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SAMMANFATTNING	  
 
Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av ett nyutvecklat ordförrådstest 
(CLTs), göra en kvalitativ analys av substantiv- och verbproduktionen hos 
enspråkiga svenska och flerspråkiga svensk-turkiska 4;0-6;11-åringar och med 
utgångspunkt i tidigare forskning diskutera resultaten. Analysen görs utifrån ett antal 
uppställda kategorier som i likhet med det analyserade empiriska materialet hämtats 
från det pågående svenska forskningsarbetet med ordförrådstestet Cross Linguistic 
Lexical Tasks (CLTs). Detta arbete är en fortsättning på det internationella projektet 
COST Action IS0408. Sammanlagt ingår testsvar från 115 barn, 72 enspråkigt 
svenska och 43 flerspråkigt svensk-turkiska, varav endast resultat från deltesten på 
svenska analyserats. En förbättring av det expressiva ordförrådet ses med stigande 
ålder hos både de enspråkiga och flerspråkiga med en påtaglig eftersläpning hos de 
svensk-turkiska barnen. Hos de sistnämnda är förbättringen med stigande ålder inte 
heller lika tydlig då 5-åringarna utmärker sig i substantivproduktion. Ett större antal 
felsvar och inget svar/vet ej ses i den flerspråkiga gruppen liksom en övervikt av 
antal gester/pekningar och innovationer/nyordbildningar. Gester ger information om 
att barnet besitter kunskap om målordets innebörd och funktion trots att det inte kan 
presentera det avsedda målordet verbalt. Svaren i kategorin innovation/nyordbildning 
visar att barnen vet mer om målordet än vad en bedömning av lexikal förmåga enbart 
med rätt- och felsvar kan klargöra. I den enspråkiga gruppen förekommer 
jämförelsevis fler perceptuella förvirringar, semantiska förvirringar och 
hyperonymer/överordningar. Övriga kategorier uppvisar inte motsvarande lika stora 
skillnader mellan grupperna. Då endast det svenska ordförrådet hos de flerspråkiga 
barnen analyserats kan ingen säker tolkning göras av deras fullständiga lexikala 
kunskap.  
 
Nyckelord: CLTs (Cross Linguistic Lexical Tasks), expressivt ordförråd, 
flerspråkighet, mentalt lexikon, orddjup, ordförrådstest, språkexponering, svenska, 
turkiska.
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ABSTRACT	  
 
The purpose of this study is to conduct a qualitative analysis of monolingual 
(Swedish) and bilingual (Swedish and Turkish) children’s production of nouns and 
verbs in a newly developed vocabulary test (CLTs) and to discuss the results using 
previous research as a starting point. The different categories and the material which 
form the basis of this qualitative analysis are taken from an ongoing Swedish 
research study on vocabulary testing: Cross Linguistic Lexical Tasks (CLTs). This 
research is an extension of the international project COST Action IS0408. In all, 
there are responses from 115 children, 72 monolingual and 43 bilingual, of which 
only the Swedish results are analysed. On the whole, test scores show an age-related 
improvement of expressive vocabulary for both groups, even though the bilinguals 
lag behind their monolingual age peers. The bilingual children’s improvement is not 
as evident, with the five-year-olds’ production of nouns standing out. There is a 
higher number of wrong answers or no answers (don’t know), as well as a 
preponderance of gestures and innovations/neologisms in the bilinguals. Gestures 
make it possible to ascertain whether a child knows the meaning and use of a target 
word even though he or she is not capable of producing it verbally. Answers in the 
category of innovation/neologism show that the children know more about a word 
than an assessment of lexical ability using only right and wrong answers could 
demonstrate. In the monolingual group there are more instances of perceptual 
confusion, semantic confusion and hypernyms. The other categories do not show 
corresponding differences between the two groups. As the bilingual children’s 
responses are analysed only in terms of Swedish vocabulary, it is not possible to 
assess their total lexical knowledge.  
 
Keywords: CLTs (Cross Linguistic Lexical Tasks), expressive vocabulary, 
bilingualism, mental lexicon, vocabulary depth, vocabulary test, language exposure, 
Swedish, Turkish.
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1. Bakgrund	  	  
1.1. Flerspråkighetsforskning	  –	  en	  liten	  exposé	  	  

Den tidiga flerspråkighetsforskningen, från 1920-talet och ett par årtionden 
framåt, fokuserade på intelligens med standardiserade IQ-test (Stanford-Binet Scale) 
som grund. En av de första studierna med den utgångspunkten genomfördes i 
Storbritannien av Saers (1923), där en jämförelse gjordes mellan enspråkigt engelska 
barn och flerspråkigt walesisk-engelska barn från både landsbygds- och stadsmiljö. 
Undersökningen visade på signifikant lägre poäng i intelligenstest för de flerspråkiga 
barnen från landet och slutsatsen som drogs var att flerspråkighet därmed kunde 
anses vara skadlig. Kritik framfördes för att Saers i sin studie inte hade matchat för 
ålder, socioekonomisk status (SES) och nivå av flerspråkighet. Ett drygt årtionde 
senare studerade Hill (1936) intelligens i förhållande till flerspråkighet hos 
engelskspråkiga och italiensk-engelskspråkiga grundskolebarn i Trenton, New 
Jersey, USA. Hills studie tydde inte på att flerspråkighet skulle påverka intelligens 
negativt i förhållande till de uppställda måtten med matchning för ålder, kön, mental 
ålder och SES. Myten om flerspråkigheten som skadlig eller missgynnande skulle 
dock komma att leva kvar i mer än 50 år, ja, ända in i våra dagar. Både verbala och 
icke verbala prestationer fortsatte att intressera forskare under 1940- och 50-talen. 
Darcy (1946) fann i sin undersökning av 212 förskolebarn i New York en intressant 
dissociation: de flerspråkigt italiensk-engelska barnen utklassade de enspråkigt 
engelska i intelligenstestets (Stanford-Binet Scale) icke-verbala delar medan de 
enspråkiga presterade bättre i de verbala delarna, innehållande bland annat 
ordförrådstest. I en review skriven av samma författare (1953) påpekades att tidigare 
studiers negativa resultat av flerspråkighet på intelligens kunde härledas till brister i 
metod. Detta till trots lever myten vidare ända in i våra dagar. 

 
1.1.1. Flerspråkighetens	  fördelar	  

Forskningen under 1970- och 80-talen riktade bland annat in sig på språkförmåga 
och metalingvistisk medvetenhet, vilket innebär förmågan att kunna reflektera kring 
och, oberoende av kommunikation, kunna manipulera språkets olika beståndsdelar 
både fonologiskt, grammatiskt och syntaktiskt (Paradis, 2011). Enkelt uttryckt: att 
kunna ”leka” med språket, till exempel i rim och ramsor, vilket är en förutsättning 
för tal- och språkutvecklingen. Denna förmåga tar sin början när barnet är runt 18 
månader gammalt och är normalt utvecklad vid 5-6 års ålder.  

I den första undersökningen som klart kunde dokumentera metalingvistiska 
fördelar hos flerspråkiga barn studerades spansk-engelsktalande 5-åringar jämte 
motsvarande engelskspråkiga 5-åringar i USA (Feldman & Shen, 1971). De 
flerspråkiga barnen visade både bättre resultat i förmågan att kunna växla mellan 
familjära ord och en större variation i val av ord i olika kontexter. Den brådmogenhet 
som kunde ses hos de flerspråkiga barnen kunde enligt artikelförfattarna förklaras av 
att barnen använde sig av två språkkoder.  

Fler kognitiva fördelar av att vara flerspråkig framkommer i forskningen under 
den här perioden i form av större plasticitet vid problemlösning. Bain (1974) utförde 
test som bland annat gick ut på att identifiera emotionella uttryck på bilder av 
ansikten, där de flerspråkiga barnen presterade bättre än sina jämnåriga enspråkiga 
kamrater. Studien kunde dock inte med tillräcklig precision visa på vilka aspekter av 
kognition som påverkades av flerspråkigheten och varför. Minne, resonemang och
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divergent tänkande undersökte i en studie av Cummins och Gulutsan (1974). Det 
faktum att flerspråkiga presterade bättre än enspråkiga i generellt resonemang och 
verbal förmåga hävdade forskarna hade sin grund i att det hos dessa barn finns två 
ord för en och samma referent, i och med tillgången till två språk. Resultaten kan 
tolkas som en ökad metalingvistisk medvetenhet hos flerspråkiga barn.  

Den s.k. tröskelhypotesen (threshold hypothesis) presenterades av Cummins 
(1976) och innebär att det flerspråkiga barnet måste prestera på en viss nivå av 
skicklighet i bägge språken för att uppnå kognitiva fördelar och undgå en negativ 
utveckling. En adekvat nivå i förstaspråket (L1) är det som anses leda till 
skolframgång och en positiv kognitiv utveckling. En välutvecklad grund i 
förstaspråket förväntas ge bättre förutsättningar att bli litterat på andraspråket (L2), 
som vanligtvis är skolspråket. Det gäller både simultan och successiv språkinlärning. 

 Diaz (1985) fann ett starkt samband mellan nivå av flerspråkighet och kognitiva 
förmågor hos spansk-engelska 5-7-åringar i USA med puertoricansk bakgrund, och 
menade att det är ansträngningen att lära in ett andraspråk snarare än den ökande 
skickligheten i sig som leder till kognitiva fördelar. Det står i kontrast till Cummins 
tröskelhypotes. Bialystok har bidragit till förståelsen för tolkningen av flerspråkigt 
processande genom en undersökning genomförd i Kanada (1986). I den studerades 
barn i åldrarna 5, 7 och 9 år med så vitt skilda modersmål som bland annat 
armeniska, grekiska, hindi och kinesiska (sammanlagt 12 olika språk representerade). 
Enligt lärarrapporter behärskade dessa barn engelska på samma nivå som sina 
enspråkiga engelsktalande skolkamrater. Resultatet av studien visade att de 
flerspråkiga barnen vid testning överträffade sina jämnåriga enspråkiga kamrater i att 
upptäcka avvikelser i meningar med olika grad och kombination av grammatiska fel 
och anomalier, vilket är uppgifter som utmanar den metalingvistiska förmågan. 
Bialystok menar att flerspråkigheten förstärker barnets förmåga att ignorera 
irrelevant information genom en hög nivå av kontroll och anser att metalingvistisk 
medvetenhet vilar på två komponenter: analys av den lingvistiska kunskapen och 
kontroll av uppmärksamhetsprocessen. 

Forskningen inom flerspråkighet och kognition har från sent 1990-tal och framåt 
delvis fokuserat på exekutiva funktioner och effekten av dessa på flerspråkighet. I 
detta begrepp ryms kognitiva processer som arbetsminne, uppmärksamhet, urval, 
inhibition, flexibilitet och förmågan att växla fokus (Baddeley, 1996; Carlson & 
White, 2013) som är centralt för högre tänkande och avgörande faktorer för att på ett 
adekvat sätt kunna växla mellan sina språk. Bialystok (1999) kunde visa på evidens 
för ett övertag hos flerspråkiga 4-5-åringar jämte jämnåriga enspråkiga i 
uppmärksamhetskontroll, då dessa överträffade de enspråkiga barnen i de bägge 
uppgifter som förelåg.  

En undersökning av flerspråkighetens effekter på Theory of Mind utfördes av 
Goetz (2003), som kunde sluta sig till att de flerspråkiga 3-4-åringarna i studien 
presterade bättre än motsvarande enspråkiga barn till följd av starkare 
metalingvistisk förmåga, bättre inhibitorisk kontroll och större sociolingvistisk 
förståelse. Theory of Mind innebär barnets förmåga till mentalisering och förståelse 
för skillnaden mellan sitt eget och andra personers sätt att tänka (Berk, 2006). 

 
1.2. Språkutveckling	  hos	  flerspråkiga	  

Majoriteten av all forskning inom flerspråkighet är internationell (bland annat 
USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland) och har bedrivits i decennier. Många olika 
aspekter av språkutvecklingen hos flerspråkiga har undersökts, till exempel
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lingvistiska, kulturella, och sociala. Att växa upp som flerspråkig är normen snarare 
än undantaget i större delen av världen. Många av dessa barn förvärvar sina språk 
simultant från födseln, medan andra lär sig sitt andra språk senare än så och bedöms 
ändå vara simultana. 

Bland forskarna råder det delade meningar om var gränsen går för simultan 
inlärning av språk. Till exempel menar de Houwer (1995) att simultant flerspråkig är 
den som från födseln, eller som mest en månad därefter, börjar lära in två eller flera 
språk. En annan vanligt förekommande uppfattning är att gränsen för simultan 
inlärning av flera språk går vid ca 3 års ålder (Håkansson, Salameh & Nettelbladt, 
2003). 

Huruvida flerspråkiga barns språk representeras av ett eller två lingvistiska system 
från första början är något som länge har intresserat forskare. Fram till 1990-talet har 
hypotesen om ett och samma system varit gällande (Unitary Language System 
Hypothesis) med antagandet att uppdelningen sker stegvis för att först vid cirka 3 års 
ålder bli uppdelat (Leopold, 1939-49/1970; Volterra & Taeschner, 1978). Ett 
alternativ till denna hypotes lanserades av Genesee (1989) och innebär att 
flerspråkiga utvecklar separata system för respektive språk redan från födseln eller 
mycket tidigt i utvecklingen (Dual Language System Hypothesis). Majoriteten av 
flerspråkighetsforskningen idag sluter sig till att det existerar två lingvistiska system 
som opererar parallellt från start. 

Andra återkommande frågor inom flerspråkighetsforskningen är om flerspråkiga 
barn förvärvar sitt förstaspråk (L1) i samma takt som enspråkiga (Poulin-Dubois et 
al., 2012) liksom om den språkliga utvecklingsgången är densamma för en- och 
flerspråkiga (Genesee & Nicoladis, 2006).  

Ur ett praktiskt perspektiv finns flera implikationer varför det är viktigt att känna 
till hur den flerspråkiga inlärningen och utvecklingen ser ut och hur den eventuellt 
skiljer sig åt från den enspråkiga (Unsworth, 2013). Det faktum att drygt 20 % 
(Skolverket, 2011) av alla elever i den svenska skolan idag har en flerspråkig 
bakgrund och får modersmålsundervisning gör att flera olika professioner som till 
exempel lärare och specialpedagoger men även logopeder möter många flerspråkiga 
barn i sin dagliga verksamhet. I storstäderna är denna siffra betydligt högre än till 
exempel i landsorten och i enskilda skolor kan i vissa klasser så gott som alla elever 
tillhöra denna kategori (Lindberg, 2007). Flerspråkiga barn kan beskriva ett ords 
innebörd på ett kvalitativt annorlunda sätt än det i skolan förutsatta eller förväntade 
(Schoonen & Verhallen, 1998). I undervisningssituationen sätts då pedagogen på 
prov som ska tolka och bedöma kunskapen. Det är ett illustrerande exempel på 
utmaningen som lärare står inför i samspelet med flerspråkiga barn i 
klassrumskontexten. 

Frågor om hur man bäst anpassar utbildningen för dessa barn, bedömer potentiell 
språkförsening eller språkstörning och vilka interventioner som är lämpligast, i de 
fall de behövs, är alla av stor vikt för att på bästa sätt kunna möta de olika behov som 
finns hos flerspråkiga barn, både i skola och inom klinisk logopedi. Teoretisk 
kunskap lägger grunden för den praktiska kunskapen och fördjupar förståelsen för 
denna ytterst heterogena grupp. Exempel på teoretisk kunskap är kännedom om olika 
teorier liksom empiri rörande exponeringens roll, social kontext, socioekonomisk 
status (SES), och språkstörning hos flerspråkiga. 

Språkutvecklingen hos flerspråkiga barn följer, om än inte exakt, samma gång 
som hos enspråkiga hävdar flera forskare (David & Wei, 2008; Goldstein, 2006; 
Kovács & Mehler, 2009). Samtidigt behöver man ta i beaktande att den språkliga 
utvecklingens milstolpar i olika språk inte kan antas vara rakt överensstämmande
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mer än på ett högst generellt plan (Bedore & Peña, 2008). Det man kan sluta sig till 
är att det finns likheter men även skillnader beroende på de specifikt strukturella 
former de aktuella språken har. I litteraturen råder olika uppfattningar om huruvida, 
och i så fall, på vilket sätt flerspråkig inlärning påverkar språkutvecklingstakten. 
Framför allt är det i hastigheten vid inlärning av ordförråd som de största 
skillnaderna kan ses i den forskning som bedrivits på senare tid (Unsworth, 2013). 
Noteras bör att det så gott som uteslutande är endast det ena av språken som tagits 
med i undersökningen i dessa studier. Hur man på bästa sätt ska mäta och jämföra 
flerspråkiga barns totala lexikon är komplext och en utmanande uppgift som är i stort 
behov av mer forskningsunderlag. En nyckel till bättre precision i bedömningen av 
flerspråkiga ligger i en större förståelse för den typiska utvecklingen hos dessa barn 
menar Thordardóttir (2011). 

Vissa studier visar att det finns klara olikheter såväl i generell utvecklingstakt som 
i hastighet vid förvärvandet av nya ord. Hoff et al. (2012) undersökte spansk-
engelska 2;0-2;6-åringar jämte motsvarande engelskspråkiga barn. Här framkom att 
de flerspråkiga barnens respektive språk inte utvecklades i samma takt som de 
enspråkigas om endast det ena av deras språk togs med i bedömningen. Inte enbart 
ordförrådsutvecklingen, utan även den grammatiska utvecklingen, inklusive 
tidpunkten för när milstolparna i språkutvecklingen uppnåddes påverkades av den 
flerspråkiga inlärningen. Hur stor skillnaden var i eftersläpning berodde på hur 
mycket de flerspråkiga barnen hört respektive språk talas. Utifrån resultaten i denna 
studie framkommer att det helt enkelt är mer tidskrävande att simultant lära in två 
språk i jämförelse med ett för barn i den aktuella ålderskategorin. Viktigt i 
sammanhanget är att de flerspråkiga barnen jämfört med de enspråkiga inte skilde sig 
åt i förmåga sedan de uppnått en viss ålder.  

Gathercole et al. (2013) pekade i sin studie av 96 enspråkigt engelska och 331 
walesisk-engelska barn i åldrarna 2-3, 4-5, 7-8 och 13-15 år på skillnader i receptivt 
ordförråd beroende på ålder. Vad gäller receptiv förmåga i engelska låg de 
flerspråkiga barnen, som sinsemellan uppvisade varierande grad av språkexponering, 
efter de enspråkiga vid 2-3 år och 4-5 år, men hämtade in detta glapp med stigande 
ålder. Vid 13-15 års ålder var skillnaderna mellan grupperna inte längre signifikant.  

I en longitudinell studie av Hoff et al. (2014) följdes flerspråkiga barn under en 
tvåårsperiod, från 2 till 4 års ålder. Efter en sen start, som vid 3 års ålder sågs som en 
eftersläpning i det ena språket, presterade de längre fram i utvecklingen fullt i nivå 
med enspråkigas förmågor i bägge sina språk. Liknande resultat bekräftas av 
Thordardóttir (2011). Andra forskare är av en annan åsikt. De Houwer (2009) menar 
till exempel att unga flerspråkiga barn (efter 2 års ålder) generellt lär in nya ord eller 
koncept i en mycket snabbare takt än jämnåriga enspråkiga barn, både när det gäller 
förståelse och produktion. Detta har sin grund i det flerspråkiga barnets 
kommunikativa behov att förstå och kunna uttrycka samma sak på olika språk, 
beroende på vilket språk samtalspartnern det är med i stunden talar. 

 
1.3. Det	  mentala	  lexikonet	  –	  ordförrådet	  

Det mentala lexikonet är en term som inbegriper ”språkbrukarens i hjärnan 
lagrade ordförråd (lexikon) i dess samspel med språkbrukarens mentalt tillgängliga 
grammatiska regler” (Nationalencyklopedin). I utvecklingen av sitt mentala lexikon 
bygger barnet upp sin kunskap om världen, gör hypoteser om de nya ord de erövrar, 
utökar innebörden av de ord de redan kan och organiserar dem i förhållande till deras 
relation och funktion (Bedore & Peña, 2008). Denna utveckling är starkt påverkad av
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 kontexten, vilket framkommer i en granskning över det samtida forskningsfältet om 
den tidiga ordinlärningen genomförd av Unsworth (2013). Den lexikala utvecklingen 
är, hos enspråkiga likaväl som hos flerspråkiga, både särskild från språkutvecklingen 
i stort och samtidigt en del av den (Pearson, 1998).  Det är inte förvånande att barn 
som lär in mer än ett språk simultant kan färre ord i sina respektive språk än vad 
jämnåriga enspråkiga barn kan och har tillgång till i sitt enda. Flerspråkiga barn 
måste ju dela sin språkinlärningstid mellan sina språk. 

I den lexikala kompetensen ingår såväl receptiv som produktiv kunskap (Enström, 
2013) och en uppdelning dem emellan kan kännas naturlig. Det är dock svårt att klart 
definiera innebörden i dessa begrepp då distinktionen kan betraktas som alltför grov 
och istället borde handla om gradskillnader än om ett antingen-eller-förhållande 
(Melka, 1997).  

Avsaknaden av tydliga definitioner anses vara en viktig anledning till att det i 
beräkningar av ordförrådsstorlek, inklusive differenser mellan receptivt och 
produktivt ordförråd, kan ses så skilda resultat (Enström, 2013). Flera olika termer 
återfinns i litteraturen för dessa begrepp som här kommer att benämnas impressivt 
respektive expressivt ordförråd. Den impressiva förmågan kan, i medvetenhet om 
komplexiteten, närmast beskrivas som att känna igen och förstå ett ord i sitt 
sammanhang, medan den expressiva förmågan innebär att ur minnet återkalla och 
därefter använda ett ord i egen produktion (ibid.). 
 

Att ”kunna” ett ord är inte en fråga om allt eller inget utan snarare ett 
graduellt fenomen som kan beskrivas som ett kontinuum från enbart 
igenkänning av ett ord till kunskap om alla aspekter av ett ords betydelse 
och användning i egen produktion (Lindberg, 2007, s. 39). 

 
1.3.1. Orddjup	  

Hur ytligt eller djupt man behärskar ett ord handlar både om fonologi, det vill 
säga att ha en vag eller mer exakt fonologisk representation av ordet, om semantik, 
vilket innebär kunskap om grundbetydelsen av ordet (stol), och om morfologi  
(stol, -en, -ar). Även kunskap om semantiska fält, såsom grupperingar av ord efter 
semantisk likhet/samförekomst (hund – katt; skotta - snö), ingår här samt kännedom 
om förhållandet mellan besläktade ord (synonymer lipa – grina, antonymer rolig - 
tråkig, hyperonymer häst – djur, hyponymer häst – ardenner, osv.). Andra 
kunskaper om ords betydelser som hör till semantiken är till exempel överförd 
förståelse, metaforik etc., liksom kollokationer, som innebär i vilka sammanhang 
eller tillsammans med vilka andra ord det aktuella ordet brukar användas 
(högfrekventa ordkombinationer). Syntax, exempelvis vilken ordklass ett ord tillhör 
och i vilka syntaktiska konstruktioner ordet kan uppträda, är ytterligare en aspekt av 
ordkunskap. Olika former av ordbetydelser med många talande exempel återfinns i 
ett kompendium av Riad (2004). Ordförrådet är således inte enbart en lista av enheter 
och det är därför inte tillfredsställande att undersöka enbart storleken för att få 
tillräcklig kännedom om det, utan även hur djupgående ordkunskaperna är hos 
språkbrukaren (Järborg, 2007). 

 
1.3.2. 	  Ordförrådsstorlek	  

Vid skolstart beräknas enspråkiga barns ordförråd ligga på 8 000-10 000 ord med 
en förväntad ökning om ca 3 000 ord per år under gynnsamma omständigheter (Nagy 
& Herman, 1987; Viberg, 1993). Nagy och Herman har inte studerat de enskilda 
barnens ordförråd utan analyserat engelska läromedel i åk. 3-9 och utifrån detta gjort
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 beräkningar av ordförrådets förmodade tillväxttakt. Andra uppgifter förekommer, 
exempelvis Clark (1995), som uppskattar att ordförrådet uppgår till ca 14 000 ord i 6-
årsåldern. 

Flerspråkiga barns ordförråd i majoritetsspråket (skolspråket) är vanligen avsevärt 
mindre i omfattning (Verhoeven & Vermeer, 1985) med i genomsnitt 1500 färre ord 
än hos enspråkiga. Studien som gjordes över den största minoritetsgruppen i 
Nederländerna, med turkiska som modersmål, visade en ökning av det impressiva 
ordförrådet i majoritetsspråket med stigande ålder, vid en jämförelse av åldrarna 4, 6 
och 8 år hos de flerspråkiga barnen. Skillnaden på ca 1500 ord i förhållande till de 
enspråkiga barnen i samma åldersgrupper förhöll sig likväl relativt konstant.  

Samtidigt rapporteras att ordförrådets utveckling i flerspråkiga barns respektive 
språk ligger inom den normala variationen för enspråkiga barn (Pearson, Fernández 
& Oller, 1993). Det är att förvänta att vissa ord endast uppkommer i det ena språket, 
till exempel i hemmet där förstaspråket (L1) vanligtvis talas, vilka inte har någon 
naturlig kontext i andra sammanhang som till exempel skolmiljön.  

Hur väl ett ord är förankrat och känt är dock en utmaning att bedöma (Schoonen 
& Verhallen, 1998), särskilt som ord både kan kännas igen och användas trots att 
man inte vet vad de betyder eller har missförstått dess betydelse (Gathercole, Thomas 
& Hughes, 2008). 

  
1.3.3. Lexikal	  utveckling	  –	  det	  syntagmatisk-‐paradigmatiska	  skiftet	  

Efterhand som det lilla barnet lär sig allt fler ord uppstår ett behov att organisera 
lexikonet/ordförrådet. Till en början görs detta genom klangmässiga relationer, så 
kallad klangassociation, som är baserade på fonologiska principer. Frågar man ett 
litet barn vad det tänker på när det hör ordet katt kan svaret bli hatt eller ett 
nonsensord som latt (Salameh, 2011). I förskoleåldern utvecklas syntagmatiska 
associationer vilka både har ett syntaktiskt och ett semantiskt samband med ordet. 
Barnet kan till exempel relatera ordet hund till skäller. Syntagmatiska associationer 
bygger till stor del på barnets personliga erfarenheter (Namei, 2002), som exempelvis 
kan inbegripa val av samtalsämnen liksom hur vuxna förklarar och beskriver ord. 

Nästa steg i den lexikala utvecklingen kan ses i samband med skolstart då barnets 
ordförråd växer till i snabb takt och en effektivare hierarkisk organisation blir 
nödvändig för att underlätta ordmobiliseringen, något som är grundläggande för 
skolframgång (Schoonen & Verhallen, 1998). Barnet börjar använda allt fler 
paradigmatiska associationer med hierarkiska över-, under- och sidoordningar. 
Exempel på paradigmatiska associationer till ordet hund kan vara ord som katt, djur, 
tax eller nos. Paradigmatiska associationer har förutom det semantiska sambandet 
även samma ordklass som stimulusordet, till skillnad från syntagmatiska 
associationer som sällan har det (Salameh, 2011). Denna övergång, som benämns 
syntagmatisk-paradigmatiska skiftet, uppstår normalt mellan 6 och 10 års ålder och 
sammanfaller med barnets kognitiva utveckling under samma period (Namei, 2002). 
Vissa paradigmatiska associationer uppträder dock redan innan skolåldern och alla 
syntagmatiska associationer försvinner inte helt och hållet i och med det 
syntagmatiska-paradigmatiska skiftet, utan kan fortsätta även in i skol- och 
vuxenåldern. Utvecklingen av klangassociationer liksom syntagmatiska- och 
paradigmatiska associationer är således inte enbart beroende av ålder.  
Namei (ibid.) menar att klangassociationer vid ordinlärning hos flerspråkiga framför 
allt lockas fram av kulturellt annorlunda, abstrakta och lågfrekventa ord; och visar i 
sin avhandlingsstudie över utveckling och organisation av ordförrådet hos 100 
flerspråkiga persisk-svenska elever från förskoleklass till gymnasiet, att
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klangassociationer uppstår i alla grupper oavsett språk och även på mer avancerade 
nivåer av språkförmåga i alla grupper. Detta indikerar att klangassociationer inte 
försvinner under mer avancerade stadier av språkförmåga, vare sig hos L1 eller hos 
L2, eftersom ordinlärning är en livslång process. 
 
1.3.4. Lexikal	  utveckling	  –	  translation	  equivalents	  (TE)	  

Translation equivalents (TE) innebär att det flerspråkiga barnet har olika ord för 
en och samma referent, ett från vartdera språk (Junker & Stockman, 2002). 
Förekomsten av TE anses tjäna som bevis mot hypotesen om förekomsten av ett enda 
lingvistiskt system. Samtidigt överensstämmer användningen av TE med hypotesen 
om att flerspråkiga har två distinkta lexikala system som det är nödvändigt att kunna 
växla mellan (Patterson & Pearson, 2004). Forskning inom den tidiga lexikala 
utvecklingen hos flerspråkiga har visat att dessa barn använder sig av TE redan vid 
två års ålder. På samma sätt som lexikons storlek växer i takt med en ökad 
språkexponering är även TE påverkade av språklig input. Hur många TE som finns i 
det enskilda barnets ordförråd kan variera stort. Ju mer balanserad exponeringen är 
mellan språken desto fler TE kan registreras (David & Wei, 2008; Pearson, 
Fernández, Lewedeg & Oller, 1997).  

Poulin-Dubois et al. (2012) undersökte i en studie huruvida flerspråkiga 2-åringar 
var långsammare i ordmobilisering i jämförelse med enspråkiga med motsvarande 
ordförrådsstorlek. Relationen mellan reaktionstid och antal rätta svar i ett 
ordförståelsetest studerades bland annat i förhållande till andel språkexponering, 
lexikons storlek och mängden TE i lexikon. Om TE hade orsakat en konflikt i 
åtkomsten av det avsedda ordet i lexikon skulle reaktionstiden ha blivit högre för 
barn med fler TE i sitt ordförråd. Men ju fler TE som fanns i barnets lexikon desto 
snabbare kunde de hitta målordet i testet (mätt i reaktionstid att trycka på en bild på 
en datorskärm). TE hämmar inte lexikal åtkomst utan är snarare främjande, menar 
artikelförfattarna, åtminstone så tidigt som vid 2 års ålder. Samtidigt visar annan 
forskning att denna förmåga inte är något som med självklarhet håller i sig och 
verkar främjande med stigande ålder.  

Att producera ord på sitt andraspråk tar längre tid än att göra det på sitt första, och 
vanligen, starkare språk (Chen & Leung, 1989) och visar sig i form av längre 
responstid i testsituationen (Bialystok, Craik & Luk, 2008), men även de som är 
välbalanserade mellan sina språk och svarar på sitt starkare språk tenderar att 
prestera sämre än motsvarande enspråkiga på det språket (Gollan, Fennema-
Notestine, Montoya & Jernigan, 2007). Det finns flera tänkbara orsaker till denna 
långsammare ordmobilisering. Dels finns det en svårighet i att kunna hämma 
inblandning av det andra språket. Det är också troligt att den flerspråkiges respektive 
språksystem har svagare länkar som knyter an till ordets koncept än i motsvarande 
enspråkigas enda språksystem (Gollan & Acenas, 2004).  

 
1.3.5. Exponering	  och	  ordinlärning	  

Ett flerspråkigt barn kan växa upp i en familj där ett språk pratas i hemmet och ett 
annat i samhället, eller med två språk som pratas i hemmet men bara ett i samhället, 
alternativt befinna sig i en kontext där både hemmet och samhället är flerspråkigt. 
Mängden talat språk barnet hör är relaterat till hastigheten i inlärningen, och vice 
versa, vilket stöder uppfattningen att takten i språkutvecklingen är beroende av 
barnets tillgång till exponering (Hoff et al., 2012). Exponeringens omfattning är 
också avgörande för tidpunkterna för milstolparna i språkutvecklingen, men inte för
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den naturliga gången i utvecklingen av respektive språk (Gathercole, Thomas & 
Hughes, 2008). Även Paradis (2010) understryker att mängden exponering för både 
L1 och L2 är avgörande för den språkliga utvecklingen, inte minst lexikal storlek och 
organisation. Generellt kan man anta att flerspråkiga barn exponeras för en mindre 
mängd input per språk än enspråkiga barn gör i sitt enda. Inputen blir mindre i 
respektive språk just av den anledningen att den totala mängden ska delas mellan 
språken. Enda alternativet skulle vara om ett flerspråkigt barns språkmiljö inbegriper 
dubbelt så mycket talat språk som motsvarande enspråkigt barn omges av. Föga 
troligt, men inte omöjligt. På individnivå är variationen mellan dessa barn förstås 
mycket stor.  

En omfattande longitudinell studie av Hart och Risley (1995) med 42 amerikanska 
enspråkiga barn med olika socioekonomisk bakgrund som följdes under 2 ½ år från 6 
månaders ålder, uppvisar övertygande evidens för att storleken på det tidiga 
lexikonet korrelerar med mängden ord som barnet hör. Mängden input registrerades 
genom att de observerade pågående samtal mellan barn och vårdnadshavare i deras 
hemmiljö under en timme per månad med hjälp av anteckningar och 
inspelningsutrustning. Vidare beskriver Pearson, Fernández, Lewedeg och Oller 
(1997) en solid relation mellan kvantiteten input och andelen ord i barnens lexikon. I 
studien medverkade 25 barn, 8-30 månader gamla och alla från engelsk-spanska hem 
i Miami, USA. Samtliga var simultant flerspråkiga, men hade sinsemellan varierande 
grad av exponering för språken. Genom att jämföra inlärda ord i respektive språk 
med hjälp av en föräldraenkät (MacArthur Communicative Development Inventories 
– CDI) på både spanska och engelska kunde de se att antalet ord i respektive lexikon 
i stor utsträckning stod i ett proportionerligt förhållande till hur mycket tid som 
barnen tillbringat med talare av varje språk.  

I en nyligen genomförd studie av Unsworth (2013) på engelsk-holländska 
flerspråkiga barn i åldrarna 3-17 år framkom att den veckovisa genomsnittliga 
exponeringstiden för holländska varierade mellan 8 % och 93 %. Beräkningen 
gjordes med hjälp av ett detaljerat frågeformulär där föräldrarna fick uppskatta 
andelen exponering för språken både under en genomsnittlig dag i veckan men också 
över tid. Den stora variation som studien resulterade i kan ses som en möjlig 
förklaring till varför till exempel mått på lexikon kan skilja stort mellan individer. 
Men det är inte endast kvantiteten av språkexponeringen som kan spela roll. Även 
kvalitetsaspekten har visat sig vara viktig (Hoff et al. 2014) vilket inte enbart har 
kunnat ses hos flerspråkiga utan även enspråkiga barn (Hart & Risley, 1995). 

 Om barnets samtalspartner är modersmålstalare av samtalsspråket verkar det ha 
större påverkan på språkinlärningen av det språket, än om samtalspartnern inte är 
modersmålstalare av samtalsspråket. I det senare fallet kan färdighetsnivån i 
andraspråket emellertid vara avgörande. Den förälder som väljer att anpassa språket 
och därmed inte tala sitt modersmål, gynnar således inte sitt barn i någon större 
utsträckning i jämförelse med sin modersmålstalande partner. Att föräldrar ändå 
avstår från att använda sitt modersmål kan ha olika orsaker: ibland blir föräldrar 
tillsagda att tala det rådande majoritetsspråket med sitt barn, ibland är det de själva 
som tror att det förbättrar barnets chanser att behärska majoritetsspråket när det väl 
börjar skolan (Hoff, Welsh, Place & Ribot, 2014).  

Olika kulturella influenser är ytterligare en faktor som ger variation i input. 
Mängden tal som riktas till barn kan variera mycket mellan kulturer (Hoff, 2006). 
Nordamerikanska mödrar i medelklassen tenderar till exempel att starta en 
kommunikativ interaktion med sitt barn redan från den stund barnet har fötts. 
Konversationer byggs upp utifrån alla tänkbara ljud som ett spädbarn kan ge ifrån
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sig (Snow, 1977). Barnet som samtalspartner är en självklarhet och den 
kommunikativa interaktionen tar sin start långt innan det har ett eget fullständigt 
språk. I kontrast till dessa mödrar står vissa grupper i södra USA, vanligtvis afro-
amerikaner av lägre arbetarklass och ofta med ekonomiskt samhällsstöd, vilka 
generellt inte ser små barn som några potentiella samtalspartners alls och därmed 
jämförelsevis mer sällan tilltalar yngre barn (Heath, 1983). Hos mödrar från den 
amerikanska medelklassen kan ses ett mer objektinriktat tal med många konkreta 
substantiv, medan asiatiska mödrar är mindre objektorienterade och istället använder 
fler verb (Choi, 2000). Somliga av dessa skillnader kan förklaras i termer av 
strukturella olikheter mellan engelska och asiatiska språk, medan andra mer beror på 
olikheter i hur mödrar från olika kulturer presenterar världen för sina barn. 

Förstaspråket (L1) som talas i hemmet är med säkerhet en god grund för att kunna 
samtala på det språket, men är inte självklart det som ökar språkkunskaperna som 
krävs för att fullt ut tillgodogöra sig undervisning i klassrumskontexten menar 
Schoonen och Verhallen (1998). Likafullt visar annan forskning att en god kunskap i 
modersmålet stärker inlärningen av andraspråket, som vanligtvis är skolspråket 
(Håkansson, 2003; Kjellberg & Melin, 2013). Flerspråkiga barn presterar också 
bättre i skolan om de där får modersmålsstöd medan inlärningen tenderar att 
undermineras om sådant stöd uteblir (Cummins, 2003; Skolverket, 2008).  

Skillnader i både kvantitet och kvalitet av input kan förklara varför det inom 
gruppen flerspråkiga barn finns en stor individuell variation i språkförmåga, en 
variation av liknande storlek man inte ser hos motsvarande enspråkiga barn. 
 
1.3.6. Studier	  om	  impressivt	  ordförråd	  hos	  flerspråkiga	  barn	  

Typiskt utvecklade flerspråkiga barn presterar generellt något under åldersnormen 
för impressivt ordförråd i jämförelse med enspråkiga med testet Peabody Picture 
Vocabulary Test (PPVT; Dunn & Dunn, 1997 version III, 2007 version IV; Pearson, 
Fernández, Lewedeg & Oller, 1997). Anledningen antas vara det faktum att 
flerspråkiga barn förvärvar sina respektive språk i olika kontexter. Ofta talas det ena 
språket, vanligen modersmålet, endast i hemmet och de ord de möter och lär in där 
påverkas givetvis av det sammanhanget. I en storskalig review (n=1738) genomförd 
av Bialystok, Luk, Peets och Yang (2010) över enspråkigt engelsktalande och 
flerspråkiga barn i åldrarna 3 till 10 år visade resultaten vid test med PPVT på 
engelska, att alla flerspråkiga barn oavsett åldersgrupp presterade sämre än sina 
jämnåriga enspråkigt engelsktalande kamrater. I bedömningen av skolord presterade 
emellertid grupperna lika bra. Endast det engelska ordförrådet togs i beaktande i 
studien. Detta till trots behöver flerspråkiga barn inte automatiskt förväntas vara 
missgynnade ur ett utbildningsperspektiv då det är troligt att deras totala ordförråd är 
större än de enspråkigas.  

Westerveld (2014) fann i sin undersökning av samoansk-engelskspråkiga jämte 
enbart engelskspråkiga 4-åringar i Auckland, Nya Zeeland, vid en sammanvägd 
bedömning av de flerspråkigas respektive ordförråd, att de hade ett signifikant bättre 
impressivt ordförråd. De enspråkiga 4-åringarna var däremot fortfarande bättre 
expressivt. En tänkbar förklaring som framförs i artikeln är att de samoanskspråkiga 
barnen inte praktiserat sin engelska i tillräckligt stor utsträckning för att bygga upp 
en expressiv kompetens. Att kunna ett ord impressivt anses dessutom allmänt vara 
lättare än att göra det expressivt (Lindberg, 2007) och det finns flera orsaker till 
detta. Det går till exempel att känna igen och identifiera ett ord som uttalas utan att 
för den skull kunna producera och använda det själv. Dessutom förutsätter expressiv
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förmåga en mer precis kunskap om orden (se 1.3.1). En annan förklaring har att göra 
med att man normalt får mer övning i att använda orden impressivt än expressivt. 

 
1.3.7. Studier	  om	  expressivt	  ordförråd	  hos	  flerspråkiga	  barn	  

En stark och systematisk relation mellan mängden exponering och språkprestation 
när det gäller expressivt ordförråd dokumenterar Thordardóttir (2011) i sin studie 
över simultant fransk-engelskspråkiga 5-åringar i Montreal, Kanada. I kontrast till 
detta står måtten på det receptiva ordförrådet som ökar linjärt upp till en viss gräns 
varefter mer input inte tycks ge någon utdelning i form av ökad förståelse. Detta kan 
indikera en takeffekt resonerar författaren. Hur mycket och ofta barnet hör språket 
talas kan ses som en beroende variabel av förmågan att uttrycka sig expressivt på det 
språket. 

Hoff et al. (2014) redovisar i sin longitudinella undersökning av spansk-engelska 
barn mellan 2 och 4 år med antingen en eller två spansktalande föräldrar, i jämförelse 
med barn från enspråkigt engelska hem, att de med två spansktalande föräldrar hade 
den snabbaste ökningen av det totala expressiva ordförrådet (både spanska och 
engelska). I en analys av 86 spansk-engelsktalande 2;6-åringar i Florida, USA, av 
Ribot (2012) uppvisade barnen en sämre förmåga i produktion än i förståelse i det 
språk de hört mindre av. 

En studie med inriktning på expressivt ordförråd hos tysk-engelska 2-åringar i 
jämförelse med vardera enspråkiga tyska respektive engelska barn i samma ålder 
genomfördes av Junker och Stockman (2002) gav liknande resultat. När de tysk-
engelska barnens båda lexikon slogs samman motsvarade det de enspråkiga barnens. 
De flerspråkiga barnen tenderade dock att ha färre ord i sina respektive separata 
expressiva lexikon. Andra studier visar däremot på raka motsatsen. Fransk-engelska 
respektive enspråkigt engelska skolbarn i åldern 7-10 år bedömdes bland annat i mått 
på expressivt ordförråd (Yan & Nicoladis, 2009) där de flerspråkiga visade sig ha ett 
mindre expressivt lexikon även när jämförelse gjordes med deras sammanslagna 
expressiva lexikon. De flerspråkiga barnen använde till exempel ett mer överordnat 
begrepp när de inte kunde hitta rätt ord (t.ex. eye istället för målordet eyelid eller 
oiseau/fågel för cygne/svan). Skillnaden i måtten på det expressiva ordförrådet, 
diskuterar artikelförfattarna, beror förmodligen inte enbart på att flerspråkiga barn 
har färre ord i sina respektive lexikon utan även på större svårigheter att mobilisera 
ord i sitt mentala lexikon i förhållande till enspråkiga. Troligt är att mer övning i att 
tala leder till en ökad åtkomst av en större del av ordförrådet.  

Även en större svårighetsgrad måste bemästras vid högre ålder (7-10 år) då det 
aktuella språket blir mer krävande, till exempel i skolsituationen, och där den tidigare 
inputen eller bristen därpå kan visa sig i form av mer påtagliga svårigheter att 
uttrycka sig expressivt. Resultaten i studierna av 2-4-åringarna kan inte rakt av 
överföras till barn i åldern 7 till 10 år. 

Ett effektivt användande av språk kräver tydlig access till den lagrade kunskapen, 
både när det gäller att producera och förstå. Bägge språken måste vara åtkomliga i 
varje stund (Gathercole, et al., 2013). Förståelsen för processen, hur flerspråkiga barn 
lär sig hantera sina bägge språk, är en avgörande faktor för att ingående kunna 
förklara och dokumentera den tidiga lexikala accessen (Poulin-Dubois et al., 2012).  

I Danmark undersökte Gimbel (1995) det danska ordförrådet hos 16 flerspråkiga 
elever med turkiska som modersmål och 16 enspråkiga danska elever i årskurs 5. De 
50 ord som testades var sådana som med stor sannolikhet finns i läromedel även på 
lägre stadier (t.ex. appetit, bønder, energi och flod). Resultaten visade att det kan 
finnas stora kvantitativa skillnader mellan enspråkiga och flerspråkiga elevers
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ordförråd. De flerspråkiga eleverna kunde i genomsnitt 15 av 50 testord, medan de 
enspråkigt danska hade ett medel på 42 ord. Även kvalitativa skillnader avseende på 
ordkunskap kunde påvisas. Fler betydelsemässigt närliggande ord uppgavs av de 
enspråkiga eleverna då de skulle gissa betydelsen av okända ord. De flerspråkiga 
eleverna tycktes i större utsträckning snarare lita till fonetiska än semantiska 
ledtrådar och uppgav ord som ljudmässigt liknande det efterfrågade ordet. 

En grundare kunskap om orden i andraspråket kan innebära färre och/eller andra 
typer av associationer förknippade med orden i ordförrådet i jämförelse med 
enspråkiga barn (Lindberg, 2007). Verhallen och Schoonen (1993) fann skillnader i 
omfattning av uttryck i sin studie av 40 enspråkiga holländska och 40 turkisk-
holländska barn i åldrarna 9 till 11 år i ett utökat ordproduktionstest. Barnen fick 
förklara betydelsen av ett antal vanliga holländska substantiv och därefter, i en 
strukturerad intervjusession, förtydliga alla tänkbara förklaringar som de kunde 
komma på. De flerspråkiga barnen uppvisade både mindre omfattande och mindre 
varierade uttryck än de enspråkiga barnen. 
 
1.3.8. Ordassociationstest	  

Ordassociationer utgör länkar som på något sätt relaterar till ord i det mentala 
lexikonet (Lindberg, 2007). Barns ordförrådsutveckling, framför allt ordförståelse, 
undersöks ofta med experimentella metoder såsom ordassociationstest och har 
använts i mer än hundra år (Lund & Duchan, 1993; Nettelbladt, 2007). Jämförelser 
mellan de associationer som görs av andraspråksinlärare och enspråkiga användare 
av majoritetsspråket vid denna typ av test har visat att de förra, trots sin mer 
begränsade vokabulär, tenderar att ge betydligt mer varierade svar än enspråkiga som 
i allmänhet ger mer samlade och stereotypa svar (Lindberg, 2007). Detta anses tyda 
på ett ordförråd med mer etablerade och befästa lexikala nätverk. Ytterligare en 
viktig skillnad är att de som lär in ett andraspråk, speciellt i tidiga stadier av 
inlärningen, tenderar att oftare göra så kallade klangassociationer/-relationer. Det 
innebär att välja ett ord som har en ljudmässig snarare än betydelsemässig relation 
(kedja – kela; viska – visp), något som är betydligt mer ovanligt hos infödda 
språkbrukare (Namei, 2002). Klangrelationer kan också vara fonologiskt liknande 
nonord, där inläraren inte har den fonologiska bilden riktigt klart för sig (kedja – 
keda; pall – poll). 

En fundamental del i utvecklingen av lexikon är förmågan att associera ord med 
objekt (Unsworth, 2013). Det undersöktes i en nyligen genomförd studie av Byers-
Heinlein, Fennell och Werker (2013) där man fann att flerspråkiga barn utvecklar 
förmåga att skilja mellan fonologiskt olikljudande ord i motsvarande ålder som 
enspråkiga (runt 14 månader), medan ord som liknar varandra fonologiskt förvärvas 
något senare om test utförts med ord utan anknytning till den flerspråkiga kontexten. 
Det visar på vikten av att ta in det flerspråkiga barnets hela språkmiljö vid 
genomförande av test. Paradis (2010) menar i stället att flerspråkiga barn har en 
tidigare utvecklad generell fonologisk förmåga som beror på deras tillgång till två 
olika språkliga system, som gör att dessa barn tidigare reflekterar över språkliga 
strukturer på en högre nivå till skillnad från barn som bara lär in ett språk. 

I sin avhandlingsstudie använde Namei (2002) ordassociationstest (Kent-Rosanoff 
Association List, 1910) för att studera utveckling och organisation av ordförrådet hos 
100 flerspråkiga persisk-svenska elever från förskoleklass till gymnasiet. Här 
framkom att ytlig kunskap om orden ofta gav associationer till andra ljudlika ord 
(klangrelation), medan en djupare kunskap om ordens betydelse ledde till
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associationer på semantisk grund. Det senare vittnar om en högre grad av integrering 
av ordet i det mentala lexikonet.  

Även Holmström, Salameh, Nettelbladt och Dahlgren Sandberg (2015) använde 
sig av ordassociationstest i sin studie över 10 svensk-arabiska barn med 
diagnosticerad språkstörning och en kontrollgrupp med 10 svensk-arabiska barn med 
typisk utveckling i Malmö (6;0-8;2 år). Barnens lexikala organisation bedömdes 
utifrån syntagmatiska och paradigmatiska associationer vid två tillfällen med ett års 
mellanrum. Resultaten som framkom visade på ökade syntagmatiska associationer i 
den flerspråkiga gruppen med språkstörning jämte ökade paradigmatiska 
associationer i den typiskt utvecklade flerspråkiga gruppen, med bättre prestationer i 
svenska än arabiska i bägge grupperna. Svaren indikerar att flerspråkiga barn med 
språkstörning utvecklar sin lexikala organisation i ett långsammare tempo än typiskt 
utvecklade flerspråkiga barn. 

Inom ordassociationsforskning används begreppen klangassociation/klangrelation, 
syntagmatisk- och paradigmatisk association. I traditionella ordförrådstest, både 
impressiva och expressiva, bortser man generellt från detta. Här fokuseras på om 
barnet svarat ”rätt” eller ”fel”. Det finns inte utrymme för att ta in varianter av ord 
som inte är ”rätta” utifrån det aktuella testets kriterier, men som trots det skulle 
kunna bidra med mycket information om barnets lexikala kunskap.  

 
1.3.9. Test	  av	  ordförråd	  

Ordförrådstest består övergripande av två huvudtyper. Dels förståelsetest där 
barnet får se en bildmatris med tre eller fyra bilder antingen i svart-vitt eller i färg 
och ombeds peka på den rätta utifrån en ställd fråga (”Var är myran?”), och dels 
produktionstest med en enstaka bild där barnet ska berätta vilket objekt eller vilken 
handling som bilden föreställer (”Vad gör hon?”). Dessutom förekommer, om än mer 
sällan, andra typer av test som ordassociationstest (t.ex. Kent-Rosanofflistan) och test 
av semantiska fält som exempelvis kan innebära att på tid benämna så många frukter, 
klädesplagg, verktyg etc. man kan. Det senare förekommer ofta som en liten del av 
ett större testbatteri. Vad som mäts i dessa olika ordförrådstest är antalet rätt/fel och 
ibland även hastigheten. I praktiken är det vanligtvis ordförrådet i majoritetsspråket 
som testas, men bland forskare råder en stor samstämmighet att båda språken bör tas 
med vid bedömningen (Gathercole, Thomas & Hughes, 2008; Salameh, Håkansson 
& Nettelbladt, 2004; Unsworth, 2013) för att ge en mer rättvisande bild av det 
flerspråkiga barnets lexikala kunskap. När en sammanslagning av de båda 
ordförråden görs ligger de flerspråkiga i nivå med de enspråkigas lexikon eller kan 
till och med överstiga det. Cattani et al. (2014) för fram en annan åsikt efter att ha 
undersökt frågan om hur mycket exponering för engelska som är nödvändigt för att 
ett flerspråkigt barn ska prestera motsvarande som ett enspråkigt barn i ett engelskt 
språktest. Generellt, medger artikelförfattarna, råder konsensus att svaren som erhålls 
vid bedömning av flerspråkiga barn utifrån enspråkiga normer inte är valida. Men de 
hävdar utifrån resultaten i sin studie över 2;6-åringar från Storbritannien som talade 
engelska och ett annat språk (arabiska, franska, punjabi, italienska och spanska med 
flera) jämte enspråkigt engelska barn i samma ålder, att test på endast engelska kan 
räcka förutsatt att barnet har haft en exponeringstid för det språket om minst 60 %. 
De flerspråkiga barnen med en exponeringsnivå för engelska på 60 % eller mer 
presterade lika väl som de enspråkiga barnen på alla uppställda mått. Trots gällande 
rekommendationer (Royal College of Speech and Language Therapists) att bedöma 
flerspråkiga barn på alla deras språk rapporterar en majoritet av brittiska logopeder 
att de bedömer flerspråkiga barn endast på engelska eftersom standardiserade test



  

 

 18 

inte finns för majoriteten av de språk som föreligger. Även om sådana 
bedömningsmaterial finns tillgängliga för vissa språk är de inte anpassade för 
flerspråkiga barn. Utifrån resultaten i denna studie erbjuder forskarna en möjlighet 
till ett nytt tankesätt vid tidig bedömning av flerspråkiga barn som är dominanta i ett 
av sina språk. 

 
1.3.10. Social	  kontext	  och	  ordinlärning	  

Flera olika variabler påverkar den sociala kontexten. Barnets kontakter, olika 
familjekonstellationer, hur familjer umgås, traditioner av läsaktiviteter i hemmet 
benämning av olika objekt som kläder, mat etc. är alla exempel på variabler som är 
beroende av den kultur barnet växer upp i (Unsworth, 2013; Westerveld, 2014). Det 
specifika sociala sammanhanget påverkar hur ofta ord förekommer och vilka ord 
barnet lär sig. Ris är till exempel vanligast som middagsmat i USA medan ris kan 
ätas i samband med vilken måltid som helst i Korea. Därmed finns det fler situationer 
där ordet kan användas, vilket i sin tur påverkar hur ofta det förekommer (Bedore & 
Peña, 2008).  

Flerspråkiga barn som växer upp med syskon har ett socialt sammanhang som 
ytterligare berikar deras språkmiljö. Särskilt äldre syskon som börjat skolan har visat 
sig vara en positiv faktor när det gäller utvecklingen av majoritetsspråket (Bridges & 
Hoff, 2014). Undersökningen som genomfördes i USA bestod av två delstudier: dels 
en grupp 16-30 månader gamla barn som hört engelska och ett annat språk (spanska, 
portugisiska, kreol, hebreiska, franska med flera) i direkt interaktion från födseln och 
dels en grupp 22-30 månader gamla barn som hört spanska och engelska från 
födseln. I bägge urvalen fann man att de barn med äldre syskon som talade engelska 
med dem i hemmet hade en mer avancerad nivå i engelska, som var majoritetsspråket 
i studien, än barn utan äldre syskon. Samtidigt var barnen i den andra delstudien 
mindre avancerade i minoritetsspråket spanska. Hur mycket engelska som äldre 
syskon använde i samtal med yngre syskon förutsade det yngre syskonets 
ordförrådsnivå i engelska och påverkade även generellt deras språkutveckling. Detta 
är ett exempel på en språkpåverkan som kan leda till att språken skiftar plats på 
grund av mer eller mindre exponering i ettdera språket över tid. Processen där 
majoritetskulturens språk blir dominant och skickligheten i minoritetsspråket avtar 
har redovisats av bland andra Gathercole & Thomas (2009). När barnet börjat skolan 
och utöver det dessutom får fler aktiviteter utanför hemmet kan det allt mer komma 
att överge sitt modersmål till fördel för majoritetsspråket. 

Inte bara syskon i sig utan även position i syskonskaran kan ha en påverkan på 
den lexikala utvecklingen. Flera studier tyder på att barn som föds senare i 
syskonskaran har ett något mindre ordförråd än det förstfödda syskonet. Detta antas 
vara en effekt av att föräldrar generellt talar något mer med sitt förstfödda barn än 
med de barn som kommer efter dem i födelseordning (Bates et al. 1994). Däremot 
kan de yngre ha ett övertag i utvecklandet av konversationsförmåga i jämförelse med 
sitt äldre förstfödda syskon (Hoff, 2006). Studierna gäller enspråkiga barn men det 
finns ingen anledning att resultaten inte skulle vara överförbara på barn som lär in 
fler språk. Vissa studier har kunnat se en födelseordningseffekt på flerspråkighet med 
en större färdighet i modersmålet hos det förstfödda barnet än hos yngre syskon 
(Shin, 2005). Även attityder i samhället gentemot de språk som talas kan ha en 
inverkan på inlärningsprocessen enligt Junker och Stockman (2002).
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1.3.11. Socioekonomisk	  status	  

Graden av socioekonomisk status (SES) har väldokumenterade effekter på 
språkinlärningen både hos enspråkiga och flerspråkiga barn. Ett vanligt index som 
används vid bedömning av SES är moderns yrke eller antal utbildningsår. Andra 
index som förekommer bygger på sammanvägningar av yrke och utbildningsår hos 
vårdnadshavare/mödrar (Hoff, Laursen & Tardif, 2002) eller en sammanvägning av 
moderns antal utbildningsår med faderns utbildningsår, yrke och inkomstnivå (Calvo 
& Bialystok, 2014). Dessa exempel på index ger en bild av den variation som råder. I 
Sverige är skillnaderna mellan såväl individer som grupper, gällande både 
inkomstnivå, utbildningsår och samhällsklass, ofta avsevärt mindre än i andra delar 
av världen. 

Hart och Risley (1995) kunde i sin omfattande longitudinella studie av 
amerikanska enspråkiga barn visa att SES hade en överväldigande betydelse för hur 
mycket föräldrar pratade med sina barn. Barn i familjer med högre SES fick tre 
gånger mer språklig input och interaktion hemma än barn från motsvarande 
låginkomstfamiljer. De fick inte bara generellt höra mer språk talas utan även ett 
rikare språk riktat till dem innehållande fler ord, mer avancerad meningsbyggnad, 
mer bekräftande feedback och färre förmaningar och negativa imperativ som till 
exempel don’t, stop, quit. Liknande resultat framkommer i en forskningsöversikt av 
Hoff, Laursen och Tardif (2002) med strata från så vitt skilda kulturer som bland 
annat Japan, Kina och USA. De kunde i sin sammanställning se att mödrar med hög 
SES, oavsett kulturell bakgrund, dels pratade mer och dessutom riktade sitt tal till 
barnet i syfte att locka till konversation, medan mödrar med låg SES oftare yttrade 
sig i syfte att tillrättavisa barnets beteende. I ytterligare en studie av Hoff (2003), 
med ett urval av 63 familjer från två socioekonomiska strata med engelska som 
modersmål, påvisades att det expressiva ordförrådet ökade mer hos 2-åringar från 
familjer med hög SES jämfört med 2-åringar från familjer med SES på medelnivå. 
Den beroende variabeln var moderns tal. Senare studier gör gällande att lägre SES 
även förknippas med en långsammare språklig utveckling liksom lägre nivåer av 
språkförmåga i alla åldrar (Hoff, 2006; Hoff et al. 2014).  

Från åtta olika kommunala skolor i Toronto rekryterade Calvo och Bialystok 
(2014) 125 barn, 6-7 år gamla, till en studie där variablerna SES (arbetarklass och 
medelklass) och språkbakgrund (flerspråkiga och enspråkiga) ställdes upp för att 
mäta effekten av dessa på icke-verbal intelligens, uppmärksamhet i ett 
bildbenämningstest, två test av exekutiva funktioner och ett test av impressivt 
ordförråd (PPVT-III). Intelligenstestets utfall var likvärdigt mellan grupperna medan 
impressivt ordförråd och exekutiva funktioner påverkades av både SES och 
flerspråkighet. Resultatet visade att medelklassbarnen här överträffade 
arbetarklassbarnen. 

Trots en relativt stark lexikal förmåga i engelska hos 58 spansk-engelska 5-7-
åringar i en undersökning av Buac, Gross och Kaushanskaya (2014) genomförd i 
Wisconsin, USA, fanns en känslighet för variabeln SES som var signifikant gällande 
både receptivt och expressivt ordförråd i engelska. Däremot fann man ingen 
signifikans för att SES påverkade de lexikala måtten i spanska. Även under 
främjande omständigheter, som en uppväxt i en familj med hög SES och en simultan 
flerspråkighet från födseln, kan dessa barn ändå ligga efter enspråkiga i sin 
språkutveckling när det är dags för skolstart (Hoff, 2014). Hög SES är inte per se en 
nyckel till en bättre språkutveckling för flerspråkiga. Viss kritik mot att använda SES 
som ett jämförande mått på språklig utveckling och kompetens mellan barn framförs
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av Hoff (2006), som menar att det kan vara olämpligt att använda socioekonomiska 
strata med hänvisning till olikheter i kulturell bakgrund, då barn från miljöer med 
lägre SES kan lära sig en helt annan språkstil än barn från miljöer med högre SES. 

 
1.4. Flerspråkighet	  och	  språkstörning	  

Det finns flera olika förklaringsmodeller till språkstörning hos barn (Bedore & 
Peña, 2008; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008; Leonard, 2014) som kan 
delas upp i två huvudtyper av teorier. Den ena huvudtypen benämns lingvistisk och 
grundar sig på teorier om att barn med specifik språkstörning (specific language 
impairment - SLI) har en defekt underliggande grammatik och uppvisar generell 
grammatisk försening i modersmålet liksom svårighet med komplexiteten i 
grammatiska kategorier. Den andra huvudtypen av teorier benämns processande och 
antar att barn med språkstörning har begränsningar i förmågan att bearbeta eller 
processa språklig information, till exempel auditivt och/eller visuellt. 
Exklusionskriterier för SLI är hörselnedsättning, autismspektrumstörning, allvarliga 
intellektuella nedsättningar (t.ex. Downs syndrom), oromotoriska nedsättningar eller 
neurologiska trauman (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Begreppet LI 
(language impairment) förekommer också inom flerspråkighetsforskningen och 
innebär att språkutvecklingen är försenad i förhållande till typiskt utvecklade barn i 
motsvarande ålder inom alla områden, även icke-verbal intelligens, motoriska och 
socioemotionella förmågor (Håkansson, Salameh & Nettelbladt, 2003). En viss 
otydlighet råder i användningen av begreppen SLI och LI (Reuterskiöld, Hansson, & 
Sahlén, 2011) då inte alla forskare och logopeder använder dem utifrån samma 
inklusions- respektive exklusionskriterier. I denna uppsats används begreppet 
språkstörning, oavsett om författarna som refereras till använt SLI eller LI. 

Under det senaste dryga årtiondet har studiet av förhållandet mellan flerspråkighet 
och språkstörning ökat i omfattning (Armon-Lotem, 2012; Bedore & Peña, 2008; 
Holmström et al. 2015; Paradis, 2010; Salameh, Håkansson & Nettelbladt, 2004) och 
ett resonemang har förts kring hur dessa barn bäst ska bedömas i språktest. Den 
övervägande delen av forskningen som föreligger rör det engelska språket i 
förhållande till en stor variation av olika modersmål, medan studier av svenska som 
utgångspunkt är jämförelsevis få. 

Det råder en stor samstämmighet mellan forskare att flerspråkighet inte medför 
någon negativ påverkan på språkförståelsen. Inga empiriska bevis finns för länkar 
mellan flerspråkighet och språkförsening av någon sort hävdar King och Fogle 
(2006) och en språkförsening behöver i sig inte tyda på någon form av språkstörning. 
En svagare språkerfarenhet beroende på mindre input kan vara orsak till en 
långsammare utvecklingstakt hos flerspråkiga barn. De som förvärvar språk i ett 
långsammare tempo än genomsnittet behöver inte nödvändigtvis ha en nedsättning i 
sin språkförmåga (Hoff & Tian, 2005). Den bakomliggande orsaken kan vara en 
begränsande inlärningsmiljö. Därför betonas att barnets fullständiga språkmiljö bör 
utredas för att kunna ställa en rättvisande diagnos.  

Risken för överdiagnostisering av språkstörning hos flerspråkiga barn är ett 
välkänt faktum (Cummins, 2000; Gutiérrez-Clellen, Restrepo & Simón-Cereijido, 
2006; Salameh, Nettelbladt, Håkansson & Gullberg, 2002). Att på felaktiga grunder 
få diagnosen språkstörning när sådan inte föreligger kan till exempel leda till en 
placering i specialklass, något som kan inverka negativt på framtida 
utbildningsmöjligheter men även påverka självbilden och attityden till skolarbetet
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(Paradis, Genesee & Crago 2011). En överrepresentation av flerspråkiga barn kan ses 
i både specialundervisning och inom logopedisk behandling och är ett 
uppmärksammat problem menar Paradis (2010). Underdiagnosticering kan också ha 
negativa konsekvenser för det flerspråkiga barnet (Paradis, Genesee & Crago, 2011) 
om det inte får tillgång till det stöd som finns för att klara skolgången. 

Det som dessa studier framför allt belyser är svårigheterna i att rätt bedöma dessa 
barn. De ger också en fingervisning om att inte dra för snabba slutsatser av 
testresultat, särskilt om de är tvetydiga.  

Att det skulle föreligga ett orsakssamband mellan flerspråkighet och språkstörning 
är en av flera myter som förföljt flerspråkigheten. Genesee (2015) synar i en 
forskningsöversikt flera av de myter som finns kring flerspråkighet och sticker hål på 
dem utifrån allmänt erkänd och välgrundad empiri. Trots denna gedigna evidens får 
föräldrar till flerspråkiga barn med, men även utan, språkstörning inte sällan rådet av 
både skolpersonal och logopeder att använda endast ett språk i hemmet och att avstå 
modersmålsundervisning. Råden ges i all välmening men är grundade på ren 
okunskap. Oro över att flerspråkigheten i kombination med en språkstörning, men 
även endast flerspråkighet i sig, ska försvåra språkutveckling och inlärning är vanligt 
förekommande och förståelig (King & Fogle, 2006). Det finns dock ingen empiri för 
att flerspråkigheten skulle förvärra de lingvistiska svårigheterna hos flerspråkiga barn 
med språkstörning (Paradis, 2007, 2011). Även barn med en genetisk predisponering 
för språkstörning kan klara av att lära in två språk inom de begränsningar som 
språkstörningen medför (Genesee, 2015). 

Samtidigt har personal inom olika professioner som möter dessa barn ett stort 
ansvar att ge råd som överensstämmer med den evidens som finns. Till dags dato 
finns ingen forskning som kan försvara att låta barn med sådana svårigheter avstå att 
lära sig fler än ett språk (Genesee, 2015; Paradis, 2010). Däremot är det viktigt att 
förtydliga vikten av att föräldrar tar aktiv del i ansvaret för att barnet ska få en 
adekvat språkexponering i sina bägge språk för att stödja deras språkutveckling.  

De studier av flerspråkiga barn med språkstörning som finns är små men pekar på 
likheter med språkstörning hos enspråkiga barn (Goldstein, 2006). Forskningen rör 
framför allt kliniska markörer för morfologiska svårigheter och inte impressivt 
och/eller expressivt ordförråd. Antalet studier som fokuserar på detta är ytterst få. 

Det som framkommer är att brister i lexikon kan ses i bägge språken om en 
språkstörning föreligger (Bedore & Peña, 2008; Håkansson, Salameh & Nettelbladt, 
2003) liksom en påtaglig svårighet att lära in nya ord, vilket undersöktes i en studie 
av Peña, et al. (2001). Om denna svårighet i alla tänkbara fall kan tillskrivas enbart 
språkstörning är långt ifrån tillräckligt utrett.  

 
1.4.1. Kliniska	  markörer	  –	  en	  knäckfråga	  

För att kunna bedöma om ett flerspråkigt barn har en språkstörning eller inte 
utifrån test av ordförråd är det avgörande att utreda om orsakerna till låga poäng i test 
beror på en förmodad språkstörning/språkförsening eller på generella brister i input i 
det språket. Hos enspråkiga barn med språkstörning ses ett mindre ordförråd både i 
avseende på bredd och djup i förhållande till typisk utvecklade barn i samma ålder 
(McGregor, Oleson, Bahnsen, & Duff, 2013) och en långsammare ordinlärning där 
de snarare motsvarar yngre typiskt utvecklade barn än åldersmatchade barn. Den 
långsammare ordinlärningen visar sig redan tidigt i språkutvecklingen då många barn 
med språkstörning producerar sina första ord långt senare (vid ca 23 månader) än 
jämnåriga typiskt utvecklade barn (Trauner, Wulfeck, Tallal & Hesselink, 2000). 
Dessa markörer är inte sällan närvarande hos typiskt utvecklade flerspråkiga barn,
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särskilt i det svagare språket, till följd av för liten exponering för detta språk 
(Pearson, Fernández, Lewedeg & Oller, 1997). En annan klinisk markör utgörs av 
verb, då barn med språkstörning generellt har stora svårigheter i både förståelsen för 
och användningen av verb (Conti-Ramsden & Jones, 1997; Loeb, Pye, Redmond & 
Richardson, 1996). 

På ett ytligt plan kan vissa likheter verka överensstämma mellan typiskt 
utvecklade flerspråkiga barn och enspråkiga barn med språkstörning när det gäller 
språkproduktion, men dessa likheter kan inte rakt över jämföras mellan grupperna 
utan en närmare kartläggning av grunderna till dem, oavsett vilket lingvistiskt system 
som undersöks (Armon-Lotem, 2012). 

Både typiskt utvecklade flerspråkiga barn och enspråkiga barn med språkstörning 
uppvisar nedsättningar i sitt lexikala processande i form av långsammare hastighet 
och begränsningar i accessen (Bialystok, Craik & Luk, 2008; Lahey, Edwards & 
Munson, 2001). Flerspråkiga och enspråkiga barn med språkstörning visar däremot 
upp olika profiler i sitt lexikala processande. Hos enspråkiga barn med språkstörning 
kan man se en eftersläpning beträffande verb medan processande av substantiv är så 
gott som intakt (Andreu, Sanz-Torrent & Guàrdia-Olmos, 2012). Flerspråkiga barn är 
å andra sidan långsammare i sitt processande av inte bara verb utan också av 
substantiv. Därför är reaktionstid ett mått som kan bidra ytterligare till förståelsen för 
komplexiteten hos flerspråkiga barn. 
 
1.5. Logopedisk	  bedömning	  av	  ordkunskap	  hos	  flerspråkiga	  barn	  	  

Som redovisats tidigare distribuerar flerspråkiga barn sitt ordförråd över sina 
bägge språk (Bedore & Peña, 2008; Bialystok, Luuk, Peets & Yang, 2010) och 
känner därmed till färre ord i sina respektive språk i jämförelse med enspråkiga. Att 
då dra en slutsats utifrån bedömning av ordförrådet i enbart det ena språket gör att 
man löper en stor risk att underskatta barnets språkförmåga, och/eller bara bedöma 
delar av den verkliga språkförmåga de besitter. Även barn som är svaga i sitt 
andraspråk har ofta isolerade ord i det språket (Pearson, Fernández & Oller, 1995) 
som missas om enbart majoritetsspråket bedöms. Alla språktest som görs på endast 
det ena språket kommer misskreditera barnets unika kunskaper i det andra språket 
och forskare inom området är eniga om att test bör utföras på bägge språken (Armon-
Lotem, 2012; De Houwer, 2009; Gathercole, 2013; Goldstein, 2006; Letts, 2013; 
Pearson, Fernández & Oller, 1993; Westerveld, 2014). Det ligger en stor utmaning i 
hur detta ska genomföras i praktiken. 

Vid bedömning av enspråkiga barns språk kan test ge svar på vad barnet kan om 
det aktuella språket men även ge information om barnet har generella 
språksvårigheter, till exempel någon form av språkstörning. För flerspråkiga barn är 
dessa test inte lika säkra om de utförs bara på det ena språket och om de är 
normerade enbart på enspråkiga barn (Pearson, Fernández & Oller, 1993; Peña, 
Bedore & Fiestas, 2013). Flerspråkiga barn kan få låga poäng i test både på grund av 
bristande språkerfarenhet i andraspråket (L2) och på grund av språkstörning 
(Unsworth, 2013). 

Pearson, Fernández och Oller (1993) betonar vikten av att ha klart för sig syftet 
med jämförelsen/bedömningen. Vill man framför allt veta hur väl det flerspråkiga 
barnet behärskar majoritetsspråket eller hur väl barnet behärskar vilket som helst av 
språken oavsett majoritet, få vetskap om barnets utvecklingspotential i förhållande 
till en eventuell språkförsening eller enbart få kunskap om ordförrådets storlek.
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 Det diagnostiska dilemmat består också bland annat i att representationen av den 
lingvistiska kunskapen i bägge fallen (språkstörning och flerspråkighet) kan vara 
ofullständig och/eller avvikande och därmed uppvisa likheter. Svårigheter i 
processandet av stimuli kan till exempel visa sig i form av problem med lexikal 
åtkomst, hastighet liksom flyt och återfinnas både hos barn med språkstörning och 
hos dem som lär in mer än ett språk (Armon-Lotem, 2012).  

 
1.5.1. Ordförrådstest	  och	  testbatterier	  i	  Sverige	  	  

De test som vanligtvis finns att tillgå i Sverige vid bedömning av expressivt och 
impressivt ordförråd hos barn listas nedan. Några är svenska men den övervägande 
delen är översatta från engelska. Det som de alla har gemensamt är att de bedömer 
och poängsätter antal rätt/fel. Någon möjlighet att bedöma kvalitet av yttranden ges 
inte. Vilka av dem som används och i hur stor utsträckning varierar mellan olika 
logopedmottagningar. Listan gör inte anspråk på att vara komplett. 

 
• BNT (Boston Naming Test, Kaplan, Goodglass & Weintraub, 1983). 

Ursprungsversionen av testet är på engelska och normerat på 152 svenska barn 
årskurs F-9, ålder ca 6;0-15;0, samt på 28 barn 3;0-4;0 år 2007. Testet bedömer 
expressivt ordförråd. 

• PPVT-IV (Peabody Picture Vocabulary Test, Dunn & Dunn, 1997 upplaga III, 
2007 upplaga IV). Den senaste normerade engelska versionen är från 2007 men 
inga tillförlitliga svenska normer finns. Testet bedömer impressivt ordförråd.  

• Ordracet - bedömningsmaterial för snabb automatisk benämningsförmåga 
(Eklund, 1996) är ett svensk material som initialt utvecklades för utredning av 
dyslexi men som även används för lexikal mobilisering för barn från 7;0 år. 
Normerat på 65 barn 7;0-10;0 år. Testet bedömer expressivt ordförråd. 

• Associationstest, Kent-Rosanofflistan (Kent & Rosanoff, 1910).  
• CELF-4 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Semel, Wiig & Secord, 

2003) från 2003 med en svensk version från 2013 och normerat för åldrarna 5;0-
12;11 på både svenska, danska och norska enspråkiga barn vars normer sedan 
slagits samman. Det är ett nytt testbatteri inom svensk logopedi som bedömer 
både förståelse (impressivt) och produktion (expressivt) inklusive vissa exekutiva 
funktioner (verbalt korttidsminne och arbetsminne).  

• ITPA-2  (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities, Kirk, McCarthy & Kirk, 1968) 
är ett psykolingvistiskt testbatteri där utvalda deltest används inom logopedin. Det 
används ofta inom dyslexiutredning men också för bedömning av språk 
(ordförråd). ITPA-2 finns sedan 1984 i en svensk version och är normerat för 
svenska på 862 enspråkiga barn i åldrarna 4;6-9;11 år. Normer för 10;0-12;0-
åringar (n=278) har tillkommit i samband med en kontrollnormering 1999. Den 
nyutkomna svenska versionen från 2013 (ITPA-3) skiljer sig relativt mycket från 
den tidigare då de visuella testen har ersatts av läs- och skrivmoment.  

• B. A. S. Bedömning Av Språk (Frylmark, 2006) är ett svenskt testbatteri för barn i 
åldrarna 5;6-7;6 år och normerat för både enspråkiga (66 barn) och flerspråkiga 
(21 barn). Vilket språk det rör sig om eller om det är en sammanslagning av flera 
olika språk eller ej anges inte. Testet är framtaget för att upptäcka 
språksvårigheter hos barn innan de börjar skolan men delar av materialet kan 
också användas för enskild bedömning av både språkförståelse och produktion.
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1.5.2. Bedömning	  på	  svenska	  

Inom svensk barnlogopedi råder generellt två arbetssätt vid bedömning av 
modersmålet hos flerspråkiga barn. Vissa logopeder brukar så gott som alltid 
använda sig av tolk. Det som framför allt bedöms är förståelse men ibland även 
expressivt ordförråd, som tolken får översätta. En annan möjlighet vid användning av 
tolk är att låta barnet säga ordet på modersmålet om det inte kommer på ordet på 
svenska för att på så sätt se om begreppet finns. Det andra arbetssättet är att mer 
förlita sig på anamnesen där föräldrarna får svara på frågor om språkutveckling, 
hereditet etc. som ofta utgår från en mall (Bilaga 1) och därmed helt utesluta tolk då 
det anses mindre tillförlitligt. Ibland finns tillgång till flerspråkiga logopeder, särskilt 
i storstäderna, som enspråkiga logopeder kan vända sig till för en fördjupad 
bedömning. I Stockholm finns möjlighet till detta för en mängd olika språk (Bilaga 
2). För att bäst bedöma språkstörning hos flerspråkiga bör standardiserade test 
kompletteras med föräldrarapport om familjehistoria av eventuell språkstörning 
(Grimm & Schulz, 2014) vilket torde vara praxis inom svensk barnlogopedi. Av 
praktiska orsaker är det inte möjligt att göra en bedömning utifrån standardiserat test 
på modersmålet då sådana inte finns (eller är ytterligt få) och det antal språk som kan 
vara aktuella för bedömning är enormt. Det finns uppskattningsvis 140 olika 
modersmål representerade i den svenska skolan (Håkansson, Salameh & Nettelbladt, 
2003). Dessutom krävs tillgång till logoped som kan administrera testet och tolka 
resultatet. 

 
1.5.3. Utmaningar	  i	  bedömningen	  på	  svenska	  

Det finns flera stora utmaningar i den logopediska bedömningen av språkförmåga 
hos flerspråkiga barn. Ett hinder kan ses i bristen på standardiserade språktest 
anpassade för dessa barn (Scheffner Hammer et al., 2014) som gör att de ofta blir 
olämpligt jämförda utifrån enspråkiga normer (Bedore & Peña, 2008; Fredman, 
2006), något som är fallet i Sverige bland flera andra länder.  

Normer reflekterar prestationen hos en referensgrupp och frågan som ställs när 
bedömning görs av ett individuellt barn är om det presterar inom eller nedanför 
denna normativa grupps resultat. I flerspråkiga barns språkprofiler framkommer till 
exempel att förståelse inte är motsvarande språkprofilen från två olika 
referensgrupper (ett från vartdera språk), särskilt inte i det svagare språket (Paradis & 
Genesee, 1997). Den mest lämpliga referensgruppen för ett flerspråkigt barn är 
därför andra flerspråkiga barn som lär in språk i samma eller liknande flerspråkiga 
kontext. 

De flesta av de enskilda ordförrådstest och testbatterier som finns tillgängliga och 
används inom svensk klinisk logopedi för bedömning av både impressivt och 
expressivt ordförråd är enbart normerade på enspråkiga svenska barn, förutom PPVT 
(Peabody Picture Vocabulary Test) som inte har några svenska normer. Enda 
undantaget är B. A. S. (Bedömning Av Språk) med normering även på en mindre 
grupp flerspråkiga barn. Dock är det oklart vilka språk det rör sig om. CELF-4 
(Clinical Evaluation of Language Fundamentals) har normering gjord på svenska, 
danska och norska barn men de olika normerna är sammanslagna och utgör en 
gemensam normering. Det bidrar till tvetydigheter i tolkningen som inte är helt 
oproblematiska med brister i reliabilitet och validitet. De nordiska språken har 
likheter på ett ytligt plan men det går inte att jämställa svenska med danska eller 
norska eller vice versa, vilket sammanslagningen i praktiken innebär.
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 Ytterligare en utmaning i bedömningen av ordförråd är att de flesta testmaterialen 
som används i Sverige är översättningar. PPVT liksom testbatterierna CELF-4 och 
ITPA-2 är översatta från engelska. Bilder på objekt och scenarier är varken 
anpassade till svenska förhållanden eller för flerspråkighet. Dessutom brister PPVT i 
att korrekt klassificera språkstörning menar Gray, Plante, Vance och Henrichsen 
(1999) då uppgifterna i testet inte är tillräckligt utmanande för att verka urskiljande 
för barn med sådana svårigheter. Detta test är vanligt förekommande inom svensk 
klinisk logopedi, även om vissa mottagningar undviker det på grund av bristen på 
tillförlitliga svenska normer. 

Två huvudsakliga problem med att använda översatta test förs fram av Bedore och 
Peña (2008). För det första förutsätter ett översatt test att utvecklingen av alla språk 
följer en och samma kurva. För det andra har översatta test endast lingvistiska 
markörer för språkstörning i det språk som testet ursprungligen utvecklades för och 
riskerar därmed att missa viktiga morfologiska, syntaktiska, lexikala och narrativa 
komponenter i det språk som det översatts till och som är potentiellt urskiljande för 
barn med och utan språkstörning. Ett annat problem är att även om ord för ett och 
samma koncept finns i båda språken behöver det inte innebära att frekvensen och 
svårigheten av dessa ord i de båda språken är lika. Många ordförrådstest som 
översatts, exempelvis PPVT, bygger på en frekvens/svårighetsskala i engelska och 
denna används också i översättningen. Det är emellertid inte kontrollerat huruvida ett 
översatt ord är lika lätt eller frekvent som det motsvarande engelska ordet. 

Exempel från walesiska och spanska får belysa det övergripande problemet med 
översättning av test på ordnivå. Både i walesiska och spanska finns av naturliga skäl 
många lånord från engelska. På walesiska heter ”att resa” trafeilio/”to travel”. Hos 
spansktalande i Miami kan man höra lånordet taipear för ”to type” (on a keyboard) 
användas. I ett översatt test från engelska till walesiska eller spanska skulle barnet i 
dessa fall ge svar baserade på sin ordförrådskunskap i engelska och inte i 
modersmålet som var syftet med testet. Det är rimligt att anta att liknande problem 
kan uppstå även i översättningar till andra språk (Gathercole, Thomas & Hughes, 
2008). 

 
1.5.4. Svenska	  studier	  om	  ordförrådstest	  

De studier av ordförrådstest på svenska som står att finna är få och består framför 
allt av examensarbeten i logopedi. Här redovisas några av de i detta sammanhang 
mest relevanta. 

Mikoczy, T., & Nyman, A. (2008). Lexikal förmåga hos flerspråkiga svensk-
arabiska barn i skolår 4: En undersökning med PPVT-III och Kent & Rosanoffs 
associationstest. I studien jämfördes lexikal storlek och organisation hos 49 svensk-
arabiska flerspråkiga barn i skolår 4 med hjälp av Peabody Picture Vocabulary Test 
III (PPVT) och Kent & Rosanoffs associationstest. Resultaten visade på problem 
med att använda flerspråkiga åldersreferenser i en annan population än den de är 
ämnade för. Inget samband gick att påvisa mellan resultatet på PPVT och andelen 
avancerade associationer i Kent & Rosanoffs associationstest. Detta antyder att inget 
självklart samband finns mellan lexikal storlek och organisation. I slutsatsen 
redovisas att ett stort lexikon inte nödvändigtvis behöver vara väl organiserat. 

Ahlström, L., & Ljungman, H. (2011). Åldersreferenser för Peabody Picture 
Vocabulary Test IV på svenska för flerspråkiga barn i skolår 4. Studien omfattades 
av 106 flerspråkiga barn med typisk utveckling som rekryterades från Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Modersmålen varierade stort (informationsbrev översattes till 
arabiska, somaliska, bosniska, serbiska, kroatiska, de kurdiska språken kurmanji och
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sorani, spanska, polska och engelska). Syftet med studien var att erhålla 
åldersreferenser för PPVT-IV i skolår 4. Resultaten visade inga signifikanta 
skillnader mellan vare sig kön, städer eller antal år i Sverige. Medelvärdet för 
testdeltagarna var, i jämförelse med den amerikanska normeringen av enspråkiga 
engelsktalande barn, ca två till tre år lägre än deras kronologiska ålder. Studiens 
resultat indikerar att det för en mer tillförlitlig bedömning behövs svenska normer. 

Krüger Vahlquist, M. (2012). Snabb benämningsförmåga enligt Ordracet: normer 
samt felsvarsanalys för 6-10-åringar. I studien ingick 309 barn med svenska som 
modersmål. Antal poäng ökade signifikant med ålder medan tidsåtgången sjönk. 
Högre poäng var allmänt förknippat med högre tempo och flickor hade högre poäng 
än pojkar. Testtiden skilde sig däremot inte signifikant åt mellan könen. Den 
vanligaste feltypen vid benämning av bilderna var att ersätta målordet med ett annat 
ord inom samma kategori (se nedan) vilket svarade för 41,6 % av den totala andelen 
fel som testdeltagarna gjorde. I analysen av svaren uppmärksammas item effects t.ex. 
ord som alla barn kunde: banan, bok, fjäril, liksom ord som var särskilt lätta: byxor, 
groda, traktor och särskilt svåra: ambulans, byrå, kaffebryggare. Ordracet anses 
utifrån studiens resultat innehålla ett stort antal ord som finns i de allra flesta av 
barnens ordförråd, oavsett ålder. Materialet kan därmed ses som lämpligt för att 
pröva ordmobiliseringsförmåga vid 6;0-10;11 års ålder. De relativt höga 
svarspoängen har en förklaring i de högre åldrarna (upp till 11 år gamla). Ordracet 
bedömer endast substantiv och bilderna i testet är svart/vita. Denna studie är den 
enda som inte enbart mäter rätt/fel utan även gör en kvalitativ analys av felsvaren. De 
felsvar som uppkommer i testet analyseras och grupperas utifrån feltyp: 

 
• FIK (fel inom kategori, t. ex. zebra istället för giraff) 
• Tend (tendens till felsvar, barnet rättar sig snabbt, t. ex. “soff... nej fåtölj”) 
• Över (överordnat ord, t. ex. insekt istället för mygga) 
• VFT (visuell feltolkning, t. ex. fönster istället för spegel) 
• Nyord (nyordbildning, t. ex. sjukhusbil istället för ambulans) 
• Noll (inget svar alls eller svar efter prompting) 
• Annat (svar som inte passar in i övriga grupper, t. ex. lådor istället för 

byrå)  
 

1.5.5. Grunder	  att	  överväga	  vid	  konstruktion	  av	  nya	  bedömningsmaterial	  	  

Ordförrådsmått ger insyn i den konceptuella kunskapen, och hos enspråkiga kan 
resultat i test av ordförråd relativt säkert säga något om den kognitiva förmågan. Hos 
flerspråkiga måste man vara mycket försiktig när sådana slutsatser dras (Gathercole, 
2013). Dels kan barnet ha många ord för vissa koncept på endast det ena språket och 
dels är det stor variation i var gränsen går mellan ord i olika språk, hur koncept 
förspråkligas, liksom hur frekventa/lätta ord är i det språket. Det går således inte bara 
att översätta bedömningsmaterial från ett språk till ett annat. Därför är det viktigt att 
konstruera bedömningsmaterial utifrån olika språk. 

De flerspråkiga barnen har också en större kognitiv förmåga än vad enbart det ena 
av deras språk kan visa (Hoff et al. 2012). Ett flerspråkigt barn lär i sina språk in ord 
i olika kontexter med olika mycket exponering vilket påverkar vilka ord som lagras i 
respektive ordförråd (Gathercole, Thomas & Hughes, 2008). Inte alla kända ord som 
finns representerade i ordförrådet har så kallade TE:s (translation equivalents), det 
vill säga ett ord i respektive språk för en och samma referent (se 1.3.4). I en aktivitet 
med sin spansktalande farmor lär sig barnet till exempel kulturellt bundna ord som 
inte dupliceras till andraspråket per automatik (Paradis, Genesee & Crago, 2011) och
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inte heller har sin naturliga motsvarighet i det språket. Möjligheten finns att ordet 
inte ens existerar i det andra språket. Kännedom om förhållanden som dessa gör det 
angeläget att utveckla bedömningsmaterial utifrån individuella språk och inte 
universellt utgå ifrån exempelvis engelska. 

Svårigheten att bedöma språkstörning hos flerspråkiga barn är väl dokumenterad 
(Bedore & Peña, 2008; Grimm & Schulz, 2014) och på ordförrådsnivå kan det vara 
både komplicerat och mödosamt att utreda hur väl barnet kan ett enskilt ord. 
Schoonen och Verhallen (1998) beskriver hur förmågan att känna igen och använda 
ett ord i en specifik kontext inte alltid innebär att ordet är känt i alla dess aspekter (se 
1.3.1). Ett ord kan både kännas igen och användas utan att man vet vad det betyder 
eller ha en felaktig uppfattning om dess rätta betydelse. Ett ord kan också likna ett 
annat i uttal som bidrar till sammanblandning och kan påverka ett flerspråkigt barns 
prestation i ett test (Gathercole, Thomas & Hughes, 2008).  

I utvecklandet av nya bedömningsmaterial är det av betydelse för en rättvis 
analys, att försöka väga in hur begränsningar i exponering kan påverka resultatet. 
Något som är särskilt viktigt vid test av andraspråket hos flerspråkiga barn. Även 
kännedom om kliniska markörer för språkstörning hos flerspråkiga, där hastighet kan 
spela en avgörande roll i bedömningen, är en betydelsefull komponent. Det är också 
av stor vikt i utvecklandet av nya bedömningsmaterial för flerspråkiga, att med 
omsorg välja målord utifrån det aktuella språket, dess kontext, kultur och tradition.  
 
1.6. CLTs	  -‐	  Cross	  Linguistic	  Lexical	  Tasks	  

Grunden för utvecklandet av Cross Linguistic Lexical Tasks (CLTs), som ingår i 
det internationella forskningsprojektet COST Action IS0408: Language Impairment 
in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment (2009-
2013), kommer ur behovet av att kunna mäta och jämföra lexikal kunskap hos 
flerspråkiga barn i deras bägge språk (Haman, Luniewska & Pomiechowska, 2015) 
och är det allra första försöket att konstruera, utveckla och koordinera ett 
multispråkligt parallellt ordförrådstest av så stor omfattning. CLTs har designats för 
att möjliggöra fullt jämförbara bedömningar av ordförråd och lexikalt processande 
mellan 34 olika språk. De test som används idag för identifiering av språkstörning 
hos barn är inte vare sig konstruerade eller normerade för flerspråkiga barn, vilket 
ofta leder till feldiagnostisering, och de är inte heller möjliga att jämföra mellan olika 
språk. Hittills finns CLTs utvecklat för 21 av de 34 språken och är än så länge endast 
tillgängligt för forskare. Användning inom klinisk logopedisk verksamhet kommer 
att bli möjlig så snart normering är genomförd. 
 
1.6.1. Konstruktion	  

Bedömningsmål i CLTs är förståelse och produktion av substantiv och verb och 
mäter nivå av impressivt och expressivt ordförråd (Haman, Luniewska & 
Pomiechowska, 2015). Utformningarna av testen är inte identiska i varje språk 
beträffande de målord som ingår, detta för att frekvens liksom svårighetsgrad av ett 
och samma ord i olika språk inte självklart är lika, samt att ord för ett och samma 
koncept inte med säkerhet finns i alla språk som ingår i CLTs. Konstruktionen av 
testen säkerställer likväl att de är fullt jämförbara mellan språken oavsett vilka språk 
som ställs mot varandra.  

Med CLTs ges möjlighet till tre olika mått: 1) antal rätta svar, 2) klassificering av 
typer av fel och 3) reaktionstid. Samtliga ingår i datorversionen av testet, medan 
pappersversionen endast mäter de två förstnämnda. Dessa tre mått tillsammans ger
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en djupare insyn i lexikala och semantiska problem hos flerspråkiga barn i allmänhet 
och hos flerspråkiga barn med språkstörning i synnerhet, liksom hos enspråkiga barn 
med och utan språkstörning.  

CLTs består av fyra deltest: förståelse av substantiv, förståelse av verb, 
produktion av substantiv och produktion av verb. I alla deltest används bilder för 
utpekning och benämning. Det finns 30 bilder per deltest och utöver det två 
övningsbilder för varje kategori. 

Målorden som ingår i CLTs är valda utifrån samma kriterier i respektive språk 
istället för att vara översatta från en ordlista som grundar sig på ett enda språk. Av 
praktiska orsaker är målorden i testets ordlista därmed begränsade då syftet är att 
orden ska vara likvärdiga och överensstämmande mellan alla involverade språk.  

Uppgifterna i testen är utformade på ett systematiskt sätt och testordens 
svårighetsgrad i varje språk har kontrollerats. Syftet har varit att få bukt med de 
begränsningar som jämförelser av enbart två språk innebär. Genom att testa både 
förståelse och produktion ges möjlighet att bedöma både impressiv och expressiv 
kunskap och att upptäcka eventuella skillnader mellan dem med ett och samma 
bedömningsmaterial. 

 
1.6.2. Referensmaterial	  och	  användningsområden	  

CLTs är utformade för att bedöma lexikal kunskap innan skolstart. Initialt i 
arbetet med insamlingen av baslinjedata har inriktningen varit på enspråkiga 5-
åringar i respektive språk. Utgångspunkten för Haman et al. (2015) är att enspråkiga 
5-åringar utan språkstörning bör klara detta test. Datamaterial från barn, 4-7 år, har 
därefter tillkommit för att kunna jämföra utvecklingen över tid och mellan 
enspråkiga och flerspråkiga i flera av de olika språken (exempelvis libanesisk 
arabiska, norska, polska och turkiska). I den svenska baslinjedatan ingår till dags 
dato typiskt utvecklade enspråkiga och flerspråkiga barn från 4;0 till 7;11 år 
(Bohnacker, 2014-2019, Lindgren, pågående). Målgrupperna för CLTs är typiskt 
utvecklade enspråkiga och flerspråkiga barn samt enspråkiga och flerspråkiga barn 
med misstänkt språkstörning, vilka alla jämförs med baslinjedata. Varje 
referensgrupp består av minst 20 barn med en likvärdig bakgrund (ålder, SES, 
exponeringstid för det aktuella språket, etc.). I Sverige pågår datainsamling och 
material har hittills samlats in från typiskt utvecklade enspråkigt svenska 4;0-6;10-
åringar, typiskt utvecklade svensk-turkiska 4;0-7;11-åringar och typiskt utvecklade 
svensk-tyska 4;0-6;11-åringar (Bohnacker, 2014-2019, Lindgren, pågående). 
Datamaterialet ingår i en avhandlingsstudie (Lindgren, pågående) om utvecklingen 
av berättarförmåga på båda språken hos flerspråkiga barn (svensk-tyska, svensk-
turkiska samt enspråkiga jämförelsegrupper). Ordförrådstesten med CLTs utgör en 
del av denna studie. 

 
1.6.3. Metod	  för	  bedömning	  

Pappersversionen är ämnad att vara den basala versionen av testet (Haman, 
Luniewska & Pomiechowska, 2015) på grund av den begränsade tillgången till 
datorutrustning för logopeder i många länder. Förståelsedelen är i färg och utgörs av 
en A4-sida med fyra bilder (målordet och tre distraktorer) där barnet ombeds peka på 
målordet (”Var är grinden?” eller ”Vilka pussas?”) och produktionsdelen är även 
den i färg, i A5-format och med en bild på varje sida. Bilderna är slumpmässigt 
ordnade inom varje deltest och föregås av två enkla övningsexempel. Återkoppling 
ges i övningsexemplen om svaren inte är korrekta. Inga kommentarer, vare sig
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positiva eller negativa, ges i det huvudsakliga testet. Ett så neutralt uttryck som 
möjligt eftersträvas hos testledaren, med ett minimum av reaktion på barnets svar för 
att upprätthålla en naturlig interaktion (”ok”, ”tack”, ”bra”, ”fortsätt”, etc.). 

Datorversionen av CLTs är konstruerad så att den liknar pappersversionen med 
bilderna presenterade på en pekskärm med förinspelad prompting och testet utfört på 
tid. Barnets svar spelas in. Den beräknade totala tiden för att genomföra alla deltest 
är ca 20 minuter. 

 
1.6.4. Förväntade	  resultat	  av	  bedömning	  

CLTs förväntas kunna differentiera mellan grupper av enspråkiga, flerspråkiga, 
typiskt utvecklade och barn med språkstörning (Haman, Luniewska & 
Pomiechowska, 2015). 

Antalet rätta svar i förståelsedelarna förväntas överstiga de rätta svaren i 
produktionsdelarna. Likaså förväntas de rätta svaren i deltesten med substantiv 
överstiga de rätta svaren i deltesten med verb. Medan skillnaderna i deltesterna för 
förståelse av substantiv och verb hos barn med språkstörning bör uppvisa ett gap i 
likhet med det hos typiskt utvecklade barn, förväntas skillnaderna mellan de båda 
ordkategorierna i produktion bli signifikant större då verb är särskilt utmanande för 
barn med språkstörning. 
 
1.6.5. Föreliggande	  studies	  relevans	  	  

Då CLT är ett helt nytt material har forskare hittills inriktat sig på att ta fram 
kvantitativa referensdata (andel rätt svar). Nästan ingen har gjort en systematisk 
kvalitativ analys inom CLT. Det föreliggande studie bidrar med är av vikt, inte bara 
för svenska CLT utan för CLT i allmänhet, genom att fokusera på vad de felsvar som 
uppkommer ger för information om den lexikala kunskap barnen besitter. Icke-
verbala felsvar som gest/pekning och olika kategorier av verbala felsvar analyseras 
och sätts i relation till varandra, till ålder och till enspråkiga och flerspråkiga barn. 
Med utgångspunkt i de resultat som framkommer kan den fortsatta forskningen inom 
CLT i Sverige (Bohnacker, 2014-2019; Lindgren, pågående) gå vidare och kartlägga 
huruvida a) liknande tendenser finns i det turkiska materialet, b) i det svensk-tyska 
materialet, c) i framtida datainsamling (svensk-arabiska). Vidare kan föreliggande 
studie även utgöra referensdata för andra CLT-forskningsgrupper (internationella 
avknoppningar av COST Action IS0804). Utöver detta ger resultaten i den 
föreliggande studien information om att ett felsvar inte alls behöver betyda att barnet 
inte har någon ordkunskap, utan åskådliggör i flera fall att den är på god väg genom 
klangrelationer, gester, innovationer etc. Detta är relevant kunskap för både skola 
och logopedisk praxis. Den föreliggande studien genomför den allra första kvalitativa 
analysen av svenska CLT-svar.
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2. Syfte	  	  

Syftet med studien är att göra en kvalitativ analys av innehållet i ett avgränsat 
forskningsmaterial om ordproduktion hos enspråkigt svenska och flerspråkigt 
svensk-turkiska 4;0-6;11-åringar. Frågeställningar: 

 
• Finns det en synbar åldersutveckling i ordbenämningsförmåga? 
• Hur fördelar sig felsvarstyperna?  
• Hur skiljer sig felsvaren i respektive kategori åt mellan de enspråkiga och 

flerspråkiga barnen?  
 

3. Metod	  

3.1. Material	  

Materialet som låg till grund för analysen bestod av sedan tidigare insamlat 
datamaterial (Bohnacker, 2014-2019; Lindgren, pågående) från test av substantiv- 
och verbproduktion med CLTs på enspråkiga svenska 4;0-6;10-åringar och 
flerspråkiga svensk-turkiska 4;0-6;11-åringar (Tabell 1), sammanlagt 115 barn. 

 
Tabell 1. Antal inklusive ålders- och könsfördelning över deltagarna i  
deltesterna av substantiv- och verbproduktion. 
  Antal flickor   Antal pojkar   Totalt antal 
n=72           
MoSwe4 12  12  24 
MoSwe5 12  12  24 
MoSwe6 13   11   24 
Totalt antal 37   35   72 
            
 Antal flickor  Antal pojkar  Totalt antal 
 n=43           
BiTur4 8  7  15 
BiTur5 10  5  15 
BiTur6 8   5   13 
Totalt antal 26   17   43 

  
3.2. Process	  

De enspråkiga barnen rekryterades från sju förskolor i två mellansvenska städer 
under perioden mars-december 2014. Förskolorna valdes utifrån tillgänglighet, 
personliga kontakter och intresse från förskolechefer och övrig personal. Information 
om godkännande samt frågeformulär till föräldrar förmedlades av 
förskolepersonalen. Alla 4-5-åringar gick i förskola och alla 6-åringar i förskoleklass. 
De talade svenska i hemmet och hade normal språkutveckling i bemärkelsen att 
ingen fått diagnosen språkstörning eller haft upprepade kontakter med logoped. 
Ingen hade heller diagnostiserats med något neuropsykiatriskt funktionshinder. Alla 
hade normal hörsel. Den socioekonomiska bakgrunden varierade något. Generellt 
tillhörde inget barn den lägsta socialgruppen. De allra flesta hade minst en förälder 
med högskoleutbildning och med något undantag hade alla föräldrar minst
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gymnasieutbildning. Ett flertal föräldrar hade forskarutbildning. Majoriteten av 
barnen (70/72) levde tillsammans med två vårdnadshavare och ett fåtal föräldrar hade 
annat modersmål än svenska, men språket i hemmet var svenska. 

De flerspråkiga barnen rekryterades via modersmålslärare, skolor samt genom 
kontakter i föreningar och moskéer i två mellansvenska städer under perioden 
februari-oktober 2015. Urvalet visar en varierad socioekonomisk status. Alla 
föräldrar fick skriftlig information om studien. De fick även fylla i ett formulär om 
samtycke liksom ett frågeformulär. Här ställdes alla vederbörliga frågor om 
språkutveckling, känd språkstörning, neuropsykiatriska funktionshinder och normal 
hörsel etc., samt mer ingående frågor om SES, familjens språkanvändning, hur 
frekvent barnet gick i förskola och om språkexponering i och utanför hemmet. Några 
av familjerna var kurder men talade antingen både kurdiska och turkiska eller enbart 
turkiska med barnen. Majoriteten av föräldrarna hade turkiska som modersmål. En 
del familjer hade flyttat till Sverige, andra familjer bestod av en turkisktalande 
förälder född i Sverige och en förälder som flyttat från Turkiet till Sverige i vuxen 
ålder. I några familjer var båda turkisktalande föräldrarna födda i Sverige. Alla 
föräldrar hade minst grundskoleutbildning. De allra flesta hade även 
gymnasieutbildning och ett flertal hade studerat på högskolenivå. Ett fåtal hade 
forskarutbildning. Alla barn, förutom två, var födda i Sverige och de gick alla i 
svensk förskola/skola. 

Motsvarande analys av bakgrundsfaktorer som gjorts på de enspråkigt svenska 
barnen är ännu inte färdigställd för de svensk-turkiska barnen. I det fullständiga 
forskningsmaterialet ingick även en stor grupp svensk-turkiska 7-åringar, men då det 
inte fanns tillräckligt många enspråkigt svenska 7-åringar togs dessa inte med i 
föreliggande studie. 

Vid kodningen av data användes förkortningar: för de enspråkiga barnen användes 
MoSwe och för de flerspråkiga BiTur. Bådadera kompletterades med en siffra som 
angav ålder. Alla barn testades med ett testbatteri bestående av en strukturerad 
bildberättelseuppgift på svenska, alla fyra delar av CLT (substantiv- och 
verbförståelse, substantiv- och verbproduktion) samt ytterligare två strukturerade 
berättelseuppgifter: MAIN (Gagarina et al., 2012, 2015) och ENNI (Schneider, Dubé 
& Hayward, 2005). Dessa föregicks av en uppvärmningsuppgift i form av lek och 
samtal. Genomförandet av de huvudsakliga testen tog ca 45-60 minuter, beroende på 
barnets ålder. De enspråkiga barnen testades en gång och de flerspråkiga två gånger 
vid två separata tillfällen, ett för varje språk, och med en infödd talare av det aktuella 
språket. Testen av de enspråkigt svenska barnen utfördes i ett enskilt rum, antingen 
på förskolan eller i skolan. De flerspråkigt svensk-turkiska barnen testades på 
motsvarande sätt företrädesvis i skolmiljö eller i hemmet. Testförfarandet av CLT 
viktades genom att ordningsföljden varierades mellan de olika deltesten för att 
förhindra ordningseffekt. Hela testförfarandet dokumenterades med audio- och 
videoinspelning, och anteckningar fördes parallellt av testledaren vilka sedan kunde 
jämföras med inspelningarna. De nedtecknade CLT-svaren fördes över till Excelfiler 
som författaren fick ta del av.  

 
3.3. Analys	  

En sammanställning av svaren från två av de fyra deltest som ingår i CLT 
(substantiv- och verbproduktion) inklusive alla beräkningar gjordes manuellt av 
författaren, dels av svaren från de enspråkigt svenska barnen, och dels av svaren på 
svenska från de svensk-turkiska barnen. I den första bearbetningen gjordes en
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uppdelning av antal rätta svar, antal fel svar samt inget svar/vet ej. Därefter 
genomfördes den kvalitativa bedömningen av materialet. För detta behövdes ett antal 
olika kategorier att analysera utifrån. Dessa hämtades ur det internationella 
forskningsprojektet COST Action IS0408 (U. Bohnacker, personlig kommunikation, 
2015-12-15). Utifrån urvalet av följande uppställda kategorier bedömdes flesvaren i 
två av de fyra deltesten som ingår i CLT (substantiv- och verbproduktion) kvalitativt 
i följande ordning:  

  
a) Gest/pekning med och utan kommentar  
b) Klangrelation/fonologisk förvirring   
c) Omskrivning/förklaring  
d) Innovation/nyordbildning 
e) Perceptuell förvirring  
f) Semantisk förvirring  
g) Hyperonym/överordning 
h) Fel ordklass 
i) Systerord 
j) Ord på ett annat språk (endast hos de flerspråkiga) 
 

Därefter gjordes även en kvalitativ översyn av särskilt lätta/svåra ord och ord som 
mer påtagligt verkade ha en påverkan av åldersutveckling. I alla förekommande 
exempel presenteras målordet först och därefter svarsordet/svarsorden. Flera av 
svaren kunde kategoriseras in under mer än en kategori. Innebörden av respektive 
kategori förklaras mer ingående i resultatdelen. 

  
4. Resultat	  
4.1. Fördelning	  av	  rätt/fel	  svar	  och	  inget	  svar/vet	  ej	  

I den första bearbetningen av forskningsmaterialet gjordes en uppdelning av antal 
rätta svar, antal fel svar samt inget svar/vet ej. Fördelningen av det totala antalet 
rätta svar hos de enspråkiga och flerspråkiga barnen liksom mellan åldersgrupperna 
återfinns i Tabell 2.  

 
Tabell 2. Totala antalet rätta svar (producerat antal/totalt möjligt antal) i produktion 
av substantiv (S) och verb (V) hos enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga 
svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar. 
  Antal (S)   Antal (V) 
 n=72       
MoSwe4 521/720  530/720 
MoSwe5 563/720  545/720 
MoSwe6 639/720   604/720 
Totalt antal 1723/2160   1679/2160 
        
 Antal (S)  Antal (V) 
 n=43       
BiTur4 202/450  227/450 
BiTur5 240/450  233/450 
BiTur6 264/390   268/390 
Totalt antal 706/1290   728/1290 
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Respektive katergoris andel felsvar beräknas på basis av det totala antalet felsvar. 

En översiktlig sammanställning av det totala antalet och andelen felsvar hos de 
enspråkiga och flerspråkiga barnen i respektive åldersgrupp framgår av Tabell 3. Här 
ingår alla felaktiga svar, inklusive inget svar/vet ej. De faktiska felsvaren, fördelade 
på de uppställda kategorierna, uppvisade vid en närmare granskning en stor variation 
och redovisas löpande nedan. Tabell 3 och 4 baseras på totalt möjligt antal svar 
(MoSwe 2160/BiTur 1290). 

  
Tabell 3. Totala antalet fel svar och totala andelen (%) fel svar i produktion av 
substantiv (S) och verb (V) hos enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga 
svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar. 
  Antal (S)   Antal (V)    (S) %    (V) %   Totalt (%) 
n=72                   
MoSwe4 199   190  27,6  26,4  27,0 
MoSwe5 157  175  21,8  24,3  23,1 
MoSwe6 81   116   11,3   16,1   13,7 
Totalt 437   481   20,2   22,3   21,3 
             
  Antal (S)   Antal (V)    (S) %   (V) %  Totalt (%) 
n=43                   
BiTur4 248  223  55,1  49,6  52,3 
BiTur5 210  217  46,7  48,2  47,4 
BiTur6 126   122   32,3   31,3   31,8 
Totalt 584   562   45,3   43,6   44,4 

 
 

Ur det totala antalet fel skildes kategorin inget svar/vet ej ut, och en jämförelse av 
substantiv (S) och verb (V) mellan de enspråkiga och flerspråkiga barnen i de olika 
åldersgrupperna gjordes (Tabell 4 samt Figur 1 och Figur 2). Mellan de två 
grupperna framkommer en diskrepans, med en större total andel inget svar/vet ej hos 
de flerspråkiga barnen i förhållande till de enspråkiga. En effekt av ålder, med en 
tydlig minskning av inget svar/vet ej, märktes för verb men inte för substantiv. 
Avvikelsen står de flerspråkiga 5-åringarna för.  

 
Tabell 4. Totala antalet och totala andelen (%) inget svar/vet ej i produktion av 
substantiv (S) och verb (V) hos enspråkiga svenska MoSwe) och flerspråkiga svensk-
turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar.  
  Antal (S)   Antal (V)    (S) %    (V) %   Totalt (%) 
 n=72                   
MoSwe4 15   16  2,1  2,2  2,2 
MoSwe5 17  8  2,4  1,1  1,7 
MoSwe6 6   3   0,8   0,4   0,6 
Totalt 38   27   1,8   1,3   1,5 
            
  Antal (S)   Antal (V)    (S) %   (V) %  Totalt (%) 
 n=43                   
BiTur4 85  55  18,9  12,2  15,6 
BiTur5 95  31  21,1  6,9  14,0 
BiTur6 63   14   16,2   3,6   9,9 
Totalt 243   100   18,8   7,6   13,2 
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Figur 1. Andel (%) inget svar/vet ej för substantivproduktion (S) hos enspråkiga 
svenska (MoSwe) 4-, 5- och 6-åringar i jämförelse med andel (%) inget svar/vet ej 
hos flerspråkiga svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar.  
 
 
 
 

 
Figur 2. Andel (%) inget svar/vet ej för verbproduktion (V) hos enspråkiga svenska 
(MoSwe) 4-, 5- och 6-åringar i jämförelse med andel (%) inget svar/vet ej hos 
flerspråkiga svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar.
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4.2. Sammanställning	  av	  felsvar	  

4.2.1. Gest/pekning	  med	  och	  utan	  kommentar	  

Det är tydligt i det begränsade antalet gester/pekningar (Tabell 5) att då ett ord 
inte fanns, inte var tillgängligt eller inte tillräckligt snabbt kunde plockas fram ur 
ordförrådet, uppstod en vilja att på annat sätt förklara vad som menades. Tabellerna 
5-15 baseras på totala antalet felsvar (MoSwe 918/BiTur 1146).  

 
Tabell 5. Totala antalet/andelen svar kategoriserade som gester/pekningar med och 
utan förklaring hos enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga svensk-turkiska 
(BiTur) 4-, 5- och 6- åringar och fördelning av antalet substantiv (S) och verb (V) 
över åldersgrupper. 

  
Gest+komm. 

(S)   
Gest+komm. 

(V)   
Endast gest 

(S)   
Endast gest 

(V)   Totalt antal 
n=72                   
MoSwe4 x  2  x  1  3 
MoSwe5 x  1  x  x  1 
MoSwe6 x   x   1   x   1 
Totalt antal x   3   1   1   5 
Total andel  x   0,6 %   0,2 %   0,2 %   0,5 % 
               

 
Gest+komm. 

(S)  
Gest+komm. 

(V)  
Endast gest 

(S)   
Endast gest 
(V)   Totalt antal 

n=43                   
BiTur4 2  8  4  7  21 
BiTur5 4  6  2  1  13 
BiTur6 x   x   x  x  x 
Totalt antal 6   14   6   8   34 
Total andel 1,0 %   2,5 %   1,0 %   1,4 %   3,0 % 

 
 

De yngre barnen uttryckte sig i form av gest/pekning både med och utan 
kommentar. Exempel på kommentarer är: ”gör så, det gör ont” (nyper); ”sak som 
man dras såhär” (strykjärn). Den närapå totala avsaknaden av gester/pekningar hos 
6-åringarna i bägge grupperna ger en fingervisning om ett förmodat större ordförråd i 
samband med åldersutveckling. Mellan de enspråkiga och flerspråkiga barnen kunde 
en märkbar skillnad i antal gester/pekningar ses, med en övervikt hos de senare, trots 
att deltagarna i den flerspråkiga gruppen var långt färre än i den enspråkiga gruppen. 

Ett exempel för att vidare illustrera den stora variationen i det studerade 
materialet är substantivet strykjärn, som ett större antal av de flerspråkiga 4- och 5-
åringarna visade med gest/pekning både med och utan kommentar. Detta substantiv 
återfanns också hos dessa barn i ett stort antal i kategorin omskrivningar (utan gest). 
Några av barnen stod för flera av rörelserna medan andra barn inte gjorde några 
rörelser alls. Resultatet i andel är oavsett detta tydliggörande för skillnaden mellan 
grupperna enspråkiga och flerspråkiga, särskilt som deltagarantalet i den flerspråkiga 
gruppen var avsevärt färre än i den enspråkiga.
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4.2.2. Klangrelation/fonologisk	  förvirring	  

Det var sällsynt med klangrelationer i det insamlade materialet och de som 
förekom fördelade sig jämnt mellan de enspråkiga och de flerspråkiga barnen liksom 
över åldrarna i bägge grupperna (Tabell 6). Några belysande exempel på variationen 
hos de enspråkiga barnen är: yxa - lexa; våg – väg; vattnar – tvättar blommorna; 
stickar - sticker (11), och hos de flerspråkiga: näsa – nos (2); öra - öga (2); vattnar 
väska blad; stövel - ett stöl, sövlor; jordgubbe – ligubb; gifter sig - goftas; stickar - 
hon stuke; knyter - knypte skon. Flera av dem kan även kategoriseras in under 
semantisk förvirring, perceptuell förvirring eller innovation/nyordbildning (se 
nedan). 

  
Tabell 6. Totala antalet/andelen svar kategoriserade som klangrelationer hos 
enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-
åringar och fördelning av antalet substantiv (S) och verb (V) över åldersgrupper. 
  Antal (S)   Antal (V)   Totalt antal 
n=72           
MoSwe4 2  5  7 
MoSwe5 1  4  5 
MoSwe6 3   3   6 
Totalt antal 6   12   18 
Total andel 1,4 %   2,5 %   2,0 % 
           
 Antal (S)  Antal (V)  Totalt antal 
n=43           
BiTur4 3  3  6 
BiTur5 4  6  10 
BiTur6 2   2   4 
Totalt antal 9   11   20 
Total andel 1,5 %   2,0 %   1,7 % 

 
 
4.2.3. Omskrivning/förklaring	  

Omskrivningarna, till följd av att inte kunna eller i stunden inte lyckas frammana 
rätt ord, var långt fler i antal än gester/pekningar (Tabell 7), och vissa av dem mer 
ordrika än andra (kedja – så inte hunden smiter iväg; våg (personvåg) – som man kan 
gå på den; postar – sätter brev i postlådan; syr – håller på och borrar; vattnar – hon 
blommar sin blomma med vattenet). Uppenbart är att långt fler omskrivningar 
förekom i verbproduktionen än i substantivproduktionen. Detta visade sig uttryckligt 
i både den enspråkiga och i den flerspråkiga gruppen. Ett avtagande i antal och i 
yttrandelängd ses i relation till stigande ålder hos bägge grupperna. Vissa ord som 
verkade påtagligt svåra att producera kan ge en antydan om att det även förelåg en 
semantisk eller perceptuell förvirring vid exponering inför den aktuella bilden, vilket 
exempel från både de flerspråkiga: viska – hon säger på öronen, hon säger öron 
nånting; mata – skuttar som han ger morot till, pojken ger till honom de här, och hos 
de enspråkiga barnen visar: gifta sig – har dansat färdigt, ger hon en blomma; bygga 
– tar stenarna och lägger på lika, lägger på sånt därnt som stelnar. 
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Tabell 7. Totala antalet/andelen svar kategoriserade som 
omskrivningar/förklaringar hos enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga  
svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar och fördelning av antalet substantiv (S)  
och verb (V) över åldersgrupper. 
  Antal (S)   Antal (V)   Totalt antal 
n=72           
MoSwe4 34  93  127 
MoSwe5 15  90  105 
MoSwe6 9   66   75 
Totalt antal 58   249   307 
Total andel 13,3 %   51,8 %   33,4 % 
            
 Antal (S)  Antal (V)  Totalt antal 
n=43           
BiTur4 24  98  122 
BiTur5 22  127  149 
BiTur6 12   60   72 
Totalt antal 58   285   343 
Total andel 9,9 %   50,7 %   29,9 % 

 
 
4.2.4. Innovation/nyordbildning	  

Antalet innovationer/nyordbildningar var relativt jämnt fördelat mellan grupperna 
(Tabell 8), men sett till andelar är skillnaden desto större. En stor skillnad ses mellan 
antalet substantiv respektive verb hos de enspråkiga barnen; detta med en klar 
övervikt av substantiv. I listan med exempel (Bilaga 3) framkommer många 
uppfinningsrika försök att förklara vad som avsågs. Utifrån innovationerna var det i 
flera fall relativt enkelt att förstå vilket målordet var (vattnar – tvättar blommorna; 
knyter – knypte skon; strykjärn – strykhjärna, strykare) men även lite mer svårtydda 
förslag förekom (strykjärn – rakare; sopa – hon sprittar så; stickar – hon stuke). Här 
återfanns också flera möjliga fördelningar på andra kategorier, till exempel 
klangrelation/fonologisk förvirring, semantisk och perceptuell förvirring.



  

 

 38 

 
Tabell 8. Totala antalet/andelen svar kategoriserade som 
innovationer/nyordbildningar hos enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga 
svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar och fördelning av antalet substantiv (S) 
och verb (V) över åldersgrupper. 
  Antal (S)   Antal (V)   Totalt antal 
 n=72           
MoSwe4 9  2  11 
MoSwe5 9  3  12 
MoSwe6 4   1   5 
Totalt antal 22   6   28 
Total andel 5,0 %   1,2 %   3,1 % 
            
 Antal (S)  Antal (V)  Totalt antal 
 n=43           
BiTur4 3  6  9 
BiTur5 7  8  15 
BiTur6 3   2   5 
Totalt antal 13   16   29 
Total andel 22,3 %   28,4 %   25,3 % 

 
 
4.2.5. Perceptuell	  förvirring	  

En perceptuell förvirring kan beskrivas som ett felsvar till följd av att synintrycket 
av bilden förvillar. Antalet perceptuella förvirringar var något fler hos de enspråkiga 
barnen och finns redovisade i Tabell 9. Utmaningen i kategoriseringen här bestod i 
att bedöma ifall det rörde sig om perceptuell förvirring eller semantisk förvirring 
eller både och. Vissa svar var svåra att tolka i det hänseendet. Det antal substantiv 
där svaren inbegrep både perceptuell och semantisk förvirring uppgick hos de 
enspråkiga barnen till 10 och antal verb 8. Hos de flerspråkiga barnen var 
motsvarande siffror 14 och 22. Exempel är krypa där svaren ”går ”och ”bebisen 
springer” tolkades som semantiska medan svaren ”hon ska leka” eller ”hon vill hons 
mamma” snarare är av barnet gjorda perceptuella övertolkningar. Tre av dessa svar 
ingår även i kategorin omskrivning/förklaring på grund av ordrikedomen. 

  
  Bild 1.   Bild 2.           Bild 3.                        Bild 4. 

    
© University of Warsaw (avviker från originalen genom att här vara svart-vita och   
förminskade) 
 
Ett talande exempel på perceptuell förvirring är verbet syr (Bild 1) med svaret 

”håller på och borrar”, där det är uppenbart att symaskin inte var det som barnet 
såg. I det här fallet gjorde barnet en tolkning med utgångspunkt i den egna 
erfarenheten av vad den antagna apparaten på bilden används till. Även verbet
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vaknar (Bild 2) var en utmaning för många av barnen, framförallt de enspråkiga och 
flerspråkiga 4- och 5-åringarna. Det är en mångtydig bild, något som de varierande 
svaren visade: sträcker på sig, ligger i sängen, kollar ut i fönstret, hon är trött, stiger 
upp m.fl. Bilden får belysa ett fall där illustrationen har svårt att motsvara målordet 
med tillräcklig tydlighet. Det kan vara svårt även för en vuxen person att lista ut vad 
det förväntade målordet är då antalet möjliga svarsalternativ är flera. Ett 
återkommande svar vid bilden på målordet vaknar var gäspar, som förutom att det är 
ett liknande ord från samma semantiska kategori också är ett exempel på en 
paradigmatisk association. Liknande skedde med verbet halka som många av barnen 
inte kunde, utan svarade med alternativ mer troliga att de hört och uttalat oftare än 
målordet (ramla, snubbla). Skillnaden i betydelse mellan orden halka och ramla är 
subtil men inte desto mindre urskiljande. Att halka innebär att ett föremål (i detta fall 
ett bananskal) eller ett tillstånd (t.ex. isgata) orsakar fallet, medan det är fullt möjligt 
att ramla utan någon sådan orsak. Bilderna på näsa (Bild 3) och öra bidrog också till 
förvirring främst hos 4-åringarna, något som eventuellt berodde på svårigheten att 
tolka delen av helheten (ansiktet) och dessutom i silhuett. Även dessa ord är exempel 
på paradigmatiska associationer (t.ex. näsa – öra). Substantivet näsa är dessutom 
avbildad i en avsevärt större skala än en normal näsa, vilket kan förvirra än mer. Vid 
bilden på knapp (Bild 4) förekom flera olika svar, bland annat lock, spik, handtag. 
Bilden på knappen är ännu ett exempel på en tvetydig bild. Andra svar som uppkom 
visade mer av en semantisk förvirring (vakna - sover), och redovisas närmare nedan 
under denna kategori. En översikt över tre exempel på paradigmatiska associationer 
som flitigt förekom bland svaren återfinns i Tabell 10. 
 
Tabell 9. Totala antalet/andelen svar kategoriserade som perceptuell förvirring  
hos enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 
6-åringar och fördelning av antalet substantiv (S) och verb (V) över åldersgrupper. 
  Antal (S)   Antal (V)   Totalt antal 
 n=72           
MonSwe4 45  29  74 
MonSwe5 17  22  39 
MonSwe6 2   20   22 
Totalt antal 64   71   135 
Total andel 14,6 %   14,8 %   14,7 % 
            
 Antal (S)  Antal (V)  Totalt antal 
 n=43           
BiTur4 13  12  25 
BiTur5 7  17  24 
BiTur6 2   13   15 
Totalt antal 22   42   64 
Total andel 3,8 %   7,5 %   5,6 % 
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Tabell 10. Exempel på paradigmatiska associationer hos enspråkiga  
svenska (MoSwe) och flerspråkiga svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar. 
  vaknar   yxa   borste 
 n=72           
MoSwe4 gäspar (6)   hammare (9) kam (8) 
MoSwe5 gäspar (4)  hammare (6) kam (1) 
MoSwe6 gäspar (4)   hammare (2) kam (4) 
 n=43           
BiTur4 x   hammare (3) kam (1) 
BiTur5 gäspar (1)  hammare (5) kam (3) 
BiTur6 x   hammare (4) kam (3) 

 
 

4.2.6. Semantisk	  förvirring	  

Semantisk förvirring kan beskrivas som att säga ett annat semantiskt besläktat ord 
då målordet inte finns i lexikon, alternativt inte finns access till i stunden det ska 
produceras. Antalet felsvar som kategoriserades in under semantisk förvirring, där 
det var tämligen uppenbart att barnen förmodligen inte kunde målordet (yxa – 
hammare; kedja – lås, hängslen, skärp; halka – snubblar, ramlar, trillar; sopar – 
städar, borstar) är sammanställda i Tabell 11. Här ses en övervikt hos de enspråkiga 
men ingen entydig åldersutveckling, vare sig hos de enspråkiga eller flerspråkiga. 
Substantiven som förvirrar är i majoritet hos de enspråkiga barnen medan verben 
som förvirrar dominerar hos de flerspråkiga. I bägge grupperna utmärker sig 5-
åringarna.  

 
Tabell 11. Totala antalet/andelen svar kategoriserade som semantisk förvirring 
 hos enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 
6-åringar och fördelning av antalet substantiv (S) och verb (V) över åldersgrupper.  
  Antal (S)   Antal (V)   Totalt antal 
 n=72           
MoSwe4 51  32  83 
MoSwe5 53  45  98 
MoSwe6 19   28   47 
Totalt antal 123   105   228 
Total andel 28,1 %   21,8 %   24,8 % 
            
 Antal (S)  Antal (V)  Totalt antal 
 n=43           
BiTur4 31  27  58 
BiTur5 26  36  62 
BiTur6 23   32   55 
Totalt antal 80   95   175 
Total andel 13,7 %   16,9 %   15,3 % 
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4.2.7. Hyperonym/överordning	  

Förekomsten av hyperonymer/överordningar (Tabell 12) var större i den 
enspråkiga gruppen. Frekventa exempel bland substantiven, nästan lika vanliga hos 
de flerspråkiga som de enspråkiga barnen, var: tak – hus; stövel – sko och pall – stol 
och bland verben: kryper – går; sopar – städar. I materialet förekom också ett fåtal 
hyponymer/underordningar och då företrädesvis hos de enspråkiga barnen (borste – 
sopborste; kedja – dragkedja). 
 
Tabell 12. Totala antalet/andelen svar kategoriserade som 
hyperonymer/överordningar hos enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga 
svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar och fördelning av antalet substantiv (S) 
och verb (V) över åldersgrupper. 
  Antal (S)   Antal (V)   Totalt antal 
n=72           
MoSwe4 48  20  68 
MoSwe5 48  16  64 
MoSwe6 31   15   46 
Totalt antal 127   51   178 
Total andel 29,1 %   10,6 %   19,4 % 
            
 Antal (S)  Antal (V)  Totalt antal 
n=43           
BiTur4 37  7  44 
BiTur5 28  16  44 
BiTur6 24   12   36 
Totalt antal 89   35   124 
Total andel 15,2 %   6,2 %   10,8 % 

 
 

4.2.8. Fel	  ordklass	  

Vanligtvis ser man fel ordklass i form av ett byte från substantiv till verb (yxa – 
spika; symaskin – syr; borste - kamma) eller från verb till substantiv (läser – bok; 
sitter – stol; pensel - målar) men även några få fall av verb till adjektiv (gifter sig – 
kära, är kära, är kära i varann) förekom i materialet. Av Tabell 13 framgår en jämn 
fördelning av fel ordklass mellan grupperna. Ett något högre antal ses hos de 
flerspråkiga 4-åringarna i jämförelse med de enspråkiga 4-åringarna. Kategorin visar 
en tydlig förbättring med stigande ålder i bägge grupperna.
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Tabell 13. Totala antalet/andelen svar kategoriserade som fel ordklass hos 
enspråkiga svenska (MoSwe) och flerspråkiga svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-
åringar och fördelning av antalet substantiv (S) och verb (V) över åldersgrupper. 
  Antal (S)   Antal (V)   Totalt antal 
 n=72           
MoSwe4 7  16  23 
MoSwe5 4  17  21 
MoSwe6 1   13   14 
Totalt antal 12   46   58 
Total andel 2,7 %   9,6 %   6,3 % 
            
 Antal (S)  Antal (V)  Totalt antal 
 n=43           
BiTur4 13  19  32 
BiTur5 5  12  17 
BiTur6 5   4   9 
Totalt antal 23   35   58 
Total andel 3,9 %   6,2 %   5,1 % 

 
 
4.2.9. Systerord	  

Kategorin systerord beskrivs närmast som ett semantiskt besläktat ord av samma 
kategori som målordet (näsa – nos; borste – kam; tiger – lejon; halkar – ramlar; 
sopar - borstar). Här framträdde en påtaglig skillnad mellan de båda grupperna 
(Tabell 14) med en övervikt av kategoriserade systerord hos de enspråkiga barnen. 
Substantiv var klart dominerande hos både de enspråkiga och de flerspråkiga barnen, 
oavsett ålder.  

 
Tabell 14. Totala antalet/andelen svar kategoriserade som systerord hos enspråkiga 
svenska (MoSwe) och flerspråkiga svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar och 
fördelning av antalet substantiv (S) och verb (V) över åldersgrupper. 
  Antal (S)   Antal (V)   Totalt antal 
 n=72           
MoSwe4 70  24  94 
MoSwe5 64  19  83 
MoSwe6 38   25   63 
Totalt antal 172   68   240 
Total andel 39,4 %   14,1 %   26,1 % 
            
 Antal (S)  Antal (V)  Totalt antal 
 n=43           
BiTur4 52  10  62 
BiTur5 46  16  62 
BiTur6 36   24   60 
Totalt antal 134   50   184 
Total andel 22,9 %   8,9 %   16,1 % 
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4.2.10. Ord	  på	  ett	  annat	  språk	  (endast	  hos	  de	  flerspråkiga)	  

Antalet förekommande ord på turkiska (Tabell 15) visade sig i en dominans av 
substantiv, exempelvis tarak – borste; zincir – kedja; ütü – strykjärn. Här utmärkte 
sig 4-åringarna, medan 6-åringarna inte använde några turkiska ord alls. En lista över 
orden fördelade över åldersgrupperna återfinns i Bilaga 4.  
 
Tabell 15. Totala antalet/andelen ord kategoriserade som ord på annat språk hos 
flerspråkiga svensk-turkiska (BiTur) 4-, 5- och 6-åringar och fördelning av antalet  
substantiv (S) och verb (V) över åldersgrupper. 
  Antal (S)   Antal (V)   Totalt antal 
 n=43           
BiTur4 21  5  26 
BiTur5 3  2  5 
BiTur6 x   x   x 
Totalt antal 24   7   31 
Total andel 4,1 %   1,2 %   2,7 % 

 
Ord delvis på ett annat språk (endast hos de flerspråkiga), där man förväntades se 

olika kombinationer med ett led på svenska och ett på turkiska, förekom ytterst 
sparsamt och var svåra att tolka (våg (personvåg) - ”en trampa-öcme (mäta 
längden)”; sitta – ”sit-lal (sitta ”en”)). Ett antal ord utöver dessa kunde inte härledas 
vare sig till svenska eller turkiska utan tolkades som nonsensord (regnbåge – tock; 
svamp – bockering; krypa – smyter; springa – trigga). 

  
4.3. Särskilt	  lätta/svåra	  ord	  –	  item	  effects	  

Exempel på substantiv och verb som nästan alla enspråkiga barn behärskade i 
produktion speglar det som barnet känner igen från sin omgivning och i vardagliga 
handlingar (katt, banan, ballong, dricker, gungar, springer). I motsats till detta 
visade de ord som nästan inga enspråkiga barn kunde (yxa, våg (personvåg), kedja, 
postar, halkar, stickar) sådant som mer sällan ter sig naturligt att de kommit i 
kontakt med i någon större utsträckning i sin vardag. Gränsen för att kunna ett ord 
drogs av författaren vid max två felsvar per substantiv eller verb i varje kategori och 
grupp barn. Hos de enspråkigt svenska barnen innebar det att 22 av 24 barn svarat 
rätt och hos de flerspråkigt svensk-turkiska barnen att 13 av 15 respektive 11 av 13 
barn svarat rätt. Gränsen för att inte kunna ett ord drogs där hälften eller fler av 
svaren per substantiv eller verb i varje kategori var fel. 

Bland de felsvar som var flest ses två indelningar. Dels rör det sig om ord som 
nästan ingen kunde men där alla svarade lika (stövel – sko; tak – hus) och dels ord 
som ingen kunde men där svaren var mycket varierade (våg (personvåg) –  mätare, 
klocka, kompass; postar – lägger post, kastar brev, stoppar i kuvertet). Hos de 
flerspråkiga barnen framträdde ett liknande mönster men med färre antal objekt 
respektive handlingar som producerades korrekt i jämförelse med de enspråkiga 
barnen (se Tabell 2).  

 
4.4. Ord	  med	  tydlig	  åldersutveckling/förbättring	  

Stigande ålder påverkar den lexikala kunskapen och vid en översikt av materialet 
var det framför allt bland verben som denna förbättring med stigande ålder blev 
tydlig. De verb som få enspråkiga 4-5-åringar kunde men som däremot nästan alla
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enspråkiga 6-åringarna behärskade var vaknar och stickar. Bland substantiven 
utmärker sig kedja. Andra exempel på substantiv som förbättrades något med ålder är 
näsa, öra, knapp. Även hos de flerspråkiga barnen fanns en kunskapsutveckling av 
substantiv: näsa, tiger, lejon och pensel och av verb: vaknar, fiskar, syr, kryper och 
spelar piano i förhållande till ålder.  

 

5. Diskussion	  
Syftet med föreliggande uppsats var att, utifrån ett antal uppställda kategorier, 

kvalitativt analysera produktion av substantiv och verb hos enspråkigt svenska och 
flerspråkigt svensk-turkiska 4;0-6;11-åringar. Materialet som analyseras är en del av 
ett nu pågående större forskningsprojekt (Bohnacker, 2014-2019; Lindgren, 
pågående) som ämnar utveckla den svenska delen av ordförrådstestet Cross 
Linguistic Lexical Tasks (CLTs).  

Resultaten tyder på att de flerspråkiga barnen har ett mindre expressivt lexikon än 
de enspråkiga barnen, något som kan förklaras av att endast deras svenska ordförråd 
togs i beaktande i studien. Vidare framkommer i redovisningen en större andel inget 
svar/vet ej liksom gester/pekningar hos de flerspråkiga barnen. En generell 
förbättring i benämningsförmåga med stigande ålder ses i materialet. Denna 
förbättring är påtaglig i de flesta kategorierna och synliggörs i form av en nedgång i 
andelen felsvar, med undantag för klangrelation/fonologisk förvirring och systerord. 
De enspråkiga barnen står för procentuellt fler perceptuella förvirringar, semantiska 
förvirringar, hyperonymer/överordningar och systerord i förhållande till de 
flerspråkiga barnen. 
 
5.1. Tolkningssvårigheter	  på	  grund	  av	  urvalet	  

Antalet flerspråkiga barn (43) motsvarar 37 % av det totala urvalet och är långt 
färre än antalet enspråkigt svenska barn (72) som motsvarar 63 %, vilket påverkar 
analysen av antalet felsvar både som helhet och i respektive kategori. Enligt Haman 
et al. (2015) förväntas antalet rätta svar i deltesten med substantiv överstiga de rätta 
svaren i deltesten med verb. Analysen av materialet i den här studien visar dock inte 
entydigt på detta (Tabell 2); avvikelser från det antagandet ses i bägge grupperna. 
Både de enspråkiga och flerspråkiga 4-åringarna liksom de flerspråkiga 6-åringarna 
har fler rätt i deltesten med verb än i deltesten med substantiv. Urvalet är emellertid, 
som inledningsvis beskrivits, ojämnt och dessutom relativt litet i den flerspråkiga 
gruppen och tolkningar av resultaten bör därmed göras med försiktighet. 

Vid en jämförelse av totala andelen fel (%) mellan de enspråkiga och flerspråkiga 
4- och 6-åringarna (Tabell 3) i substantivproduktion framkommer att de flerspråkiga 
4-åringarna har dubbelt så många felsvar (55,1 %) i jämförelse med de enspråkigt 
svenska barnen (27,6 %). Förbättrade resultat till följd av åldersutveckling ses i 
bägge grupperna vid 6 år. En närmare jämförelse visar att andelen felsvar för 
substantiv är nästan tre gånger så stor hos de flerspråkiga (32,3 %) som hos de 
enspråkiga (11,3 %). Detta är ett observandum inför den annalkande skolstarten för 
dessa barn. Då urvalet är ojämnt mellan grupperna kan inga långtgående slutsatser av 
resultaten dras. 

Föreliggande uppsats pekar i stort på att de flerspråkiga barnen har ett mindre 
expressivt lexikon än enspråkiga. Detta stämmer överens med internationell 
forskning som visar att flerspråkiga barn har ett mindre expressivt lexikon än 
enspråkiga (Junker & Stockman, 2002) vid jämförelse mellan deras respektive
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expressiva ordförråd i enbart det ena språket. Likaså ses hos de flerspråkiga barnen i 
det studerade materialet större svårigheter i tillgängligheten till ordförrådet i och med 
en något högre andel gester/pekningar. Svagare länkar som knyter an till ordens 
koncept gör att dessa barn inte har samma möjlighet att prestera på samma nivå eller 
med motsvarande hastighet på sitt andraspråk som enspråkiga barn på sitt enda språk 
(Gollan & Acenas, 2004). Flerspråkiga barn har vanligen en större kognitiv förmåga 
än vad enbart det ena av deras språk kan visa (Hoff et al. 2012). Hur de flerspråkiga 
barnen presterar i produktionstest på turkiska är inte analyserat än och inte heller 
bakgrundsvariabler som exponeringstid, SES etc., vilket gör det mycket osäkert att 
uttala sig om deras lexikala kunskap i jämförelse med de enspråkiga barnens.  

Skillnader i både kvantitet och kvalitet av input kan förklara varför det hos 
flerspråkiga barn finns en stor individuell variation i språkförmåga som man inte ser 
hos motsvarande enspråkiga barn. Att det råder en stark och systematisk relation 
mellan mängden exponering och språkprestation när det gäller expressivt ordförråd 
dokumenterar Thordardóttir (2011). Mängden exponering för både modersmålet (L1) 
och andraspråket (L2) är avgörande för den språkliga utvecklingen, inte minst lexikal 
storlek och organisation (Paradis, 2010). 

Vidare analyser av det turkiska materialet kommer att ge mer information om hur 
det förhåller sig med de svensk-turkiska barnen i detta avseende. Då det visat sig att 
flerspråkiga barns språk inte utvecklas i samma takt som enspråkigas vid bedömning 
av endast det ena språket (Hoff et al., 2012) menar en samstämmig forskarkår att 
man bör testa flerspråkiga barn på deras bägge språk för att få en fullständig bild av 
den lexikala kunskapen (Gathercole, Thomas & Hughes, 2008; Salameh, Håkansson 
& Nettelbladt, 2004; Unsworth, 2013).  

 
5.2. Diskussion	  av	  sammanställda	  felsvar	  

Den totala andelen felsvar i forskningsmaterialet blir mer intressant när man tittar 
på vad de faktiska felsvaren innehåller i form av olika yttranden, och hur de skulle 
kunna tolkas i termer av kunskap om de substantiv och verb som utgör målord i de 
två olika deltesten. Det som i den gängse logopediska bedömningen av barns 
språkförmåga vid test av expressivt ordförråd över lag avskrivs som ”fel” innehåller 
ofta en hel del information av värde, som kan bidra till större förståelse för vad det 
enskilda barnet egentligen behärskar. Vanligtvis finns tyvärr inte tid till att utvärdera 
dessa felsvar i den kliniska logopediska verksamheten.  

Vid en överblick av de faktiska felsvaren är det tydligt att de enspråkiga barnen är 
mer ordrika och varierade i sina svar. I omskrivningar av framför allt verb 
förekommer fler varianter och oftare 4-5-ordsyttranden än hos de flerspråkiga barnen 
när de inte kan producera det exakta målordet. Enligt Lindberg (2007) tenderar 
enspråkiga att ge mer stereotypa svar, något som alltså inte bekräftas av resultaten i 
föreliggande studie. 

I samband med ordförrådstest har både mindre omfattande och mindre varierade 
uttryck hos flerspråkiga barn påvisats av Schoonen och Verhallen (1993). Förmågan 
att kunna beskriva och tydliggöra vad som åsyftas med andra ord än målordet är 
generellt starkare hos de enspråkiga barnen i det studerade materialet. Detta har stöd 
i empiri då flerspråkiga barn oftare har en grundare kunskap om orden i sitt 
andraspråk och oftare uppvisar färre associationer (Lindberg, 2007), vilket kan ses i 
analysen av vissa av kategorierna (hyperonym/överordning och framför allt 
systerord). Ytterligare en förklaring lämnas av Westerveld (2014) som menar att 
flerspråkiga barn inte har praktiserat sitt L2 i
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tillräckligt stor utsträckning för att bygga upp en expressiv kompetens motsvarande 
de enspråkigas. 

Då ordförrådet inte enbart utgörs av en lista enheter, utan även kan tolkas i termer 
av orddjup, är det betydelsefullt att få kännedom om hur djupgående ordkunskapen 
är (Järborg, 2007). Genom att kvalitativt bedöma ”felsvar” ges en tänkbar möjlighet 
till detta. Återstår att utarbeta en fungerande praktisk hantering av den kvalitativa 
tolkningen och tillhörande bedömning av dessa svar.  

 
5.2.1. Klangrelation/fonologisk	  förvirring	  

 Svaren kategoriserade som klangrelation/fonologisk förvirring är relativt jämnt 
fördelade mellan de enspråkiga och flerspråkiga barnen (Tabell 6). Svarsunderlaget 
är litet vilket gör det extra svårt att dra några slutsatser om. Den inte helt entydiga 
åldersutvecklingen här skulle kunna sägas överensstämma med Namei (2002) som 
menar att klangrelationer inte överges till följd av mer avancerade stadier av 
språkförmåga vare sig i L1 eller i L2, det vill säga att de inte per automatik 
försvinner med stigande ålder. Att klangrelationer kan uppstå i större utsträckning 
hos flerspråkiga jämte enspråkiga vid test av enbart L2 finns belägg för hos Gimbel 
(1995), något som emellertid inte det här begränsade urvalet visar. De flerspråkiga 
eleverna uppgavs i Gimbels studie lita mer till fonetiska än semantiska ledtrådar vid 
gissning av betydelsen av okända ord. Även Namei (2002) bekräftar detta och 
kommer fram till att klangrelationer vid ordinlärning hos flerspråkiga framför allt 
lockas fram av kulturellt annorlunda, abstrakta och lågfrekventa ord, vilket många 
okända ord mycket väl skulle kunna klassificeras som. 

  
5.2.2. Innovation/nyordbildning,	  gest/pekning	  och	  omskrivning/förklaring	  

Vad gäller kategorin innovation/nyordbildning finns flera tänkbara orsaker bakom 
strategin. Barnet kanske inte alls har ordet i sitt lexikon, men det kan också bero på 
att målordet för tillfället inte finns tillgängligt i stunden på grund av svagare länkar 
till ordförrådet (Chen & Leung, 1989; Gathercole, et al., 2013; Gollan & Acenas, 
2004). Det senare påminner om tolkningen av semantisk förvirring, se nedan. 
Framför allt bland de enspråkiga barnen i studien ses en ålderspåverkan i form av 
färre nyordbilningar bland 6-åringarna i jämförelse med 4-åringarna. Det är sannolikt 
att antalet nyordbildningar avtar med stigande ålder till följd av ett ökande ordförråd 
(Krüger Vahlquist, 2012). De flerspråkiga barnen har här en större variation över 
ålder vilket kan tyda på färre antal målord i lexikon även hos 5- och 6-åringarna, men 
behöver inte betyda att kunskap om dessa ord saknas. Flera av de innovativa svaren 
visar tämligen uppenbart att barnet känner till betydelsen av målordet i deltestet. 
Nyordbildningar ger även en fingervisning om produktiviteten i morfologin i form av 
ordderivering och ordbildning (jfr. yxa - hackare; borste – kammare). En intressant 
skillnad ses i majoriteten innovationer för substantiv i jämförelse med verb i den 
enspråkiga gruppen (Tabell 8). Detta står i viss motsats till de flerspråkiga barnen, 
som visar på en liten övervikt av innovationer för verb. Möjligen kan denna övervikt 
delvis bero på en felklassificering av vilken verbklass ett verb tillhör och även på 
klangrelationer på grund av en ännu inte helt utvecklad korrekt ljudbild (knyter – 
knypte; gifter sig – giftas, goftas; viskar – viser). Klangrelationen görs i flera fall inte 
till målordet utan till ett semantiskt besläktat ord (nyper – klammer sig jfr. klämmer; 
steker – varmar, jfr. värmer). Innovationer går inte heller alltid att klart skilja från 
just klangrelationer.
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Även kategorin omskrivning/förklaring ger en insikt om att barnet har kunskap 

om målordet men hittar inte fram till det eller har det inte förankrat i sitt lexikon. I en 
bedömningssituation skulle det vara fullt möjligt att tala i termer av att barnet har 
kännedom om objektet/handlingen, varför en markering som ”fel” inte är riktigt 
rättvisande utifrån ett kvalitativt synsätt. Detta är relevant i både skolundervisning 
och i logopedisk praxis.  

På samma sätt kan även gest/pekning ge information om att barnet besitter en 
kunskap om målordets innebörd och funktion trots att det inte kan presentera det 
avsedda ordet verbalt. I det studerade forskningsmaterialet ger de gester/pekningar 
som uppkommer en antydan om att det i flera fall finns en insikt om målordet ifråga i 
form av förståelse. Det råder dock inget 1:1 förhållande mellan antal barn och felsvar 
i varje kategori, något som är av vikt att hålla i minnet. Ett och samma barn kan till 
exempel göra flera rörelser, medan andra barn inte gör några rörelser alls. Det faktum 
att de flerspråkiga 6-åringarna inte visar några gester behöver inte betyda brist på 
kunskap om målordet. Med åldersutvecklingen följer en sannolik större övning i att 
använda målordet i förhållande till de yngre barnen. En tänkbar förklaring till 
avsaknad av gester är att de äldre barnen kan ha lättare att förklara med enbart 
omskrivningar. Då blir gester och pekningar överflödiga. Ytterligare en aspekt är en 
ökad medvetenhet hos de äldre barnen om att bli bedömd efter prestation, vilket kan 
påverka deras vilja/ovilja att formulera sig med hjälp av rörelser om målordet inte 
kan produceras.  

 
5.2.3. Perceptuell	  förvirring	  och	  semantisk	  förvirring	  

Mellan kategorierna perceptuell respektive semantisk förvirring råder inga 
knivskarpa gränser. Flera av svaren går att klassa som både och, vilket gör många av 
dem svårtolkade i det hänseendet. Liknande svårigheter i bedömningen av felsvaren 
beskrivs av Krüger Vahlquist (2012). Kategorin visuell feltolkning (VFT) i 
bedömningsmaterialet Ordracet är här närmast att jämföra med perceptuell 
förvirring. På motsvarande sätt som vissa av bilderna i CLT produktionstest ger 
upphov till tvetydigheter i den perceptuella tolkningen, förekommer samma 
problematik vid bilderna i Ordracet. En jämförelse rakt över mellan studierna är dock 
inte möjlig av flera orsaker: i Ordracet bedöms endast substantiv, testet är ämnat för 
äldre barn (6;0-10;11 år), endast enspråkigt svenska barn deltar i studien, och 
bilderna är, till skillnad från CLT, svart-vita. Det sistnämnda kan ha en avgörande 
inverkan på hur de uppfattas perceptuellt. Därutöver genomförs testet med Ordracet i 
datorversionen. Även CLT har en datorversion och i framtida studier skulle det 
därmed vara möjligt att jämföra resultat där man använt dator i bägge testen. 

De flerspråkiga barnen har långt färre perceptuella förvirringar än de enspråkiga, 
även procentuellt sett (Tabell 9) och har möjligtvis lättare att abstrahera och tolka 
avbildade objekt än enspråkiga (Bain, 1974). I det fall detta resultat bekräftas i en 
framtida undersökning med ett större urval barn, skulle det kunna stödja antagandet 
att flerspråkighet medför vissa kognitiva fördelar (se 1.1.1). 

I kategorin perceptuell förvirring ses även flera paradigmatiska associationer 
(vaknar – gäspar; yxa – hammare; borste – kam). Någon beräkning av det totala 
antalet paradigmatiska associationer ingår inte inom ramen för denna studie, men ett 
axplock av några talande exempel (Tabell 10) visar att de förekommer relativt flitigt 
redan i 4-årsåldern hos både de enspråkiga och flerspråkiga barnen. Dessa data står i 
kontrast till Salamehs (2011) ståndpunkt att det före 6-10 års ålder inte förekommer 
paradigmatiska associationer i någon större utsträckning (det syntagmatisk-
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paradigmatiska skiftet, se 1.3.3). Kategoriseringen av semantisk förvirring utgör den 
enskilt största utmaningen i den kvalitativa analysen, då det är vanskligt att avgöra 
om barnets felsvar till exempel beror på att det efterfrågade målordet inte alls finns i 
barnets lexikon, inte är tillräckligt fast förankrat där, eller på att accessen är 
bristfällig och därmed förmågan att plocka fram ordet i stunden (Chen & Leung, 
1989; Gathercole, et al., 2013). Utöver detta skulle det också kunna röra sig om en 
parallell perceptuell förvirring. Krüger Vahlquist (2012) beskriver likheter med de 
felsvar som uppkommer i CLT, och menar att det finns flera fall av felsvar inom 
kategorin VFT i Ordracet som kan bedömas ha en semantisk relation till målordet 
(jfr. tomat och apelsin och närheten mellan kategorierna grönsak och frukt).  

 
5.2.4. Systerord	  

De enspråkiga barnens antal systerord är i majoritet, och fler än hos de 
flerspråkiga barnen (Tabell 14). Det är troligt att de har fler ord att välja mellan i sitt 
enda ordförråd (Verhoeven & Vermeer, 1985) som förmodligen också är bättre 
konsoliderade samt med en snabbare access (Gollan & Acenas, 2004), och därmed 
en större förmåga att hitta alternativ i lexikon när målordet inte finns tillgängligt (jfr. 
gest/pekning, ovan). Motsvarande kan sägas gälla även för kategorin 
hyperonymer/överordningar. Troligtvis har de enspråkiga barnen fler begrepp som 
uttrycker över-, under- och sidoordning i och med att de generellt har ett större 
ordförråd, som bidrar till att det kan vara lättare att beskriva ett objekt eller en 
handling med en hyperonym när målordet inte finns eller kan plockas fram. 
Kategorin systerord benämns hos Krüger Vahlquist (2012) fel inom kategori (FIK). 
De ord som ingår där är enbart substantiv och i de fall samma ord finns med i listan 
över substantiv i produktionstestet i CLT kan en del likheter ses i form av 
överensstämmelse vid vissa ordkombinationer (stövel – sko; apelsin – mandarin; 
lejon – tiger). Användningen av systerord/fel inom kategori som alternativ till 
målordet förekommer således även i högre åldrar (Ordracet: 6-10 år) hos enspråkiga 
svenska barn. 

  
5.3. Diskussion	  av	  åldersutveckling	  

Efter en sen start, som ofta kan ses som en eftersläpning i det ena språket, visar 
flerspråkiga barn längre fram i utvecklingen att de många gånger kommer i kapp och 
kan prestera fullt i nivå med enspråkigas förmågor i bägge sina språk (Gathercole et 
al., 2013; Hoff et al., 2014; Thordardóttir, 2011). Övergripande i det totala 
antalet/andelen rätta svar, fel svar och inget svar/vet ej i det studerade 
forskningsmaterialet påvisas en åldersutveckling, men de flerspråkiga barnen är i 
jämförelse långt efter de enspråkiga, förmodligen beroende på att endast det ena av 
deras bägge ordförråd analyseras i denna studie (Junker & Stockman, 2002). I den 
flerspråkiga gruppen utmärker sig 5-åringarna i substantivproduktionen (Figur 1) och 
bidrar här till en icke-linjär utveckling över ålder. 

Vid en översikt av alla uppställda kategorier ses även här över lag en förväntad 
förbättring med stigande ålder. Undantag från detta märks i kategorin semantisk 
förvirring (Tabell 11) med en synlig åldersutveckling hos de enspråkiga barnen, men 
däremot inte lika entydigt hos de flerspråkiga där semantiska förvirringar för verb 
tenderar att öka med stigande ålder. Samma tendens återfinns i Tabell 12 över 
hyperonymer, som hos de flerspråkiga barnen visar en omvänd utveckling över verb, 
vilka ökar istället för att minska i grupperna med 5- och 6-åringar, liksom för
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systerord (Tabell 14) som har liknande omvända fördelning. Även hos de enspråkiga 
ses i denna kategori en ojämn distribution. I kategorin gest/pekning är antalet svar så 
få (Tabell 6), framför allt hos de enspråkiga barnen, att det inte är relevant att dra 
någon slutsats om eventuell åldersutveckling. 

Kategorin ord på annat språk (Tabell 15) visar på färre använda ord på turkiska 
hos 6-åringarna, särskilt avseende substantiv. Ett tecken på åldersutveckling men 
möjligen också en större medvetenhet om prestation, att svara rätt, och att inte vilja 
skylta med sin okunskap i svenska (jfr. gest/pekning, ovan). 

En longitudinell uppföljning kommer att göras där 10 av 4-åringarna testas igen 
när de fyller 6 år (Bohnacker, 2014-2019; Lindgren, pågående). Genom att ett och 
samma barn följs över tid finns möjlighet att se om den ålderutveckling som visats på 
gruppnivå kan bekräftas på individnivå.  

 
5.4. Kritisk	  metoddiskussion	  

Då det, som inledningsvis redovisats, ligger en svaghet i att urvalet i studien är 
ojämnt och relativt begränsat, är det inte möjligt att dra några långtgående slutsatser 
utifrån de resultat som framkommer. Urvalet är dessutom ett så kallat 
bekvämlighetsurval (icke slumpmässigt urval), vilket kan påverka 
generaliserbarheten till populationen. Även urvalet av kategorier och hur de är 
uppdelade bör diskuteras och då framför allt kategorierna perceptuell förvirring och 
semantisk förvirring. En uppdelning av felsvaren i dessa kategorier är särskilt svår 
och inte självklar. Det kan i flera fall inte bli annat än en spekulation huruvida barnet 
tolkar bilden perceptuellt fel och därför inte svarar med målordet, eller om barnet 
tolkar bilden perceptuellt rätt men inte har målordet i sitt ordförråd alternativt inte 
klarar av att aktivera målordet tillräckligt snabbt och därför ger ett (semantiskt) 
avvikande svar. Flera av de övriga kategorierna har mer av en fast bestämning då det 
finns regler för vad som är en hyperonym, fel ordklass eller ett systerord. Det gör 
dem lättare att kategorisera. Möjligen kan svårigheten att kategorisera perceptuell 
och semantisk förvirring ha bidragit till att dessa kategorier framstår som mer 
spretiga än övriga kategorier. 

I det pågående forskningsprojektet om CLTs i Sverige utökas antalet deltagande 
barn kontinuerligt med ett mål på minst 25 barn per åldersgrupp. Det tillförs inte 
enbart fler barn utan även fler åldersgrupper och språkkombinationer. Svaren från 
deltesterna som analyseras i denna uppsats rör substantiv- och verbproduktion och 
visar på vad som kan förväntas höra till den normala variationen för flerspråkiga barn 
(Pearson, Fernández & Oller, 1993). Ännu en svaghet i studien består i att deltesterna 
i CLT av praktiska skäl utförts av flera olika personer. Detta kan bidra till en 
påverkan i form av skillnader i svaren då inte alla följde manualens riktlinjer för 
förfarandet lika strikt. Test genomförda med datorversionen av CLT skulle ge en 
större enhetlighet i testförfarandet, då risken för framför allt visuell återkoppling från 
testledaren utesluts. Datorversionen av CLT har också möjlighet att jämföra 
hastigheten i responsen, och bidrar i det hänseendet med viktig information som 
pappersversionen inte gör. Produktion av ord på andraspråket tar längre tid i form av 
långsammare respons i testsituationen hos flerspråkiga barn (Bialystok, Craik & Luk, 
2008), och kan utgöra en tänkbar klinisk markör. För att vara rättvisande mellan alla 
språk som ingår i forskningsprojektet, är riktlinjerna emellertid att pappersversionen 
ska användas vid insamlandet av baslinjedata. 

I och med att det övergripande forskningsmaterialet ännu ej granskats av 
oberoende bedömare finns inte heller någon inter-bedömarreliabilitet, vilket är att
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betrakta som ytterligare en nackdel för studien. En oberoende granskning kommer att 
genomföras längre fram (Bohnacker, 2014-2019). 

Ordinlärningen är som vi vet starkt påverkad av kontexten (Unsworth, 2013; 
Westerveld, 2014) liksom av SES (Buac, Gross & Kaushanskaya, 2014; Hoff, 2003). 
Trots positiva omständigheter som en högre SES, kan flerspråkiga barn ändå ligga 
efter enspråkigas språkutveckling när det är dags för skolstart (Hoff, 2014). Data 
rörande detta liksom om impressiv förmåga för substantiv och verb finns insamlade 
för både de svenska och svensk-turkiska barnen (Bohnacker, 2014-2019; Lindgren, 
pågående) men är ännu inte analyserade. Hur den impressiva förmågan i test av 
substantiv och verb ser ut i jämförelse med den expressiva förmågan hos de 
flerspråkiga svensk-turkiska barnen är något som kommande forskning kommer att 
utreda och utgör en fortsättning på det internationella forskningsprojektet COST 
Action IS0408. 
  
5.5. Konklusion	  

Det finns mycket kunskap att hämta i de felsvar som framkommer i test av 
expressivt ordförråd hos flerspråkiga barn. Genom en kvalitativ analys av dessa 
felsvar möjliggörs en djupare förståelse för vad dessa barn egentligen behärskar, 
något som idag inte är görligt i bedömningen med traditionella ordförrådstest. Det 
nya ordförrådstestet CLTs som är under utveckling möjliggör kvalitativ analys som 
kommer att bidra till sådan förståelse. Användning av detta test för bedömningar 
inom klinisk logopedi blir möjlig så snart normering är genomförd. Testet är även 
utan en normering användbart exempelvis i skolverksamhet för att utvärdera vilka 
ord det enskilda barnet har kännedom om och hur långt det kommit i sin lexikala 
utveckling. Testsvaren ger en konkret förståelse för och vägledning i hur man kan 
hjälpa barnet med utvecklingen av sitt ordförråd. 
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8. Bilagor	  
8.1. Bilaga	  1.	  

Exempel på mall för föräldraformulär.
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8.2. Bilaga	  2.	  

Verksamma logopeder med flerspråkighetskompetens i Stockholms län 
EXEMPEL	  PÅ	  LOGOPEDER	  MED	  FLERSPRÅKIGHETSKOMPETENS	  I	  
STOCKHOLMS	  LÄN	  (FRÄMST	  BARN,	  DYSLEXI)	  
	  
ALBANSKA	  
Gresa	  Cacaj	  (dyslexi)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Bredäng	  
	  

ARABISKA	  
Sabina	  Alkass	  Yousef	  (barn)	  Södertälje	  sjukhus	  
	  

ENGELSKA	  
Anne-‐Charlotte	  Bergkvist,	  ABC	  Logopedtjänst	  	  
Tove	  Fagius	  (dyslexi)	  Odenplans	  logopedmottagning	  	  
Michelle	  Ng	  Eriksson,	  ABC	  Logopedtjänst	  	  
Julia	  McTaggart	  (barn)	  Logopedmottagningarna	  Stureplan	  och	  Brommaplan	  	  
Elin	  Stubbs	  (barn)	  Logopedmottagningarna	  Gärdet	  och	  Stureplan	  
	  

FINSKA	  
Marjatta	  Aarnio	  (barn)	  Logopedica	  	  
Heidi	  Arppe	  (barn)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Täby	  	  
Hanna	  Helttunen	  (barn,	  röst,	  neuro)	  Talkliniken	  Danderyds	  sjukhus	  (Sollentuna)	  	  
Julia	  Koivistoinen	  (barn,	  dyslexi)	  Logopederna	  	  
Taru	  Pelli	  (barn,	  dyslexi)	  Logopedmottagningarna	  Vantör	  och	  Rosenlund	  H	  
Hanna	  Wakene	  (barn,	  dyslexi)	  Logopedmottagningarna	  Gärdet	  och	  Traneberg	  
	  

FRANSKA	  
Anne	  Haessig	  (barn)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Sollentuna	  	  
Hanna	  Helttunen	  (barn,	  röst,	  neuro)	  Talkliniken	  Danderyds	  sjukhus	  (Sollentuna)	  	  
Juliana	  Neves	  (barn,	  dyslexi)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Rinkeby	  
	  

GREKISKA	  
Maria	  German	  (barn,	  dyslexi)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Solna/Sundbyberg	  och	  Alvik	  	  
Zafira	  Karakezlidos	  (barn)	  Talkliniken	  Danderyds	  sjukhus	  	  
Georgia	  (Gina)	  Tsipra	  (neuro)	  Logopedkliniken	  Karolinska	  Universitetssjukhuset	  Huddinge	  
	  

ITALIENSKA	  
Daniela	  Gabrielsson	  (dyslexi)	  Logopedmottagningen	  Brommaplan	  	  
Cecilia	  Halvarsson	  (barn,	  vuxna,	  stamning)	  Kita	  Logopedstudio	  Sigtuna	  
	  

KINESISKA	  (KANTONESISKA,	  MANDARIN)	  
Debra	  Lai	  (barn)	  Logopederna	  
	  

KINESISKA	  (MANDARIN)	  
Michelle	  Ng	  Eriksson,	  ABC	  Logopedtjänst 
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LUGANDA	  
Idah	  LMubiru	  (barn)	  Logopederna	  
	  

NEDERLÄNDSKA	  OCH	  FLAMLÄNDSKA	  
Werner	  van	  Kesbeeck	  (dyslexi)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Vårby	  Gård	  
	  

PERSISKA	  
Donya	  Dadgar	  (barn,	  dyslexi)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Lidingö	  och	  Täby	  
	  

POLSKA	  
Anna	  Graca	  (barn)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Hallunda	  	  
Lotta	  Kita	  (barn)	  Kita	  Logopedstudio	  Sigtuna	  	  
Joanna	  Olsson	  (barn)	  Logopederna	  
	  

PORTUGISISKA	  
Juliana	  Neves	  (barn,	  dyslexi)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Rinkeby	  
Jonas	  Walfridsson	  (barn)	  Talkliniken	  Danderyds	  sjukhus	  

	  
RYSKA	  
Dina	  Asaid	  (främst	  barn)	  Talkliniken	  Danderyds	  sjukhus	  	  
Darja	  Gurnitskaja	  (barn)	  Logopedica	  	  
Katja	  Ivachova	  (barn,	  dyslexi)	  Logopederna	  	  
Julia	  Koivistoinen	  (barn,	  dyslexi)	  Logopederna	  
	  

SPANSKA	  
Marjatta	  Aarnio	  (barn)	  Logopedica	  	  
Ivonne	  Contardo	  (barn,	  dysfagi)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Vårby	  Gård	  	  
Sandra	  Folkeryd	  (barn,	  dysfagi,	  afasi/dysartri)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Fruängen	  	  
Linda	  Harnesk	  (barn)	  Talkliniken	  Danderyds	  sjukhus	  	  
Lena	  Höglund	  Santamarta,	  Logopedmottagningen	  Rosenlund	  (har	  originaltest	  på	  spanska	  
med	  normeringar)	  	  
Juliana	  Neves	  (barn,	  dyslexi)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Rinkeby	  	  
Tanja	  Valdes	  (barn)	  Logopederna	  
	  

TECKENSPRÅK	  
Heidi	  Arppe	  (barn)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Täby	  
	  

TYSKA	  
Sibylle	  Dillström	  (barn)	  Viva	  Logopedi	  Huddinge	  	  
Emelia	  Hedvall	  (barn	  och	  vuxna)	  Logopedbyrån	  Dynamica	  Alvik/Traneberg	  	  
Katrin	  Stölten	  (barn)	  Talkliniken	  Danderyds	  sjukhus	  
	  

UNGERSKA	  
Sara	  Burge	  (barn)	  Talkliniken	  Danderyds	  sjukhus	  
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8.3. Bilaga	  3.	  

Lista över exempel på innovation/nyordbildning. 
  (S) (V) 
MonSwe4 yxa - hackare gifta sig - giftar 
  våg - datorkompass, stekplatta sticka - sticker 
  symaskin - en syr   
  strykjärn - strykhjärna, rakare,    
  strykare, strykmaskin   
      
MonSwe5 våg - mätare, vägare   
  kedja - kalja   
  strykjärn - styrkare, strykmaskin   
      
MonSwe6 knapp - plopp sticka - sticker 
  våg - vägare, väg   
  kedja - nyckellås   
      
BiTur4 borste - kamme, kammare spelar piano - klankar 
  symaskin - tröjamaskin vattnar - väskar blad 
    sopar - hon sprittar så 
    syr – smyger? 
    viskar – viser? 
    bygger -  hon hammar 
      
BiTur5 regnbåge - färglina vattnar - tvättar blommorna 
  borste - hårkam gifter sig - giftas, goftas 
  stövel - galonissko, sövlor,  steker - varmar ägg 
  ett stöl kryper - smyter 
  strykjärn - strykmaskin nyper - klammer sig 
  jordgubbe - ligubb stickar - hon stuke 
    knyter - knypte skon 
      
BiTur6 borste - kammare gifter sig - giftas 
  våg - mätare syr - syar 
  strykjärn - stryckmaskin   
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8.4. Bilaga	  4.	  

Lista över totalt antal ord på annat språk (turkiska). 
  svenska (S) turkiska (S) svenska (V)  turkiska (V) 
BiTur4 katt kedi (katt) gifter sig evleniyorlar (gifter sig) 
  borste tarak (borste) 2 syr  ütü (strykjärn) 
  stjärna  günes (sol) kryper emekle (kryp…) 
  symaskin  en makine (maskin) smälter eriyor (smälter) 
    müzik (musik) mata hon äter havuc (morot) 
  klocka en saat (klocka)     
  kedja zincir (kedja) 3     
  uggla en portakal (apelsin)     
    en papagan (papegoja)     
  hjärta en klap (hjärta)     
  strykjärn ütü (strykjärn) 2     
    en ütümakine (strykjärn)     
  jordgubbe en cilek (jordgubbe)     
  svamp mantar (svamp) 2     
          
BiTur5 kedja  zincir (kedja) postar postalar (postar) 
  elefant fil (elefant) kryper emekliyor (kryper) 
  stövel  bot (stövel)     
          
BiTur6   x   x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


