likheterna med 

förstaspråksutveckling, men utgått väldigt mycket ifrån grammatiska inlärningsgångar. 

Grammatik lärs in enligt ett visst mönster som delvis kan förutsägas, medan det behövs 

ett mer varierande och specifikt inflöde för den lexikala utvecklingen. Ordförrådsut-

vecklingen både i förstaspråket och andraspråket är beroende av ett omfattande och an-

passat inflöde, för att underlätta såväl adekvat språkförståelse som språkproduktion. 

En annan slutsats man kan dra är att logopeder behöver förståelse för att olika struk-

turer utvecklas i olika takt, vilket kan gälla båda språken hos ett barn med svenska som 

andraspråk. Att utveckla ordförrådet genom ordförrådsträning är särskilt viktigt då ord-

förrådet förefaller mindre utvecklat hos de flerspråkiga barnen i studien både på arabis-

ka och svenska. Tillgång till adekvata ord och deras inbördes relationer främjar be-

greppsbildning (jfr Salameh och Nettelbladt, 2009; avsnitt 1.2.3) och förmågan att klara 

av kognitivt komplexa språkliga uppgifter utan stöd i situationen, vilket i förlängningen 

gynnar skolframgång.  
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5. Tack 

Vi vill tacka följande personer för att de gjort denna studie möjlig: 

 

 Först och främst ”våra 16 barn” som tålmodigt deltagit och vars delaktighet var 

en förutsättning för denna studie. Utan er – ingenting! 

 Våra handledare Anette Månsson, Ute Bohnacker och Margareta Jennische som 

med outtröttlig energi, gediget kunnande, positiv inställning och konstruktiva 

kommentarer har handlett oss. 

 Iman Nagati för transkribering av de arabiska återberättelserna samt översättning 

av enkäter. 

 Per Alm för hjälp med statistiska frågor. 

 De fantastiska förskollärare som med stor hjälpsamhet och positiv energi hjälpt 

oss att finna ”våra” barn.  

 Samtliga föräldrar som deltagit och bidragit med sin tid. 

 Sist men inte minst våra män och barn, som under hösten fått utstå en hel del, 

men som stöttat oss hela vägen fram! 
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Vill din femåring delta i en studie om enspråkiga/flerspråkiga barns berät-

tande?  
 

Studie om barns berättande 

Vi är två logopedstudenter som under hösten 2009 kommer att göra en studie om hur ensprå-

kiga och tvåspråkiga barn återberättar en saga. Målet är att återberättandet ska ge oss ökad 

kunskap om den normala språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn. Idag finns risk för att två-

språkiga barn inte får en rättvis bedömning av sin språkförmåga, eftersom de ofta bedöms 

efter normer som gäller för enspråkiga barn. Vi vill undersöka hur de tvåspråkiga barnen an-

vänder sitt ordförråd, hur de sätter ihop ord till meningar (grammatik) samt hur de berättar, 

dvs. vilken information de tar med, i vilken ordning de berättar händelser mm. Detta kan hjäl-

pa oss i utvecklingen av metoder för att bedöma tvåspråkiga barns språkutveckling, vilket på 

längre sikt leder till rättvisare bedömning av barnens språkförmåga. Vill du och ditt barn vara 

med och hjälpa oss?  

 

Vad innebär deltagande för mitt barn? 

Undersökningen är upplagd så att en grupp förskolebarn med svenska som modersmål och 

en grupp förskolebarn med arabiska som modersmål ska återberätta en uppläst historia på 

svenska (Buss-sagan). Barnen med arabiskt modersmål ska också återberätta samma historia 

på arabiska för sina föräldrar eller annan anhörig. Återberättelserna kommer att filmas med 

videokamera. Alla barn får även göra en del andra uppgifter som belyser deras språkförståelse 

på svenska. Dessutom ber vi föräldrarna besvara en del frågor om barnets språkanvändning 

och språkliga utveckling.  

 

Undersökningen sker antingen på förskolan där barnet går, eller om inte det är möjligt i hem-

met, och tar ca 30-45 minuter. Deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan att föräldrarna behöver ange skäl för detta. 

 

Deltagare 

Deltagande barn ska vara i femårsåldern (födda 2004) och ha gått på förskola i ca 2 år el-

ler mer. De tvåspråkiga barnen har lärt sig arabiska först, båda föräldrar är arabisktalande och 

man talar arabiska i hemmet. För de enspråkiga barnen gäller att de har svenska som moders-

mål och att föräldrarna använder svenska i hemmet. 

 

Personuppgifter 

Alla personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och materialet förvaras i ett låst skåp 

vid Enheten för logopedi, Uppsala universitet. Personuppgiftsansvarig är universitetslektor 

Margareta Jennische (tel. 018-xxx xx xx). 

 

Intresseanmälan/Samtycke  

Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse och att du ger samtycke till ditt barns deltagande i stu-

dien. Du gör det enklast genom att fylla i bifogat svarsformulär. Du är också välkommen att 

kontakta oss. Se telefonnummer och e-postadresser nedan. 
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Institutionen för lingvistik och filologi samt 

Institutionen för neurovetenskap 

 

Sibylle Dillström & Maria Kesti 

Handledare: Anette Månsson och Ute Bohnacker 
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Studien om barns berättande kommer att bedrivas som examensarbete vid logoped-

utbildningen vid Enheten för logopedi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. 

Handledare för projektet är Anette Månsson, universitetslektor i arabiska, och Ute Bohnacker, 

universitetslektor i lingvistik, vid Institutionen för lingvistik och filologi. 

  

 

Med vänlig hälsning 

 

Sibylle Dillström   Maria Kesti 

070-xxxxxxx    070-xxxxxxx 

Sibylle.Dillstrom.xxxx@student.uu.se   Maria.Kesti.xxxx@student.uu.se 

   

mailto:Sibylle.Dillstrom.xxxx@student.uu.se
mailto:Maria.Kesti.xxxx@student.uu.se
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Institutionen för lingvistik och filologi samt 

Institutionen för neurovetenskap 

 

Sibylle Dillström & Maria Kesti 

Handledare: Anette Månsson och Ute Bohnacker 
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Informerat samtycke till deltagande i studie om enspråkiga/flerspråkiga 

barns berättande 

 

Jag har tagit del av informationen i kontaktbrevet och ger härmed samtycke till att mitt barn 

deltar i studien. Jag är medveten om att barnets deltagande är helt frivilligt och att mitt barn 

när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att jag som förälder behöver ange skäl för detta. 

 

 

Datum:  ___________________________________________________

     

 

Underskrift av vårdnadshavare: ______________________________________________

      

 

Namnförtydligande: __________________________________________________ 

 

 

Barnets namn: __________________________________________________ 

 

 

Födelsedatum: __________________________________________________ 

 

 

Adress:  __________________________________________________ 

 

 

Telefon:  __________________________________________________ 

 

 

E-post:  __________________________________________________
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Bilaga 2 

Föräldraenkät – Enspråkiga/tvåspråkiga barns berättande 

I studien behöver vi ett bredare underlag för varje barn. Vi är tacksamma om du som förälder 

svarar på följande frågor om ditt barn. 

 

Allmänna frågor 

1. Barnets namn: ________________________________________ 

2. Barnets födelsedatum: ____ år   ____ månad  ____ dag 

3. Kön:  flicka   pojke 

4. Föddes ditt barn i Sverige? Om du svarar nej – ange år och månad då barnet kom 

till Sverige. 

 Ja    

 Nej   Mitt barn kom till Sverige _____ år  _____ månad. 

 

5. När började ditt barn förskola i Sverige? ___ år ____ mån 

6. Var bor ni i Uppsala?  Skriv postnummer: __ __ __ __ _ 

Frågor om språk 

7. Vilket/vilka språk talar ditt barn?  

______________________________________________________________ 

8. Om det är fler än ett, vilket språk började ditt barn tala?  

_______________________________________________________________
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Bilaga 2 

9. Vilka/vilket språk talar ni i hemmet?  

 ______________________________________________________________ 

10. Vilket/vilka språk har ni som föräldrar som modersmål? 

Pappa _________________________ 

Mamma _________________________ 

11. Hur upplever du att ditt barns språkutveckling har varit? 

Långsam  Normal  Snabb 

1 2 3 4 5 

    

Kommentar:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Frågor till föräldrar till flerspråkiga barn. 

12. Hur mycket av sin tid använder ditt barn sitt modersmål (det första språket barnet 

talade) under en vecka? 

Sätt ett kryss på linjen! 

1 % _____________________________________________________100% 

 

13. Vilket/vilka språk använder ditt barn i följande situationer: 

i hemmet:  ____________________________________________ 

på förskolan:  ____________________________________________ 

med släktingar: ____________________________________________ 

med kamrater: ____________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Transkriptionsprinciper BST 

I tabellen redovisas yttranden som är relaterade till berättelsen och förses med informations-

poäng enligt BST-manualen. Yttranden som rör berättelsen men som kommer efter berättel-

sens slut tas inte med. 

 

Transkriptioner av svenska: 

 Rad = Innehåll som ger informationspoäng 

 # = Ny tur 

 / = Kort paus (upp till 2 sek.) 

 // = Längre paus (mer än 2 sek.) 

 - = Avbrutet ord 

 (  ) = Osäker transkription 

 (x) = Omöjligt att höra 

 [  ] = Kommentarer från författarna 

 Barnens omtagningar, pauser och fyllnadsord (t.ex. mmm) återges om de är tydliga och hör till 

de yttranden som redovisas i tabellen. 

Transkriptioner av arabiska (gråmarkerade i dokumentet): 

 Rad = Innehåll som ger informationspoäng 

 # = Ny tur 

 - = Avbrutet ord 

 (  ) = Osäker transkription 

 (x) = Omöjligt att höra 

 Fet stil = Ord på svenska 

 [  ] = Kommentarer från författarna 
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1 Det var en gång en mycket stygg buss (1 p) Det var en gång en mycket stygg buss (1 p)

Barn (bild 1) Barn (bild 1) 

1 1 bussen [el-bussen ] gick # men bussen gick 0

2 det var en gång en buss 0 det var en gång = försöksledare 2 bussen åkte 0

3 3 han åkte 0

4 det var en gång  # en # polis # tåg nej 0 4

5 det var en gång en buss som går och går 0 5 det var en gång en man som gick ner 0

6 det var en gång  # / en buss 0 6

7 det var en gång  en buss # (den/dom) åkte 0 7 (x) tåg först # han (x) tåg (x) 0

8 8

en gång en gång var det en buss # en gång så var bussen 

här 0

9 det var en gång en stygg buss 1 0

10 det var en gång en buss 0

11

12 det var en gång  en buss 0

13 det var en gång en buss som var sss- stygg 1

14 att // att // mmm // # att // att (det var en mycket stygg) buss 1

15

16 det var en gång  / buss // han åkte / på vägen // 0

3

2 Medan chauffören försökte laga honom Medan chauffören försökte laga honom

Barn (bild 2) max 1 Barn (bild 2) max 1 p

1
1

och den där följde efter men bussen fortsatte att gå 

[visar med gest] 0

2

2

den  jag vet  har inte lärt mig här den här bussen går 

den stannar inte # (xxx) han lagade bussen sedan åkte 

han hem 0

3 3 den åkte (med) bilen # den ramlar den här ramlar 0

4 # / bussen va(r) sönder han försökte laga bussen 0 4

5 och sen och sen en en mannen lagade bussen 0 5 som gjorde lagar # han lagade bussen 0

6

6

# att han # han vill göra laga den men (xx) # han vill och 

han vill # han gör laga den vill han vill laga den så att 

den skulle åka han lagade 0

7 # /chauffören han skulle laga bilen 1
7

chauffören han som (x) i början han och sedan så och 

sedan gick han 0

8 han försökte laga den här [pekar i boken] # när han berättade 0 8 och han (föraren) gjorde lagade 1

9 och så skulle den dära [pekar på chauffören] laga honom 0 1
10

11 chauffören skulle laga bussen 1

12

13 när f- chauffören försökte laga honom 1

14 # gubben skulle laga bussen 0

15 dom åkte tillsammans # sen var det något fel så han fick laga bussen 0

16  

3  
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3 bestämde sig bussen för att rymma (1 p) bestämde sig bussen för att rymma (2 p)

Barn (bild 3)

max 1 

p Barn (bild 3)

1

chauffören # (han) skulle stoppa bussen # han gick förbi och 

bryr sig inte om 0 1 men den sprang efter den andra 0

2 2 stanna # jag vet inte den här bussen inte #  (x)  # stanna 0

3 # åkte # han går ut 0 3

# bussen så här åkte den han sprang efter han/den bara har just 

kommit han sprang, menar # springer [har fått ordet på arabiska av 

föräldern] 0

4 / bussen tänkte (att) han skulle springa 0 4

# den har åkt  # till marknaden [föräldern har gett henne frasen 

tidigare] 0

5 sen // [pekar på bilden] bussen går och går och går 0 5 sedan åkte bussen sedan åkte bussen # (männen) började springa 0

6 # den rymde # bussen # och då (x) # och (en) sprang # (xxx) 2 6

7 # chauffören springer efter bussen 0 7 och sedan han började han började springa och 0

8 # sen han åkte (på) bussen # sen han (bara) skrek och sen / 0 8 sedan åkte den och den här han gjorde sprang från honom 0

9 # //då då tänkte han att han skulle rymma 2 0

10 # åka 0

11 men den bara smite(r) 2

12 # smita 1

13 då smet han iväg 2

14 (x) bestämde bussen för att rymma 2

15 men sen bestämde bussen sig för å rymma # (bara) åkte 2

16 # och // bussen rymde 2

15

4 Han åkte på vägen bredvid ett tåg. (2 p) Han åkte på vägen bredvid ett tåg. (2 p)

Barn (bild 4) Barn (bild 4)

1 1

men busset från bussen går till  [visar med gest]  nej nej # tåget nej 

tåget 1

2 2

3

# här [pekar] är tåget och här också tåget som är stor / och 

dom kör snabbare 1 3 # tåget menar måste tänka mig mamma 1

4 4 # vad heter den igen # tåg [får ordet på arabiska av föräldern] 0

5 sen han han (möter) en tåg 2 5 och sedan bussen såg ett tåg 1 ordföljd SV på arabiska

6 6

7 7

hon/den sedan (x) till henne/den hon # det där är tåg [svar på fråga Vad 

är hon/den?  från mamma] # tåg buss 1

8 # sen han försökte gå efter // tåget 1 8 0

9 # då träffa han ett annat och 0 4

10 # // ett tåg / 1

11

12

13 # han körde bredvid ett tåg 2

14 # mötte bussen ett tåg 2

15

# träffa en buss nää # nu  nu menar jag med tåget träffade 

en buss 1

16

10  
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5 De gjorde grimaser åt varandra (1 p) De gjorde grimaser åt varandra (1 p)

Barn (bild 4) Barn (bild 4)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 så gjorde dom grimaser 1 0

10

11

12 # grimaser 1

13 dom gjorde grimaser mot mot varandra 1

14

15 # grimaser 1

16 # dom gjorde fu- fina grimaser åt varandra 1

5

6 och tävlade om att köra fortast. (1 p) och tävlade om att köra fortast. (1 p)

Barn (bild 4) Barn (bild 4)

1 dom gjorde tävling vem som skulle vinna först 1 1

men han vill vem som kommer först vem som kommer att vara det 

första (x) och 0

2 # dom skulle tävla 1 2 # han gjorde tävla 1

3 # han åkte buss så fort 0 kommer efter 1 3

# de tävlar menar vad är det andre mamma? # vad är den här? # 

tåget [har fått ordet på arabiska av föräldern] # den är ett tåg 1

4 # han tävlade med en buss # med ett tåg 1 4 # tävlade 1

5 och sen dom kör / att vi s- / ser vem är snabbast 0 5

det/den stod upp och sade att de ville tävla för att se vem av dem 

som är snabbast i att köra 1

6 # dom tävlade # om dom skulle vinna 1 6

de där (två) gjorde tävla # han gjorde # tävlade de gör tävling [har 

fått ordet på arabiska av mamma] mellan sig 1

7 # / den blåa (jagar) bort den buss 0 7 # (x) här den (xxx vinner över) sedan 0

8 8 sedan (dom tävl-) så här de gjord- 0

9 och så tävlade dom vilken som kom först 1 5

10 # tävla 1

11 # sen åkte den och tävlade med tåget 1

12

13 och tävlade att köra fortast 1

14

15

16

8  
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7 Men bussen måste fortsätta ensam (2 p) Men bussen måste fortsätta ensam (2 p)

Barn (bild 5) Barn (bild 5)

1 1

2 2

3 3

4 tåget får fortsätta själv 1 eg. buss; kommer efter 8 4

5 5 och sedan åkte han/den en annan väg 0

6 # han fortsätte och fortsätte 0 6 och han kunde inte fortsätta 0

7 7

8 8 han gjorde åkandet så här han gjorde sprang så här 0

9 fast sen fick han va själv 2 0

10 # // åkte 0

11 # sen åkte den igen 0

12

13 men sen måste bussen fortsätta ensam 2

14

15 # han får åka själv 1 referent o tydlig ; kommer efter 8

16 han körde ensam 2

8

8 därför att tåget åkte in i en tunnel. (2 p) därför att tåget åkte in i en tunnel. (2 p)

Barn (bild 5) Barn (bild 5)

1 men sen togde tåget gick in i en torn 0 1 och tåget # och tåget åkte i/genom tunneln 2

2 2 # han åkte in i tunnel 1

3 3 bussen menar bussen och tåget litet här är bussen det är tåget 0

4 # tåget gick in i /nej / ett tåg # tåget gick in i tunnel 2 4

5

och sen en tåget har gått i en annan sida och han har 

gått i en annan sida 0 5

# för det här tåget åkte till den här och bussen kunde inte åka dit 

och bussen 0

6 6

7

# / tåget åkte på en tunnel  # / då åkte (dom) dit 

[pekar] # den / tåget skulle gå till tunnel 1 7

8 men tåget går in i en / en bro 1 prep. ej godkänd 8

9 för den den andra åkte igenom en tunnel 1

referent otydlig ; kommer 

efter 8 3

10

11

12 # för att tåget skull åka in i en tunnel 2 svar på fråga

13 för tåget måste in i en tunnel 2

14 # (x) tåget in i tunneln 2

15 # åka tunnel 1

16 och tåget åkte in i en tunnel // 2

14  
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9 Han skyndade sig in till staden. (2 p) Han skyndade sig in till staden. (2 p)

Barn (bild 6) Barn (bild 6)

1 sen sen skyndade han sig 0 1

2 # inne i stan 1 2

3 3

4 4

5 5

6 6

då (x) han åkte genom staden centrum  [mamma uppmanar att tala 

arabiska] genom centrumet # stad [har fått ordet på arabiska av 

föräldern] 1

7 7

8 8

9 1

10 # va vid stan 0 prep. fel

11

12

13 han körde in i staden / 2

14 # bussen tog gen- genvägar 0

15

16

3

10 Där mötte han en polis (1 p) Där mötte han en polis (2 p)

Barn (bild 6) Barn (bild 6)

1 1 # och polisen 1

2 # nnn / polisen 1 2

3 3

4 4 # på marknaden # polis 1

5

sen han han såg en [säger något på 

arabiska till mamma som svarar "polis"] 

polis 0

får ordet av 

mamma 5 och sedan såg den den här 0

6 6 # och det finns en pojke [föräldern ger sedan ord för pojke på arabiska] 0

7 7 # (xxx vissla) polisen 1

8 8

9 # // då då stog en polis där 1 3

10

11 och sen såg den en polis / 2

12 # åkte för- förbi polisen 1

13 (sen) mötte han en polis 2

14

15 # polisen 1

16 och polisen 1

9  
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11 som blåste i sin visselpipa (2 p) som blåste i sin visselpipa (2 p)

Barn (bild 6) Barn (bild 6)

1

# och / och polisen visslade med hans / mm 

visselpipa 2 1 blåser i visselpipa [låtsas blåsa i visselpipa] 2

2 # han / vissla på visselpipan 2 2 # här han gjorde vissla i visselpipan 1

3 # han visslade 0 fel ordningsföljd; kommer efter 3 3

# han visslade och då # så här gör den [gör visselljud] # han han som 

det här han visslar [får visslar  på arabiska av föräldern] han så här 0

4 4 # klubba det är en klubba 0

5 han visslade men 0 5

6 och //  # en pojke visslade 0 6

# en pojke gjorde vissla [visselljud] [mamma ger visslade till honom 

på arabiska] # han visslade till honom 0

7 # han visselpipa [pekar på polisen] 0 7

8

han ba, han ba,  han ba men [gör ljud som liknar 

vissling] 0 8 men han blåste i den 0

9 och blåste med nån visselpipa 2 3

10

11 å vissla i sin visselpipa 2

12 # polisen blåste i sin visselpipa 2

13 som blåste i en visselpipa 2

14 då visslade / polis i visselpipan 2

15 vissla 0

16 visslade 0

14

12 och skrek: Stanna buss (1 p) och skrek: Stanna buss (2 p)

Barn (bild 6) Barn (bild 6)

1 1 stanna buss  # stopp bussen  1

2 2

3 # han blir arg 0 3

4 4 # vänta 0

5 5 # han sa kör inte 1

6 6

7 7 stopp 1

8 8 stanna 1

9 4

10

11

12

13 och ropade stanna buss 2

14 och skrek stanna 2

15 # han skulle sto- han skulle stanna 1

16

5  
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13 Men den stygga bussen brydde sig inte om det (1 p) Men den stygga bussen brydde sig inte om det (1 p)

Barn (bild 7) Barn (bild 7)

1 och han bry sig inte om 1 1

2 2

3 3

4 4

5 han bryr inte om 1 5 (men) han sade inget 0

6 6

7 7

8 men han brydde inte (x) 1 8 (bussen xxx) sedan han åkte 0

9 0

10

11

12

13 # men det brydde sig bussen inte om 1

14 # sen / stanna bussen inte 0

15 strunta i det [pekar på bussen på bilden efter uppmaning] 0

16

4

14 utan fortsatte (2 p) utan fortsatte (2 p)

Barn (bild 7) Barn (bild 7)

1 han gick bara så i [visar med gest] sen sen gick han bara 0 1

2 2

3 # (den) åkte // # åkte bussen och en fort 0 3

4 4

5 han bara går och går 0 överanvänder går 5 utan körde därför att han vill köra 1

6 6

7 # / den gick [pekar på bussen] 0 7

8 # han han (x) åkte sen / sen han börja å hoppa en 0 8 0

9 1

10

11

12 # på vägen 0

13

14

15

16 men den fortsatte å köre 2

2  
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15 ut på landet. (1 p) ut på landet. (2 p)

Barn (bild 7) Barn (bild 7)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 0

10

11

12

13

14

15

16

0

16 Han sa: Jag är trött på att åka på vägen (2 p) Han sa: Jag är trött på att åka på vägen (2 p)

Barn (bild 8) Barn (bild 8)

1

#  sen sen sen sen vill han inte sen blev han 

trött 0 1 # men bussen var inte trött och den gick på vägen 0

2 2

3 3

# han åkte buss # han åkte först med en (xx) män 

brukar göra så tjing tjing [ljudhärmning?] 0

4 4

5 sen han blev trött 0 5 han blev trött eller 0

6 # han var trött på köra / i // på marken 0 6 och han åkte på vägen 0

7 7

# de här här är bussen och sedan tåget åkte på en 

(tunne) backen (x) med en tåget ska åka i en backe 0

8 jag (är) trött å åka på vägen 2 8

9 0

10

11 # sen sa han jag är trött å åka på vägen 2

12

13 han blev trött på att kö- köra på vägen 2

14 han var så tröö- / trött att åka på vägen 2

15 # han blev trött på å köra på vägen 2

16 // och det var s- så jobbigt att köra på vägen 0

10  
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17 Så han hoppade över ett staket. (2 p) Så han hoppade över ett staket. (2 p)

Barn (bild 8) Barn (bild 8)

1 och hoppade ifrån den här gri- grinden [pekar] 0 1 och hoppade genom grinden [visar med gest] 1

2 # hoppar över staket 1 2

# han hoppade han vad heter den # han hoppar 

härifrån och kanske han tänkte 0

3 han (xxx) (går) # han går (xxx) som han går under 0 3

(xxx) han börjar komma under den här går han # han 

har gått med/efter bussen följer den här 0

4 # han hoppade över ett staket 2 4 # (den gick) *…+ (hon) gick in i en mur 0

5 han  hoppade över en staket 2 5 han gjorde hoppa det är den andra 0

6 # han hoppade över det där staket 2 6

och hoppa på staket [mamma ger han hoppade 

genom grinden  på arabiska] # hoppade [mamma ger 

på staketet  på arabiska] # på staketet 1

7 # den hoppade över en staket 2 7 och sedan hoppa en staket 0

8 sen hoppa han en staket 0 prep. saknas 8 sedan (hoppa) han här 0

9 # // då hoppa han över ett staket 2 2

10 # hoppar över ett staket 1

11

12 # hoppa den över ett staket 2

13 så han hoppa över ett staket 2

14 så han hoppa över ett staket 2

15 #hoppa # åkte där 0

16 så han hoppa över staketet och körde på gräset 2

20

18 Han mötte en ko (2 p) Han mötte en ko (2 p)

Barn (bild 9) Barn (bild 9)

1 1 och kon 1

2 # nnn / gå(r) upp i backen # det finns en ko 1 2 den säger muu # kos- kossan 1

3 # så / # en ko 0 fel ordningsföljd; kommer efter 4 3

4 # bussen sa / # jag menar ko 1 4

5 sen han möter en ko 2 5 och så såg han en ko som sa 1

6 och det var en kossa där 1 6

[mamma ger såg  på arabiska] # såg kossi [mamma 

ger ko  på arabiska] en ko 1

7 7 sedan koet 1
8 8

9 och en så såg han en ko // 2 5

10 # och en ko // 1

11 jag / men muu och / och där träffa han en ko 2

12 # kör den på en gräsmatta 0

13 där träffa han en ko 2

14

mötte han en ko nej han körde uppför en backe så mötte han en 

ko mm mm 2

15 # ko 1

16 och (då/den) träffa en ko / 1

16  
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19 som sa mu. (2 p) som sa mu. (2 p)

Barn (bild 9) Barn (bild 9)

1 # sen sa ko muu 2 1 sade mu 2

2 2 ko (xx) den sa muu 2

3 # han / sägde muu 1 referent otydlig 3

4 # muu 1 4

5 5

6 # som då (x) muu / 1 6 kon sa mu 2

7 # en ko säger muu 2 7 sa mu sedan 1

8 sen går han och sa muu 1 8 och sedan mu 1

9 8

10 # som sa mu 2

11 som sa muu 2

12 # sa en ko muu 2

13 som ropade muu muu 2

14 en ko som (sa) muu 2

15 # sa mu 1

16 hon sa muu / 1

20

20 Jag kan inte tro mina ögon. (1 p) Jag kan inte tro mina ögon. (1 p)

Barn (bild 9) Barn (bild 9)

1 # jag kan inte tro på mina ögon 1 1

jag kan inte tro på mina ögon # jag kan inte göra tro på mina 

två ögon [dualis] 1

2 2

3 3

# bussen går (x) och han kan inte öppna sitt öga [pekar på 

kon på bilden] mu [förälder: Vad kallas den på arabiska? ] ko 1

4 4 jag tror inte min ö- 1 kommer under 17

5 och hon sa jag tror jag ser inte mina ögon1 5 jag tror inte mina ögon 1

6 # jag tror inte på mina ögon 1 6 jag vet inte mina ö- mina öga 0

7 7

8 jag tror inte mina ögon 1 8 jag tror inte mina ögon 1

9 5

10 # och sa / jag kan inte tro mina ögon 1

11 jag tror inte mina ögon 1

12

13

14

15

16

6  
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21 Bussen rusade nerför backen (2 p) Bussen rusade nerför backen (2 p)

Barn (bild 10) Barn (bild 10)

1 1 # bussen gick från backen 0

2 2 # han (flög) till/i backen sen åkte han 0

3 3

4 4

5 5

den gjorde åka och sedan gick den ner i 

backen 1

6 6

7 7

8 8 och sedan (xxx) 0

9 # och sen när han körde nerför backen / 2 1

10

11 och sen åkte han / 0

12 # åker nerför en backe 1

13 # han körde nerför backen 2

14

// sen var det / sen # sen kö- körde bussen ner i back- ner i 

backen 2

15 # körde full fart 0

16

7

22 Så fort han såg att det var vatten därnere (2 p) Så fort han såg att det var vatten därnere (2 p)

Barn (bild 10) Barn (bild 10)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 # han åkte till (den) vattnet 1 6

7 # den skulle åkt i vattnet 1 7

8 8

9 då såg han lite vatten 2 0

10 # där var en pöl 1

11 och sen såg han vatten 2

12

13 och såg en damm 2

14 (och såg en damm) 2

15

16

11  
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23 försökte han stanna (2 p) försökte han stanna (2 p)

Barn (bild 10) Barn (bild 10)

1 # och sen / skulle han stoppa 2 1

2 # han skulle stanna 1 2 han ville stanna 1

3 # åkte tåg och stannade 0 3 # han stoppa (x) 0

4 # han / han försökte bromsa men kunde inte 2 4

5 och sen försökte bromsa 1 5 den ville inte göra falla i vattnet 0

6 6

7 7

8 8 han han gjorde bromsa 0

9 1

10 han försökte stanna 2

11

12

13 han försökte bromsa 2

14 den försökte stanna 2

15

16 han försökte och bromsade 2

14

24 Men han visste inte hur han skulle göra för att bromsa (2 p) Men han visste inte hur han skulle göra för att bromsa (2 p)

Barn (bild 11) Barn (bild 11)

1 han kunde inte stoppa 2 1 han ville inte veta vad han skulle göra stanna 1 kommer efter 25

2 2 men (inte) men kunde inte det 1

3 3

4 han visste inte hur han skulle göra det 2 4

5 5

6 6

7 # /den visste int- den visste inte hur den bromsade 2 7

8 8

och sedan han vi- han gjorde inte vissta och sedan 

gjorde han vissta 0

9 och då visste han inte hur han skulle bromsa 2 2

10 # han ve- visste inte hur 2

11

12

13 han visste inte hur han skulle göra 2

14 men den visste inte hur den skulle göra 2

15

16 men det gick inte 0

14  
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25 så han föll i dammen (2 p) så han föll i dammen (2 p)

Barn (bild 11) Barn (bild 11)

1 och sen (följer) han igen i vattnet 2 1 den/han föll i vattnet 2

2 # han ramlade i vattnet 2 2

3 # i vattenpöla 0 3

# men bussen i vattnet # han går till vattnet (xxx) han 

sprang *mamma uppmanar att berätta på arabiska – 

vad gör bussen? ] # han springer # åker i vattnet 1

4 / så han gick in i vattnet 1 4 # bussen har åkt i vattnet 2

5 sen han ramla vattnet 2 5

6 han / han gick ner i vattnet 1 6

# han åkte i vattnet [föräldern byter verb som flickan 

tar upp] # han gick i vattnet 2

7 7 # hon åkte på ett vatten 2

8

sen sen han landa på en vatten man såg inte den 

var en vatten 1 8

9 så han ramlade i dammen då 2 9

10

11 och han åkte ner i vattnet 2

12 # hamnar han i en sjö 1 hamnar  passivt

13

14 sen / körde ner i dammen och 2

15

16 han han ramla ner i leran 1

17

26 med ett plask (1 p) med ett plask (1 p)

Barn (bild 11) Barn (bild 11)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 0

10 # det tog ett plask 1

11

12

13

14 sen ett stort plask 1

15

16

2  
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27 och fastnade (1 p) och fastnade (1 p)

Barn (bild 11) Barn (bild 11)

1 1

2 och fastnade 1 2 # på den här gör han fastna 1

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 hon gjorde fastna (x) på ett (xxx) och 1

8 8 och sedan han gjorde fastna 1

9 3

10

11

12

13

14

15 # fastna i backen 1

16 och så fastnade han 1

3

28 i leran (1 p) i leran (1 p)

Barn (bild 11) Barn (bild 11)

1 1

2 på leran 0 prep. fel 2 i leran sedan den här de här 1

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 i lera 1

9 2

10

11

12

13

14

15

16 i leran 1

1  
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29 När chauffören hittade platsen där bussen var (2 p) När chauffören hittade platsen där bussen var (2 p)

Barn (bild 11) Barn (bild 11)

1 1 chauffören fick veta och sprang och var var han 1

2 # polisen 0 2

3 och blir arg # blir arg 0 3

4 # och sen polisen kom 0 4 # det är samma poliskläder jag kan inte 0

5 sen mannen hitta han 1 5 männen hittade honom var är och fick se (xxx) 1

6 6

# pojken [som svar på frågan Vem sprang efter? ] pojke 

[mamma rättar till pojken  på arabiska] # pojken han gjorde 

(xxx) han vill 0

7 7

8 och sen han han var(a) med bussen 0 8

9 och då kom // den dära som styrde / 0 2

10 # chauffören som ägde bussen 1

11

12

13

14 hitta gubben stället 0 referent otydlig

15

16

2

30 ringde han efter en lyftkran (1 p) ringde han efter en lyftkran (2 p)

Barn (bild 11) Barn (bild 11)

1 1 efter lite ringde han till någon 1

2 # polisen hjälpte honom 0 2

3 3

4 4

5 sen han han ringde [tecknar ringde ] nån 1 5 ringa på denne som lyfter bilar 2

6 6 han gjorde ringa 1

7 # han ringde till en sen gick han ut 1 7

8 8

9 och så ling- ringde han till en lyftkran 2 4

10 # han sa / han skulle ringa till en lyftkran 2

11

och sen ringde han till en vis- i visselpipan och / och sen ringde 

han t- till en lyftkran 2

12

13 eh / polisen ringde efter en lyftkran 2

14 (xxx) lyftkran 1

15

16 och han sa jag försöker å / nu frågar jag en / en / pojke 0

11  
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31 för att dra upp honom (2 p) för att dra upp honom (2 p)

Barn (bild 11) Barn (bild 11)

1 1 för att dra upp honom 1

2 2

3 3

4 och räddade honom 0 4

5 sen nån komde och tog över (han) vattnet 0 5 och bussen lyfte de och 1

6 6

# en krok med krok jag kan inte jag har faktiskt inte (xxx) 

jag vet inte # jag kan inte på arabiska han gjorde 

ringa 0

7 7

8 8 och sedan gjorde han dra upp den här 1

9 3

10

11 och sa å dra upp den 1

12

13 för att lyfta upp honom 2

14 då lyfte lyftkranen upp 2

15 lyftkran lyfta 2

16 och försökte dra upp han 1

8

32 och sätta tillbaka honom på vägen igen (1 p) och sätta tillbaka honom på vägen igen (1 p)

Barn (bild 12) Barn (bild 12)

1 # mmmm / bussen med chauffören sitter inne 0 1 och berättelsen slutar och här började den gå 0

2 2

3 3

# han vill trött menar han vill inte mer # den åker till 

marknaden [har fått ordet på arabiska av föräldern] 0

4 4 # räddade honom 0

5 sen dom har gått 0 5 den åkte (xxx) den är slut 0

6 och då körde den [pekar på bussen] på vägen och 0 6

men han gjorde åka efter bussen sätta tillbaka den 

och så är det slut 1

7 7 sedan (xxx) är det slut 0

8 den där killen har gått på bussen så 0 8 0

9 1

10
11

12 # bussen gick upp på vägen igen 1

13 på vägen igen 1

14 på vägen igen 1

15 åka tillsammans igen (och) slut 0

16 nu satte han i bussen och körde 0

3  
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