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Sammanfattning
I samhället kommer vi ofta i kontakt med tvåspråkighet, så även på logopedmottagningar runt
om i landet. Det kan vara svårt att genomföra språkbedömningar på barn med flera modersmål
eller annat modersmål än svenska. Syftet med uppsatsen var att översätta benämningstestet
”Ordracet” till arabiska och sedan använda det för att testa aktivt ordförråd. Passivt ordförråd
testades med Peabody Picture Vocabulary Test III. Fonologiskt och semantiskt ordflöde testades
med hjälp av ordflödestestet FAS. Frågeställningarna var: Hur skiljer sig de två ordförråden hos
simultant tvåspråkiga barn från ordförrådet hos enspråkiga barn? Hur skiljer sig det svenska
ordförrådet från det arabiska ordförrådet inom gruppen tvåspråkiga barn? Hur ser sambandet
mellan fonologiskt och semantiskt ordflöde och ordförråd ut? De tvåspråkiga barnen hade lägre
resultat på arabiska än vad de enspråkiga hade på svenska, både vad gäller förståelse och
produktion. På svenska presterade de tvåspråkiga barnen praktiskt taget lika högt som de
enspråkiga, de var alltså bättre på svenska än på arabiska. Det fanns en stor skillnad mellan
grupperna på delen fonologi svenska, där de tvåspråkiga barnen fick signifikant högre resultat än
de enspråkiga barnen.
Nyckelord: Simultan tvåspråkighet, ordförråd, fonologiskt ordflöde
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1. Inledning
Läsåret 2009/2010 fanns totalt 3282 barn med arabiska som modersmål i Sveriges förskoleklasser
(Skolverket, 2010). I samhället kommer vi ofta i kontakt med tvåspråkighet, så även på
logopedmottagningar runt om i landet. Det kan vara svårt att genomföra språkbedömningar på
barn med flera modersmål eller annat modersmål än svenska. På logopedmottagningen i
Norrköping upplever man att det har varit svårt att göra rättvisa bedömningar av barns ordförråd
på arabiska. Man vet ännu inte om problemet består i en tolkproblematik eller om barnets
ordförråd skiljer sig mellan arabiskan och svenskan. I bedömningen av tvåspråkiga barn med
misstänkt språkstörning är det viktigt att undersöka ordförrådet på båda språken innan man kan
utesluta en språkstörning (Salameh, Håkansson & Nettelbladt, 2004). Därför behövs det större
kunskap om hur de två olika ordförråden hos tvåspråkiga barn ser ut och om det/de skiljer sig
från ordförrådet hos enspråkiga barn.
För att underlätta läsandet kommer vi i fortsättningen att använda begreppet ”tvåspråkiga
barn” om de barn som har både svenska och arabiska som modersmål. De barn som enbart talar
svenska refererar vi till som ”enspråkiga barn”.

2. Bakgrund
I bakgrunden beskrivs först allmänna språkutvecklingsteorier, därefter hur
ordförrådsutvecklingen ser ut för enspråkiga och tvåspråkiga barn. Efter det kommer ett stycke
om språk och miljö och till sist en beskrivning av fonologisk medvetenhet hos enspråkiga och
tvåspråkiga barn.

2.1 Språkutvecklingsteorier
Det finns olika teorier om hur språkutvecklingen ser ut. Vissa forskare menar att alla barn går
igenom samma steg i språkutvecklingen, medan andra menar att utvecklingen sker på ett mer
individuellt sätt (Hepburn, Egan & Flynn, 2010). Den nativistiska teorin beskriver barnets
språkinlärning som medfödd. Oavsett vilken miljö barnet växer upp i så kommer det att utveckla
ett språk, detta tack vare att alla föds med en speciell språkmodul i hjärnan.
Utvecklingspsykologer menar att barnet utvecklar sitt språk genom samspel med andra
människor och att imitation är en viktig del av inlärningen. En gren inom utvecklingspsykologin
beskriver att det finns olika utvecklingszoner som barnet kan befinna sig i. I varje utvecklingszon
tillägnar sig barnet vissa förmågor och är samtidigt på väg mot nya färdigheter. För att komma

vidare till nästa utvecklingszon krävs det att barnet får yttre hjälp av en vuxen, i form av
instruktioner eller ledande frågor etcetera. Med hjälp av den vuxne har barnet kapacitet att utföra
uppgifter som det annars inte skulle ha klarat (Jerlang, 2008). Detta fenomen kallas för ”den
proximala utvecklingszonen” (Von Tetzchner, 2005). Inom utvecklingspsykologin beskrivs det
även att barnets språk går från att vara ett yttre språk till att med tiden bli ett inre språk. Med det
yttre språket menas att barnet pratar högt för sig självt för att beskriva och ge stöd åt sina
handlingar. Det inre språket använder barnet för tanke och planering (Jerlang, 2008).

2.2 Ordförrådsutveckling hos enspråkiga barn
Vissa milstolpar måste passeras för att barnet ska utveckla ett rikt ordförråd. Hur och när detta
sker är dock väldigt individuellt. Beskrivningen av ordförrådsutveckling på svenska (Nettelbladt,
2007) ser likadan ut som beskrivningen av ordförrådsutvecklingen på arabiska (Omar, 1973). Alla
barn med typisk språkutveckling går först igenom en jollerfas. Jollret blir med tiden mer och mer
kommunikativt och övergår till produktion av ett- två och flerordsyttranden i takt med att barnet
utvecklar sitt språk (Jörgensen, 1995). För att språkutvecklingen ska äga rum måste barnet ha
kommit tillräckligt långt i den kognitiva utvecklingen för att kunna skapa mentala
representationer. Detta sker vid cirka sex till tolv månaders ålder (Strömqvist, 2008). Mentala
representationer innebär att barnet kan lagra information och skapa minnen, till exempel koppla
ljudsekvensen [mama] till sin mamma. Vid den här åldern (sex till tolv månader) representerar de
mentala representationerna, för barnet, vardagliga aktiviteter. Matsituationen kan vara ett exempel
på detta. Första ordet är ofta starkt sammankopplat med någon av dessa vardagliga situationer.
Med tiden är barnet inte längre kontextbundet utan kan använda samma ord i olika former och
sammanhang. Detta fenomen kallas för dekontextualisering (Nettelbladt, 2007). Att barnet når
dekontextualiseringsfasen är viktigt för den fortsatta tal- och skriftspråksutvecklingen (Shulman
& Capone, 2010).
En viktig milstolpe i barnets språkutveckling är då det löser segmenterings- och
kopplingsproblemet. Att lösa segmenteringsproblemet innebär att barnet kan urskilja enskilda ord
ur en talström. När barnet sedan kopplar ihop en viss ljudkombination med en viss betydelse har
det även löst kopplingsproblemet (Strömqvist, 2008). Det finns två olika strategier som barnet
kan använda sig av för att lösa segmenteringsproblemet; gestaltstrategin och den analytiska
strategin. Gestaltstrategin innebär att barnet lär sig flera ord eller ljud i en enhet. Den analytiska
strategin innebär att barnet först analyserar ord som det hör och därefter producerar sina egna
varianter. Ofta använder barnet sig av båda strategierna för att lösa segmenteringsproblemet. I
och med att barnet har löst segmenteringsproblemet så har det också nått benämningsinsikten,

vilket betyder att det har förstått att olika ljudrepresentationer kan kopplas till olika föremål,
personer eller händelser. Barnet har här börjat producera egna ord. Detta sker vid cirka ett års
ålder, med ett spann från cirka nio till femton månader (Nettelbladt, 2007).
Från det att barnet har yttrat sitt första ord, fram till det att ordförrådsexplosionen inträffar,
går språkutvecklingen långsamt. Ordförrådsexplosionen innebär en kraftig utökning av
ordförrådet under kort tid. Barnets ålder är inte avgörande för när ordförrådsexplosionen
inträffar. Dock krävs det att barnet har tillägnat sig en vokabulär på cirka 50 ord, vilket vanligtvis
har skett vid cirka 18 månaders ålder. Ordförrådsexplosionen sker i tre steg. Först utökas
ordförrådet med främst substantiv, därefter med verb och till sist med funktionsord (Nettelbladt,
2007). Det passiva ordförrådet (de ord som barnet förstår) ökar snabbare än det aktiva ordförrådet
(de ord som barnet producerar). Förståelsen är cirka fem gånger större än produktionen (Foster,
1990).
Under tiden som ordförrådet utvecklas så använder sig barnet av semantiska och
syntaktiska ledtrådar. Semantiska ledtrådar innebär att barnet beskriver egenskaper hos en
sak/händelse då det inte kan det egentliga ordet, till exempel ”det är en sådan som man har när
man åker båt” om en flytväst. Syntaktiska ledtrådar kan barnet använda sig av då det har börjat
bilda egna meningar. Barnet analyserar då ett ords olika delar, till exempel böjningsmönster och
ändelser, och kan med hjälp av det gissa sig till om ordet är ett verb eller ett substantiv. Om
användningen av semantiska och syntaktiska ledtrådar leder till att barnet lär sig ett nytt ord så
kallas det för bootstrapping (Nettelbladt, 2007).
I takt med att barnets ordförråd blir större så måste det börja organisera orden i olika
kategorier, dessa brukar kallas för semantiska nätverk. När barnet lär sig ett nytt ord så placeras
det antingen in i något av de befintliga nätverken och blir ett överordnat, underordnat eller
sidoordnat ord, eller så bildar ordet ett nytt semantiskt nätverk. Ett exempel på hur ett semantiskt
nätverk kan vara indelat i dessa olika nivåer är: växt (överordnat)  träd (underordnat) 
gran/björk (sidoordnade) (Nettelbladt, 2007).
Även under- och överextension är vanliga begrepp i beskrivningen av barnets lexikala
utveckling. Underextension innebär att barnet använder till exempel ordet ”bil” endast för
familjens bil och inte för alla andra bilar som finns. Överextension innebär att barnet använder
ett ord för flera olika föremål och/eller aktiviteter (Shulman & Capone, 2010), till exempel ordet
”bil” för både en bil och en buss. Det finns två olika hypoteser om barns överextensioner som
Barrett (1995) beskriver. Den första är ”Semantic feature hypothesis” (SFH) som innebär att

barnet associerar olika föremål som har gemensamma drag, så som form eller storlek. Ett
exempel på detta är då barnet kallar en katt för hund. Den andra är ”Functional core hypothesis”
(FCH) som innebär att barnet associerar föremål som har liknande användningsområde, till
exempel genom att kalla en sked för gaffel. Det finns många teorier om hur barn organiserar och
bearbetar orden i sitt ordförråd. I föreliggande studie kan användningen av just de här två
teorierna påvisas i resultatdelen (se diskussion).

2.3 Ordförrådsutveckling hos tvåspråkiga barn
Det finns två olika typer av tvåspråkighet; simultan och successiv. Simultan tvåspråkighet innebär
att barnet har lärt sig två eller flera språk parallellt före tre års ålder. Successiv tvåspråkighet
innebär att barnet lär sig ett språk före tre års ålder och ett eller flera språk efter (Shulman &
Capone, 2010). Beroende på om barnet är simultant eller successivt tvåspråkigt kan
språkutvecklingen se olika ut.
2.3.1 Simultan tvåspråkighet. Simultan tvåspråkighet kan förekomma i två olika varianter.
Antingen om föräldrarna talar varsitt språk med barnet i hemmet eller om ett språk talas i
hemmet och ett annat i barnets omgivning, till exempel på förskolan (Håkansson, 2003). Shulman
& Capone (2010) menar att simultan utveckling av två eller flera förstaspråk kan liknas vid
språkutvecklingen hos enspråkiga barn. De Houwer (1990) beskriver att det tvåspråkiga barnet
går igenom samma faser i språkutvecklingen som det enspråkiga barnet. Först kommer
jollerfasen, därefter ettords-, tvåords- och flerordsyttranden. Grosjean (1982) skriver att första
ordet kommer ungefär samtidigt hos tvåspråkiga barn som hos enspråkiga barn. Vidare skriver
han att tvåspråkiga barn använder sig av överextensioner i början av språkutvecklingen, i likhet
med enspråkiga barn. Shulman & Capone (2010) menar att på samma sätt som det enspråkiga
barnet lär sig regler för hur språket är uppbyggt kan det simultant tvåspråkiga barnet lära sig två
separata regelsystem samtidigt. Vidare menar Shulman & Capone (2010) att det simultant
tvåspråkiga barnet utvecklar ett lika stort ordförråd som det enspråkiga barnet om man räknar
samman alla ord från de båda språken. Om man däremot observerar varje språk separat kan det
framstå som att barnet har ett sämre ordförråd jämfört med det enspråkiga barnet.
Det finns dock vissa skillnader mellan utvecklingen av simultan tvåspråkighet och
enspråkighet. I början av språkutvecklingen har det tvåspråkiga barnet bara ett ordförråd, som
innehåller ord från de båda språken men efterhand separeras ordförrådet till två, ett för
respektive språk (Jörgensen, 1995). Det simultant tvåspråkiga barnet måste också lära sig vilka
ord och ljud som hör till vilket språk, det vill säga bygga upp två olika språksystem och veta när,
och med vem, respektive ord ska användas (Arnberg, 2004). Det här fenomenet kallar Costa, La

Heij & Navarrete (2006) för ”monolingual mode” eller översatt till svenska ”enspråkigt läge”. Det
tvåspråkiga barnet har lärt sig att producera ord som hör till ett av språken utan att påverkas av
det andra språket. Gawlitzek-Maiwald & Tracy (1996) diskuterar huruvida det finns något som
kan liknas vid tvåspråkig bootstrapping, där barnet använder sig av sina semantiska kunskaper i
det ena språket för att lära sig ett nytt ord på det andra språket. Under den period då barnet
använder sig av bootstrappingen blandar det de båda språken i situationer då det inte kommer på
ett visst ord. Att blanda olika språk i ett och samma yttrande kallas för kodväxling (Cromdal &
Evaldsson, 2003).
Även om barnet är simultant tvåspråkigt behöver det inte betyda att det använder båda
språken lika mycket. Det ena språket kan dominera och utvecklas till ett starkare språk
(Håkansson, Salameh & Nettelbladt, 2003). Det är ofta omgivningens majoritetsspråk som blir
det starkare, på grund av att barnet hör det språket i skolan, på tv eller i affären till exempel
(Håkansson, 2003).
Det är vanligt att barnet utvecklar olika ordförråd på respektive språk (Arnberg, 2004).
Det/de språk som barnet talar hemma blir rikt på ord som ofta benämns i hemmiljön, till
exempel maträtter, möbler etcetera. Det/de språk som barnet talar på förskolan utvecklas mer
inom områden som till exempel matematik och naturkunskap. Jörgensen (1995) skriver att de två
språken aldrig kan vara lika utvecklade. Han menar att språken fungerar olika bra i olika
situationer.

2.4 Språk och miljö
Många samhällen i världen är två- eller flerspråkiga. I Sverige finns endast svenska som officiellt
huvudspråk, det betyder att man måste behärska det språket för att kunna utbilda sig till exempel
(Ladberg, 2003). På grund av detta får minoritetsspråk, så som arabiska, ofta lägre status än
huvudspråket. Samhällets attityd mot ett minoritetsspråk påverkar hur utövarna väljer att använda
sitt språk. Många talar därför minoritetsspråket endast i hemmet och huvudspråket ute i samhället
(Grosjean, 1982).

2.5 Fonologisk medvetenhet hos enspråkiga och tvåspråkiga barn
Det finns forskning som visar att fonologisk medvetenhet är bättre hos tvåspråkiga barn än hos
enspråkiga barn (Marinova-Todd, Zhao & Bernhardt, 2010). Fonologisk medvetenhet är en form
av språklig medvetenhet som innebär att barnet kan identifiera enskilda fonem ur en större
språklig enhet, till exempel ett ord, och bearbeta dem på olika sätt (Gombert, 1992). Att komma
på så många ord som möjligt på till exempel fonemet /s/ visar både på fonologisk medvetenhet

(Arnqvist, 1993) och på ordflödesförmåga (Ivachova & Jones Tinghag, 2007). Marinova-Todd et
al., (2010) skriver att tvåspråkiga barn har ett försprång gentemot enspråkiga barn vad det gäller
fonologisk medvetenhet. På det, för barnet, dominerande språket är detta extra tydligt. I och med
att det simultant tvåspråkiga barnet utvecklar två olika fonologiska system samtidigt så ökar deras
fonologiska medvetenhet. Detta gäller även om de två språken skiljer sig mycket från varandra i
sin uppbyggnad (Marinova-Todd et al., 2010), som till exempel svenska och arabiska. Arabiskan
består av 28 konsonantfonem och svenskan av 18 konsonantfonem (Salameh, Nettelbladt &
Norlin, 2003). En studie av Loizou & Stuart (2003) visar att tvåspråkiga barn presterar högre på
det modersmålet som har en enklare fonologisk struktur jämfört med vad enspråkiga barn
presterar på samma språk. Anthony et al., (2009) skriver att i takt med att ordförrådet utvecklas
och blir större ökar också den fonologiska medvetenheten. Anthony et al., (2009) menar även att
barnets fonologiska medvetenhet på ett första språk speglar den fonologiska medvetenheten på
ett andra språk.

3. Syfte
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida simultant tvåspråkiga barns aktiva ordförråd på
arabiska och svenska skilde sig från enspråkiga barns aktiva ordförråd på svenska. Ett ytterligare
syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan fonologiskt ordflöde och
tvåspråkighet.

3.1 Frågeställningar


Hur skiljer sig de två ordförråden hos simultant tvåspråkiga barn från ordförrådet hos
enspråkiga barn?



Hur skiljer sig det svenska ordförrådet från det arabiska ordförrådet inom gruppen
simultant tvåspråkiga barn?



Hur ser ett eventuellt samband mellan fonologiskt ordflöde och tvåspråkighet ut?

4. Metod
4.1 Försökspersoner
Försökspersonerna var 16 barn i åldrarna 6:2 till 7:0 som alla gick i förskoleklass. Nio barn var
enspråkiga och födda i Sverige, av dessa var fem pojkar och fyra flickor. Sju barn var simultant
tvåspråkiga och födda i Sverige. Fyra var flickor och tre var pojkar. Inklusionskriterier för de
enspråkiga barnen var att båda föräldrarna skulle vara födda i Sverige och ha svenska som
modersmål. För de tvåspråkiga barnen gällde att båda föräldrarna skulle vara födda i Syrien eller
Libanon och tala arabiska i hemmet. Exklusionskriterier var att barnet inte fick ha haft kontakt
med en logoped eller specialpedagog. Barnen valdes ut genom att olika skolor kontaktades, där
rektor och klassföreståndare lämnade sitt godkännande (bilaga 1). Föräldrarna fick sedan ta
ställning till om barnet skulle delta i studien eller inte. I samband med detta fylldes en enkät i om
barnets och föräldrarnas bakgrund (bilaga 2 och 3). Föräldrarna till de tvåspråkiga barnen fick
bland annat ange hur länge barnet hade gått på förskola samt uppskatta (på en VAS-skala) hur
mycket arabiska som talades i hemmet och hur bra barnet var på att prata/förstå arabiska (bilaga
3). De fick även möjlighet att fylla i enkäten på arabiska (bilaga 4). Svaren på de enkätfrågor som
var av betydelse för resultaten redovisas under rubriken ”Kvalitativa resultat”.
De enspråkiga barnen presenteras endast på gruppnivå. De tvåspråkiga barnen finns även
presenterade på individnivå, då som barn A till och med barn G.

4.2 Undersökningsmaterial och procedur
I denna studie testades ordförrådet hos tvåspråkiga och enspråkiga barn. Aktivt ordförråd
testades med hjälp av Ordracet (Eklund, 1996). Inför studien översatte en av författarna Ordracet
till arabiska, syrisk dialekt (bilaga 5), för att kunna testa båda modersmålen hos de tvåspråkiga
barnen. Översättningen gjordes inte genom att olika personer med syrisk arabiska benämnde
bilderna, utan endast genom att författaren kopierade det svenska ordet till arabiska. Vid testning
med Ordracet tittade barnet på bilder och benämnde dem. Testet gjordes på tid och maxpoäng
var 80 poäng. Om barnet inte kunde benämna en bild fick det hjälp i form av fonologisk
prompting, det fick dock inga poäng för detta.
För att få en bättre bild av hur ordförrådet såg ut testades även passivt ordförråd. Detta gjordes
med hjälp av Peabody Picture Vocabulary Test III – PPVT III (Dunn & Dunn, 1997). Den
svenska version som användes var en icke-standardiserad översättning som användes i det dagliga
arbetet på logopedmottagningen. Den arabiska översättning som användes lånades av EvaKristina Salameh. Testningen gick ut på att barnet pekade på den bild, av fyra möjliga, som bäst

stämde överens med det ord som testledaren läste upp. Testet var uppbyggt av olika block som
var åldersrelaterade. Varje block kunde ge max tolv poäng. Efter block sex (6-7 år) avslutades
testningen, därmed var maxpoängen 72 poäng.
Fonologiskt och semantiskt ordflöde testades med hjälp av ordflödestestet FAS. Då FAS
gjordes på svenska användes kategorierna ”djur” och ”ord som börjar på /s/”. Då FAS gjordes
på arabiska användes kategorierna ”allt som kan finnas i ett kylskåp” och ”ord som börjar på
/a/”. Motiveringen till varför de arabisktalande barnen testades med olika kategorier på FAS var
för att de inte skulle kunna välja samma ord på de båda språken vid de olika testtillfällena och
därmed få fler poäng. För att underlätta läsandet under resultat och diskussion valdes
förkortningar för FAS fyra olika delar. Semantik svenska, semantik arabiska, fonologi svenska
och fonologi arabiska är de förkortningar som kommer att användas hädanefter. För att kunna
göra procentuella uträkningar bestämdes ett maxvärde på FAS. Detta sattes till 25 poäng. I och
med detta blev det lättare att göra tydliga jämförelser mellan de olika testen. Dessa jämförelser
presenteras i figur 2. De enspråkiga barnen testades vid ett tillfälle och enbart på svenska. De
tvåspråkiga barnen testades på både arabiska och svenska vid två olika tillfällen, med minst sju
dagar mellan testtillfällena. De tvåspråkiga barnen gjorde alla tre test på arabiska (PPVT, Ordracet
och FAS) men enbart Ordracet och FAS på svenska. Anledningen till att PPVT endast gjordes på
ett av språken var att det bör gå minst sex månader mellan två olika testtillfällen. De enspråkiga
barnen gjorde samtliga test på svenska. En testledare testade alla tvåspråkiga barn på både
arabiska och svenska. En annan testledare testade alla enspråkiga barn.
Tabell 1
Sammanställning av vilka grupper som gjorde respektive test. Ordet inom parentesen anger
vilken kategori av FAS som har testats.
Tvåspråkiga
Testat på arabiska
PPVT
Ordracet
FAS semantik
FAS fonologi

x
x
x (kylskåp)
x (/a/)

Testat på svenska
x
x (djur)
x (/s/)

Enspråkiga
Testat på svenska
x
x
x (djur)
x (/s/)

4.3 Etiska överväganden
Godkännande från föräldrar hämtades in för samtliga barn innan testningen påbörjades. Barnet
har haft rätt att när som helst avbryta testningen. Föräldrarna har haft rätt att dra tillbaka sitt

samtycke om barnets medverkan i studien. Barnet är anonymt i studien och i de resultat som
redovisas är individerna avidentifierade. Alla testtillfällen videofilmades.

4.4 Analysmetod
De statistiska analysmetoder som användes var oberoende t-test för jämförelser mellan grupperna
enspråkiga och tvåspråkiga barn och beroende t-test för jämförelser inom gruppen tvåspråkiga
barn. Korrelationsmätningar gjordes för att analysera sambandet mellan poäng och tid. En tabell
med deskriptiv statistik gjordes för att ge en översikt över resultaten (se tabell 2). En annan tabell
ger en översikt över de felsägningar som var vanligast förekommande bland barnen då aktivt
ordförråd testades (se tabell 3). Två diagram gjordes där resultaten redovisas i procent för att
läsaren lätt ska kunna se skillnader och likheter mellan grupperna och inom gruppen (se figur 1
och 2).

5. Resultat
I resultatet redovisas först de jämförelser som gjordes mellan grupperna tvåspråkiga och
enspråkiga barn, därefter de jämförelser som gjordes inom gruppen tvåspråkiga barn.
Tabell 2
Medelvärde och standardavvikelse av poäng på de fyra testen hos tvåspråkiga och enspråkiga.
Tvåspråkiga på svenska Tvåspråkiga på arabiskaEnspråkiga på svenska
------------------------------ --------------------------------- ---------------------------Test

N Medelvärde SD

PPVT

N Medelvärde SD

N Medelvärde SD

7

46,7

5,0

9

64,6

3,3

Ordracet

7

65,7

3,5

7

26,9

10,8 9

70,7

3,6

FAS sem

7

12,4

4,6

7

5,0

2,2

9

13,4

4,1

FAS fon

7

4,4

2,1

7

1,4

0,5

9

1,4

1,6

5.1 Jämförelser mellan enspråkiga och tvåspråkiga barn
Medelvärdesuträkningar visade att det passiva ordförrådet skilde sig åt mellan de tvåspråkiga
barnen och de enspråkiga barnen. De tvåspråkiga barnen testades här endast på arabiska. De
enspråkiga barnen fick ett medelvärde på 64,56 poäng (SD 3,3) och de tvåspråkiga 46,71 poäng
(SD 5,0). De enspråkiga barnen fick signifikant högre resultat på svenska än vad de tvåspråkiga
fick på arabiska (t(14) = -8,6, p < .01).
Medelvärdet av Ordracet på svenska var för de tvåspråkiga barnen 65,71 poäng (SD 3,5)
och för de enspråkiga 70,67 poäng (SD 3,6). De tvåspråkiga barnen fick ett lägre resultat än de
enspråkiga barnen (t(14) = -2,7, p < .05). När de antal ord som de tvåspråkiga barnen klarade på
arabiska men inte på svenska adderades så blev medelvärdet istället 68,0 (SD 4,7). I och med det
så jämnades resultaten mellan de tvåspråkiga och de enspråkiga barnen ut och inga signifikanta
skillnader kunde påvisas.
Medelvärdet för de enspråkiga barnen på semantik svenska var 13,44 (SD 4,1) och för de
tvåspråkiga barnen 12,43 (SD 4,6). På semantik arabiska blev medelvärdet 5,00 (SD 2,2).
Resultaten visade att de tvåspråkiga barnen fick liknande resultat som de enspråkiga barnen på
delen semantik svenska, inga signifikanta skillnader kunde påvisas. Jämförelsen semantik arabiska
mot semantik svenska visade en signifikant skillnad (t(14) = 4,9, p < .01) mellan de tvåspråkiga
och de enspråkiga barnens resultat. De enspråkiga barnen fick högre resultat på svenska än vad
de tvåspråkiga barnen fick på arabiska.
Medelvärdet för de enspråkiga barnen på fonologi svenska var 1,44 (SD 1,6) och för de
tvåspråkiga 4,43 (SD 2,1). På fonologi arabiska blev medelvärdet 1,43 (SD 0,5). På delen fonologi
svenska fick alltså de tvåspråkiga barnen klart högre resultat (t(14) = 3,2, p < .01) än de
enspråkiga barnen. De tvåspråkiga barnens resultat på fonologi arabiska liknade de enspråkiga
barnens resultat på fonologi svenska, ingen signifikant skillnad kunde påvisas.

5.2 Jämförelser inom respektive grupp
Medelvärdesuträkningar visade att de tvåspråkiga barnen presterade klart högre på svenska än på
arabiska. Ordracet gav värdena 26,86 (SD 10,8) på arabiska jämfört med 65,71 (SD 3,5) på
svenska. De tvåspråkiga barnen fick klart högre resultat på svenska än på arabiska vad det gällde
det aktiva ordförrådet (t(6) = 11,9, p < .01)

Medelvärdet på semantik svenska var 12,43 (SD 4,6) och 5,00 (SD 2,2) på semantik
arabiska. Resultaten visade att de tvåspråkiga barnen presterade högre på svenska än på arabiska
på både semantikdelen (t(6) = 4,3, p < .01) och fonologidelen (t(6) = 4,1, p < .01).
Föräldrarna till de tvåspråkiga barnen fick i enkäten (se bilaga 3 och 4) uppskatta hur mycket
arabiska som talades i hemmet, vilket angavs i procent. Pearson korrelation visade att det inte
fanns något signifikant samband mellan resultatet av PPVT, Ordracet på arabiska och hur mycket
arabiska som talades i hemmet. Pearson korrelation visade även att det inte fanns något samband
mellan antal poäng och tid på Ordracet, varken för experimentgruppen eller för kontrollgruppen.
Det fanns inte heller något samband mellan fonologiskt och semantiskt ordflöde och ordförråd
(aktivt och/eller passivt) hos någon av grupperna.
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Figur 1
Sammanställning i procent av PPVT och Ordracet, enspråkiga och tvåspråkiga barn. Observera
att de tvåspråkiga barnen gjorde PPVT endast på arabiska men Ordracet på både arabiska och
svenska.

60
50

40
30

Enspråkiga
Tvåspråkiga

20
10
0
Semantik svenska
n=16

Semantik arabiska n=7 Fonologi svenska n=16 Fonologi arabiska n=7

Figur 2
Sammanställning i procent av FAS semantik och FAS fonologi, enspråkiga och tvåspråkiga barn.
Observera att de enspråkiga barnen endast testades på svenska.

5.3 Kvalitativa resultat
Vanliga benämningar som barnen i vår studie gjorde under testning av det aktiva ordförrådet var
olika typer av överextensioner. Extra tydligt var det hos barn A som kallade alla fordon för ”bil”.
Även under- och sidoordnade begrepp förekom. I tabell 3 listas de vanligast förekommande ord
som barnen använde istället för målordet under testning med Ordracet. Med vanligast
förekommande ord menas de ord som sades av fler än ett barn.
Tabell 3
Vanligast förekommande ord som användes istället för målordet i benämningstestet Ordracet.
Målordet står till vänster och svarsordet är skrivet med kursiv stil.
Överextensioner

Underordnade begrepp

Sidoordnade begrepp

Ambulans – Bil

Björn – Isbjörn

Jacka – Tröja

Buss – Bil

Båt – Segelbåt

Sked – Gaffel

Lastbil – Bil

Lejon – Tiger

Brandbil – Bil

Räv – Varg

Ett barn visade tecken på att använda sig av semantiska ledtrådar då det inte kom på ett ord. Ett
exempel på detta är då barnet sa ”det är en sån som man har kläder i” då ordet ”garderob”
efterfrågades.

Andel svenska som talas i hemmet (%)
80
70
60
50
40

Andel svenska som talas i
hemmet (%)

30
20
10
0

A

B

C

D

E

F

G

Figur 3
Andel svenska som talas i hemmet för de tvåspråkiga barnen. Resultatet anges i procent.
Observera att y-axeln endast går upp till 80 %.

Fyra av de tvåspråkiga barnen hade gått på förskola i Sverige i fyra år, tre av dem i fem år. Detta
gav ett medelvärde på 4,4 år. Andel svenska som talas i hemmet redovisas i figur 3. Frågorna
”Hur bra bedömer du att ditt barn är på att prata arabiska?” och ”Hur bra bedömer du att ditt
barn är på att förstå arabiska?” besvarades på en VAS-skala som gick från ”Kan inte alls” till
”Mycket bra”. Samtliga föräldrar kryssade över mittlinjen.

6. Diskussion
6.1 Resultatdiskussion
Definitionen av simultan tvåspråkighet är att barnet lär sig två eller flera språk innan tre års ålder
(Shulman & Capone, 2010). Med denna definition som stöd ansåg vi att alla tvåspråkiga barn i
föreliggande studie hade två stycken modersmål, trots att de presterade mycket sämre på det ena
språket. Håkansson, Salameh & Nettelbladt (2003) beskriver att det ofta är ett språk som är
dominerande hos tvåspråkiga barn. Resultaten visade att två av de sju barnen till största del talade
svenska i hemmet, 60 respektive 67 procent (se figur 3). Med tanke på att dessa barn alltid talade
svenska i skolan var det tydligt att det var svenskan som var det dominerande språket. Ett barn

talade lika mycket svenska som arabiska (50 procent). För resterande fyra barn var det arabiskan
som talades mest i hemmet (se figur 3). Med tanke på deras förhållandevis låga testresultat på
arabiska föreföll det ändå som om att det var svenskan som var det dominerande språket även för
dessa barn. Andra faktorer som talade för detta var att barnen alltid talade svenska i skolan och
dessutom hade gått på förskola i Sverige sedan tvåårsåldern. Det språk som talas mest i ett
tvåspråkigt barns omgivning utvecklas alltså till ett starkare och mer dominerande språk
(Håkansson, 2003). Det kan diskuteras huruvida de barn som talade svenska till största del även i
hemmet verkligen var tvåspråkiga. I resultatet av enkätfrågorna uppskattade dock föräldrarna att
deras barn pratade/förstod arabiska i relativt hög grad. Detta kunde styrka uppfattningen om att
barnen var simultant tvåspråkiga. Grosjean (1982) beskriver hur omgivningens uppfattning
påverkar utövarna av ett minoritetsspråk. I ett enspråkigt land som Sverige (Ladberg, 2003) får
arabiskan litet utrymme, vilket gör att svenskan tar över och blir dominerande. Detta kunde också
ses som en förklaring till varför de tvåspråkiga barnen fick lägre resultat på arabiska än på
svenska.
Inom utvecklingspsykologin beskrivs den proximala utvecklingszonen där barnet behöver
hjälp av en vuxen för att kunna utföra vissa uppgifter (Von Tetzchner, 2005). Då testpersonerna i
föreliggande studie gjorde produktionstestet Ordracet fick de hjälp i form av fonologisk
prompting då de inte kunde benämna ordet. Med hjälp av promptingen kunde många barn
benämna det specifika ordet men det gav dem inte några poäng. Det gav dock en bättre
uppfattning om hur barnets ordförråd såg ut. Ett annat begrepp som utvecklingspsykologerna tar
upp är det ”inre” och ”yttre” språket (Von Tetzchner, 2005). Många av testpersonerna i
föreliggande studie använde sig av det yttre språket för att komma ihåg det efterfrågade ordet,
både på produktionstestet Ordracet och på förståelsetestet PPVT. Det hände också att de
tvåspråkiga barnen repeterade ordet på svenska, trots att det efterfrågade ordet sades på arabiska.
Detta tydde på att barnet använde sig av det dominerande språket för att kunna lösa uppgiften.
En annan förklaring skulle kunna vara att barnet hade lättare för att plocka fram ord på svenska.
Resultaten visade att det passiva ordförrådet (testades med PPVT) var större än det aktiva
(testades med Ordracet) hos de enspråkiga barnen. Detta är helt i förenlighet med vad Foster
(1990) säger. De tvåspråkiga barnen visade dock upp en mycket större skillnad mellan förståelse
och produktion på arabiska än vad de enspråkiga barnen gjorde på svenska. Att de enspråkiga
barnen inte visade upp lika stora skillnader i förståelse och produktion (se figur 1) kan bero på att
det förståelsetest som användes var utformat för amerikanska barn. Det förekom ord som kan
vara främmande för svenska barn i sexårsåldern och därför blev resultatet något sämre än om

testet hade varit utformat efter svenska sexåringar. De stora skillnader som fanns mellan de
tvåspråkiga och de enspråkiga barnens resultat föreföll bero på att de tvåspråkiga barnen testades
endast på arabiska. Vid analys av resultaten på resterande test kunde det konstateras att arabiskan
var det svagare språket. Skillnaden mellan förståelse och produktion föreföll bero på att de
tvåspråkiga barnen presterade förhållandevis lågt vad gäller aktivt ordförråd. Om förståelsen hade
testats även på svenska, där de visade upp betydligt högre resultat på aktivt ordförråd, så hade de
antagligen fått resultat som liknade de enspråkiga barnens.
Resultaten av det aktiva ordförrådet visade att de enspråkiga barnen hade något fler poäng
än de tvåspråkiga barnen på svenska. På arabiska låg de tvåspråkiga barnen på en mycket lägre
nivå än vad de gjorde på svenska. En del av de felsvar som de tvåspråkiga barnen gjorde på
svenska blev rätt på arabiska. Detta betyder att när de två ordförråden lades ihop så kom de flesta
av försökspersonerna upp i samma produktionsnivå som de enspråkiga barnen.
Tillvägagångssättet att addera de två ordförråden beskrivs av Shulman & Capone (2010).
Det fanns inget samband mellan antal poäng och den tid det tog att genomföra Ordracet.
Vissa barn behövde mer hjälp genom prompting än andra. För dessa barn tog det mycket längre
tid att genomföra testet men de fick ändå inte bättre resultat. Likväl visade mätningarna att de
barn som genomförde testet på kort tid inte fick sämre resultat.
Barrett (1995) beskriver två olika teorier om hur överextensioner kan ta sig uttryck;
semantic feature hypothesis och functional core hypothesis. Bland testpersonerna i föreliggande
studie fanns exempel på båda dessa. Det förekom även exempel på att barnen svarade mer
specifikt än vad som krävdes, dessa underordnade begrepp sågs hos majoriteten av barnen. Även
sidoordnade begrepp användes av många barn. Ett barn visade tecken på att använda sig av
semantiska ledtrådar då det inte kom på ett ord. Att barnen använde sig av olika strategier för att
benämna orden tyder på att de befann sig på olika ställen i ordförrådsutvecklingen. Det kan också
förklaras genom att barnen organiserade sina semantiska nätverk på olika sätt.
Resultaten av semantik svenska skilde sig inte åt mellan de tvåspråkiga och de enspråkiga
barnen. Däremot visade sig stora skillnader på delen fonologi svenska. Här hade de tvåspråkiga
barnen en klar fördel gentemot de enspråkiga barnen. Detta tolkas som att de tvåspråkiga barnen
hade en större fonologisk medvetenhet på grund av utvecklingen av två olika språksystem
(Marinova-Todd et al., 2010). På fonologi arabiska fick de tvåspråkiga barnen likvärdiga resultat
med de enspråkiga barnen. Vi ställer oss frågan varför de inte får bättre resultat även här. I
litteraturen råder det delade meningar om huruvida den fonologiska medvetenheten är lika bra på

båda språken (Marinova-Todd et al., 2010) eller inte (Anthony et al., 2009). Zoidou & Stuart
(2003) menar att de tvåspråkiga barnen endast får bättre resultat på det av de två språken som har
en enklare fonologisk struktur. Resultaten i föreliggande studie visade att den fonologiska
medvetenheten var klart bättre på det ena språket; svenskan. Det beror troligtvis på att arabiskan
var ett mycket svagare språk hos de tvåspråkiga barnen i studien men det kan också bero på att
arabiskan har en mer komplicerad fonologisk struktur än svenskan (Salameh, Nettelbladt &
Norlin, 2003). Trots de i övrigt svaga resultaten på arabiska hade de tvåspråkiga barnen här ändå
likvärdiga resultat med de enspråkiga barnen på svenska.
Att de tvåspråkiga barnen hade sämre ordförråd på arabiska än på svenska kan bero på att
arabiskan inte får speciellt stort utrymme i det svenska samhället. I ett enspråkigt land som
Sverige får huvudspråket stort inflytande över tvåspråkiga barn (Ladberg, 2003).

6.2 Metoddiskussion
För att kunna göra säkrare jämförelser mellan grupperna hade det behövts fler antal deltagare i
studien. En grupp med enspråkiga arabisktalande borde ha lagts till för att kunna jämföra olika
grupper av enspråkiga barn med varandra. PPVT kunde ha gjorts även på svenska med de
tvåspråkiga barnen för att få fram eventuella skillnader i det passiva ordförrådet mellan en- och
tvåspråkiga barn. Rekommendationerna om minst sex månaders mellanrum mellan de två
testtillfällena följdes dock i denna studie, varför testningen endast gjordes en gång. Ett problem
med att använda en översatt version av PPVT är att svårighetsgraden inte ökar med jämna steg så
som den gör i den amerikanska originalversionen. Det kan förklara varför barnen i föreliggande
studie inte klarade samtliga ord inom de åldersmatchade blocken.
Under kvalitativa resultat redovisades de svar som barnen angav istället för målordet vid
testning med Ordracet. De svar som barnen angav kan förklaras på olika sätt, antingen
misstolkade de bilden eller så var bilden mer specifik än det svarsord som krävdes. Ett exempel
på det var den bild som visade en segelbåt. Barnet svarade segelbåt men svarsordet var ”båt”.
Fråga åtta i enkäten till föräldrarna till de tvåspråkiga barnen (Hur mycket svenska talas i
hemmet?) kunde ha formulerats på ett annat sätt. Frågan borde istället ha delats upp i två frågor;
”Hur mycket svenska talar barnet i hemmet?” och ”Hur mycket svenska talar föräldrarna i
hemmet?”. Den formulering som användes kan ha tolkats på två olika sätt; antingen hur mycket
svenska som barnet talade, eller hur mycket svenska som föräldrarna talade. Vi valde att tolka
svaren som den andel svenska barnet talar.

6.3 Framtida studier
För att kunna uttala sig om huruvida tvåspråkiga barn utvecklar två olika ordförråd på sina två
modersmål skulle det vara intressant att testa alla olika kategorier av FAS på alla barnen. Det
skulle kunna ge intressant information om hur de två ordförråden skiljer sig från varandra och
om hur de skiljer sig från ordförrådet hos enspråkiga barn.
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8. Bilagor
8.1 Bilaga 1 – informationsbrev till skola
Hej!

Vi heter Sabina och Hanna och vi går termin 5 på logopedprogrammet på universitetet i
Linköping. I år kommer vi att skriva vår kandidatuppsats där vi ska undersöka svensktalande och
arabisktalande barns ordförråd. Åldersgruppen vi ska testa är barn i 6-årsåldern och vi vore
tacksamma om ni kunde lämna ut denna enkät till föräldrarna i klassen. Undersökningen syftar till
att få kunskap som kan bidra till att man kan göra säkrare logopediska bedömningar av
arabisktalande barn i Sverige med misstänkt språkstörning.
Vi kommer att testa barnets ordförråd och benämningsförmåga. Testningen går ut på att barnet
får titta på bilder och säga vad det ser. Vi kommer också att läsa texter där barnet sedan ska peka
på den bild som passar till texten.
Vi skulle vilja utföra testningarna under skoltid och vi räknar med att det kommer att ta cirka 1
timme per barn. Vi undrar om det finns möjlighet att sitta i ett avskilt rum där vi kan genomföra
testningen och även videofilma? Materialet tar endast vi och vår handledare del av. Videofilmer och
testresultat kommer att förstöras efter att studien har slutförts. Barnet är anonymt i studien och
redovisade resultat kommer inte att kunna kopplas till enskild individ. Barnet har när som helst
rätt att avbryta testningen och föräldrarna har rätt att dra tillbaka sitt samtycke om barnets
medverkan i studien.

Jag godkänner att testning och videoinspelning genomförs på skolan. (Målsmans godkännande
inhämtas i enkäten till föräldrarna.)
Rektors underskrift
………………………………
Namnförtydligande
………………………………

Klassföreståndares underskrift
…………………………………….
Namnförtydligande
…………………………………….

Ring eller maila gärna om det är något ni undrar över!

Med vänliga hälsningar,
Hanna Bergström: 073-xxx xx xx, mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se
Sabina Alkass Yousef (Arabisktalande): 073-xxx xx xx, mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se
Handledare Janna Ferreira: 010-xxx xx xx

8.2 Bilaga 2 – informationsbrev och enkät till föräldrar till enspråkiga barn
Hej!
Vi heter Sabina och Hanna och vi går termin 5 på logopedprogrammet på universitetet i
Linköping. I år kommer vi att skriva vår kandidatuppsats där vi ska undersöka svensktalande och
arabisktalande barns ordförråd. Åldersgruppen vi ska testa är barn i 6-årsåldern och vi vore
tacksamma om ni lät ert barn delta i vår undersökning. Undersökningen syftar till att få kunskap
som kan bidra till att man kan göra säkrare logopediska bedömningar av arabisktalande barn i
Sverige med misstänkt språkstörning.
Vi kommer att testa barnets ordförråd och benämningsförmåga. Testningen går ut på att barnet
får titta på bilder och säga vad det ser. Vi kommer också att läsa texter där barnet sedan ska peka
på den bild som passar till texten.
Testningen kommer att ske under skoltid och vi tar kontakt med ert barns lärare för att hitta ett
passande testtillfälle. Testningen tar cirka 30-60 minuter att genomföra.
Testningen kommer att videofilmas. Materialet tar endast vi och vår handledare del av. Videofilmer
och testresultat kommer att förstöras efter att studien har slutförts. Barnet är anonymt i studien
och redovisade resultat kommer inte att kunna kopplas till enskild individ. Barnet har när som
helst rätt att avbryta testningen och ni har som föräldrar rätt att dra tillbaka ert samtycke om
barnets medverkan i studien.
Om ni vill att ert barn deltar i studien så skriver ni under nedan och lämnar lappen till
klassläraren.

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien:
Underskrift målsman 1

Underskrift målsman 2

……………………………………..
Namnförtydligande

………………………………………

Namnförtydligande

……………………………………….

……………………………………….

Ring eller maila gärna om det är något ni undrar över!

Med vänliga hälsningar,
Sabina Alkass Yousef (Arabisktalande): 073-xxx xx xx, mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se
Hanna Bergström: 073-xxx xx xx, mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se
Handledare Janna Ferreira: 010-xxx xx xx

Barnets namn:.……………………………………………………………..
Födelseår:……………………………Födelsemånad:…………………….
Telefonnummer:……………………………………………………………
Pojke

Flicka

1. Har ditt barn bott någon annanstans än i Sverige?
Ja
Nej
Om ja, var?......................... När?.........................Hur länge?.........................
2. Är båda föräldrar ursprungligen från Sverige?
Ja
Nej
Om nej, varifrån kommer mamma?.........................Pappa?…………………
3. Talar ditt barn något annat språk än svenska?
Ja
Nej
Om ja, vilket/vilka språk?..............................................................................
4. Vid vilken ålder började ditt barn prata?
- Första ordet?……………………………………………………………..
- Första meningen?………………………………………………………...
5. Har ditt barn någon gång besökt logoped eller specialpedagog?
Ja
Nej
Om ja, vid vilken ålder? ……….. Orsak? ………………………….……….
6. Har barnet gått på förskola?
Ja
Nej
Om ja, hur länge?.............................................................................................
7. Har barnet några syskon?
Ja
Nej
Om ja, hur gamla?.............................................................................................

8. Hur bra bedömer du att ditt barn är på att prata svenska? (Markera med ett kryss)
Kan inte alls ----------------------------------------------------------- Mycket bra
9. Hur bra bedömer du att ditt barn är på att förstå svenska? (Markera med ett kryss)
Kan inte alls ----------------------------------------------------------- Mycket bra

8.3 Bilaga 3 – informationsbrev och enkät till föräldrar till tvåspråkiga barn
Hej!
Vi heter Sabina och Hanna och vi går termin 5 på logopedprogrammet på universitetet i
Linköping. I år kommer vi att skriva vår kandidatuppsats där vi ska undersöka svensktalande och
arabisktalande barns ordförråd. Åldersgruppen vi ska testa är barn i 6-årsåldern och vi vore
tacksamma om ni lät ert barn delta i vår undersökning. Undersökningen syftar till att få kunskap
som kan bidra till att man kan göra säkrare logopediska bedömningar av arabisktalande barn i
Sverige med misstänkt språkstörning.
Vi kommer att testa barnets ordförråd och benämningsförmåga. Testningen går ut på att barnet
får titta på bilder och säga vad det ser. Vi kommer också att läsa texter där barnet sedan ska peka
på den bild som passar till texten.
Testningen kommer att ske under skoltid och vi tar kontakt med ert barns lärare för att hitta ett
passande testtillfälle. Testningen tar cirka 30-60 minuter att genomföra.
Testningen kommer att videofilmas. Materialet tar endast vi och vår handledare del av. Videofilmer
och testresultat kommer att förstöras efter att studien har slutförts. Barnet är anonymt i studien
och redovisade resultat kommer inte att kunna kopplas till enskild individ. Barnet har när som
helst rätt att avbryta testningen och ni har som föräldrar rätt att dra tillbaka ert samtycke om
barnets medverkan i studien.
Om ni vill att ert barn deltar i studien så skriver ni under nedan och lämnar lappen till
klassläraren. En enkät med frågor kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle.

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien:
Underskrift målsman 1

Underskrift målsman 2

……………………………………..
Namnförtydligande

………………………………………

Namnförtydligande

……………………………………….

……………………………………….

Ring eller maila gärna om det är något ni undrar över!

Med vänliga hälsningar,
Sabina Alkass Yousef (Arabisktalande): 073-xxx xx xx, mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se
Hanna Bergström: 073-xxx xx xx, mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se
Handledare Janna Ferreira: 010-xxx xx xx
Enkät
Barnets namn:.……………………………………………………………………………..
Barnets födelseår………………………. födelsemånad…………………………………
Telefonnummer:……………………………………………………………………………
Pojke

Flicka

1. Hur länge har mamma bott i Sverige?........................................................................
2. Vilket land kommer mamma ursprungligen ifrån?....................................................
3. Hur länge har pappa bott i Sverige?...........................................................................
4. Vilket land kommer pappa ursprungligen ifrån?........................................................
5. Vid vilken ålder kom barnet till Sverige?...................................................................
6. Har ditt barn någon gång besökt logoped eller specialpedagog?
Ja

Nej

Om ja, vid vilken ålder?........... Orsak?......................................................................
7. Vilka språk talar ni hemma med barnet? Mamma?…………….. Pappa?……………. Om
arabiska, vilken dialekt har mamma?.........................Pappa?..................................
8.

Hur mycket svenska talas i hemmet? (Markera med ett kryss)
0 %.................................................. 50 %..................................................100 %

9. Vid vilken ålder började ditt barn prata?
- Första ordet…………………………… På vilket språk?…………………………
- Första meningen……………………… På vilket språk?…………………………
10. Går ditt barn på modersmålsundervisning?
Ja
Nej
11. Har ditt barn gått på förskola i Sverige?
Ja
Nej
Om ja, hur länge?...........................................................................................................

12. Har ditt barn gått på förskola i ert hemland?
Ja
Nej
Om ja, hur länge?............................................................................................................
13. Har ditt barn några syskon?
Ja
Nej
Om ja, hur gamla?.............................................................................................................
14. Hur bra bedömer du att ditt barn är på att prata arabiska? (Markera med ett kryss)
Kan inte alls ----------------------------------------------------------- Mycket bra
15. Hur bra bedömer du att ditt barn är på att förstå arabiska? (Markera med ett kryss)
Kan inte alls ----------------------------------------------------------- Mycket bra
16. Hur bra bedömer du att ditt barn är på att prata svenska? (Markera med ett kryss)
Kan inte alls ----------------------------------------------------------- Mycket bra
17. Hur bra bedömer du att ditt barn är på att förstå svenska? (Markera med ett kryss)
Kan inte alls ----------------------------------------------------------- Mycket bra

8.4 Bilaga 4 – informationsbrev och enkät på arabiska till föräldrar till tvåspråkiga barn.

يشحثا
َحٍ ساتُٛا ٔ ْاَاَ .حٍ طالب ف ٙانفظم انخايس ف ٙلسى ا يشاع انُطك ف ٙجايعّ نُٛشٕتُٛغ.
فْ ٙزِ انسُّ سٕف َمذو اطشٔحرُا انر ٙسٕف َثحث فٓٛا سعّ لايٕس االطفال انزٚ ٍٚركهًٌٕ انسٕٚذٚح ٔ انعشتٛح
اعًاس االطفال انًشاسك ٍٛف ٙانثحث ْٕ سد سُٕاخ ٔ َحٍ سُكٌٕ نكى يٍ انشاكش ٍٚاٌ ٔافمرى اٌ ٚشاسن اطفانكى فْ ٙزِ
انذساسح.
ْذف ْزا انثحث ْٕ اٚجاد افضم انطشق نفحض االطفال انزٚ ٍٚركهًٌٕ انعشتٛح ٔ نذٓٚى يشاكم ف ٙانُطك
سٕف َفحض لايٕس انطفم ٔ ,لٕاعذ
انهغح ٔ فٓى االطٕاخ تًساعذِ انفحٕص انرانٛح.
انفحض ٚرًثم تاٌ انطفم ُٚظش انٗ تعغ انظٕس ٔ ٚسً ٙيا ٚشٖ .سٕف َمٕو اٚضا تمشاءج تعغ انُظٕص ٔ ٚطهة يٍ
انطفم اٌ ٚشٛش انٗ انظٕسج انًُاسثح نهُض.
انفحض سٕف ٚرى اجشاءِ فٔ ٙلد انذٔاو ٔسُمٕو تاالذفاق يع يعهًّ انطفم عهٗ انًٕعذ انًُاسة نهطفم .يذج انفحض ساعّ
ذمشٚثا.
االخرثاس سٛرى ذظٕٚشِ ٔ سُشاِ َحٍ ٔ انًسؤن ٍٛعُا فمظ
االفالو ٔ َرائج انثحث سٕف ذرهف تعذ االَرٓاء يٍ انذساسح .االطفال انًشاسك ٍٛسٛكَٕٕا يكرٕي ٙاالسى ٔ َرائج انثحث ال
ًٚكٍ ستطٓا تا٘ اسى.
االطفال نذٓٚى دٔيا انحك تاالَسحاب يٍ انثحث كًا ٚسرطٛع االْم اٚضا سحة يٕافمرٓى تًشاسكّ اتُٓى ف ٙانثحث.
إٌ كُرى ذشٚذٌٔ اٌ ٚشاسن أالدكى تانثحث ذفضهٕا تًهئ اسرًاسج انثحث ف ٙانظفحح انرانٛح ٔ اعطائٓا نًعهًّ اتُكى فٙ
انًذسسح لثم ذاسٚخ انثايٍ عشش يٍ انشٓش انجاس٘.
ارا نى ذكَٕٕا يٕافم ٍٛعهٗ انًشاسكح اسجٕا اٌ ذضعٕا اشاسِ اياو كهًّ.
).(Nej
ًٚكُكى انًشاسهح عهٗ االًٛٚم أ االذظال تُا ارا كاٌ نذٚكى اسأنّ.

يع فائك االحرشاو
Hanna Bergström: 073-xxx xx xx, mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se
Sabina Alkass Yousef (Arabisktalande): 073-xxx xx xx, mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se
): 010-xxx xx xxانًششف(Handledare Janna Ferreira

اعرطالع
اعٌ اىطفو .........................................................................................
ذاسٝخ اى٘الدج .......................................شٖش اى٘الدج ............................
سقٌ اىٖاذف .......................................................................................
فراج ) (
طث( ) ٜ
ٍْز ٍر ٚذؼٞش األً ف ٜاىغ٘ٝذ؟ ......................................... ..............................
ٍِ ا ٛتيذ اطو االً؟ ........................................... .........
ٍْز ٍرٝ ٚؼٞش االب ف ٜاىغ٘ٝذ؟ ...........................................................................
ٍِ ا ٛتيذ اطو االب؟ ........................................................
؟ ف ٜا ٛػَش خاء طفينٌ اى ٚاىغ٘ٝذ ...................................................................
صاس طفيل ف ٜأٗ ٛقد ٍضٍ ٚؼاىح اىنالً أٗ ٍؼاىح اىْطق؟ ٕو
ال ) (
ّؼٌ ) (
إرا ماّد اإلخاتح تْؼٌ  ،ف ٜأ ٛعِ؟ ...........اىغثة؟ ......................................................................
ٍا ٕ ٜاىيغاخ اىر ٜذرنيَُ٘ تٖا ف ٜاىَْضه ٍغ اىطفو؟ االً؟  .................االب؟ ...............
إرا اىؼشتٞح ٍ ،ا ٕ ٜىٖدح آالً؟ ................... ........................االب ...............
مٌ ذغرؼَيُ٘ اىغ٘ٝذٝح ف ٜاىثٞد
0 ٪................................................ .. 50 ٪.............................................. .... 100 ٪
ا ٛعِ تذأ اىطفو ف ٜاىنالً؟
أٗه ميَح ..............................
اىدَيح األٗى........................ ٚ
ٕو ٝريق ٚاىطفو دسٗط تيغح االً؟
ّؼٌ ) (

تأ ٛىغح؟ .................................
تأ ٛىغح؟ ...........................
ال ) (

؟ ٕو رٕة طفيل ٍشحئ اىحضاّح ف ٜاىغ٘ٝذ
ال ) (
ّؼٌ ) (
ّؼٌ إرا ماُ اىد٘اب ..................................................مٌ
ٕو رٕة طفيل ٍشحئ اىحضاّح ف ٜتيذك؟
ال ) (
ّؼٌ ) (
ّؼٌ إرا ماُ اىد٘اب ..................................................مٌ
ٕو ىذٝل اطفاه اخشِٝ؟
ّؼٌ ) (
ّؼٌ إرا ماُ اىد٘اب

............

............

ال ) (

..................................................

مٌ

............

مٞف ذؼرقذ أُ طفيل ٝرحذز اىؼشتٞح؟
ال َٝنْٔ ٍَ -----------------------------------------------------------راص

مٞف ذؼرقذ أُ طفيل ٝفٌٖ اىيغح اىؼشتٞح؟
ال َٝنْٔ ٍَ -----------------------------------------------------------راص
مٞف ذؼرقذ أُ طفيل ٝرحذز اىغ٘ٝذٝح؟
ال َٝنْٔ ٍَ -----------------------------------------------------------راص
اىغ٘ٝذٝح؟ مٞف ذؼرقذ أُ طفيل ٝفٌٖ اىيغح
ال َٝنْٔ ٍَ -----------------------------------------------------------راص
إرا مْد ذقثو أُ ٝشاسك طفيل ف ٜتحثْا ضغ ػالٍح ف ٜاىَشتغ ّؼٌ ٗتاىؼنظ ف ٜال ٗ .عٞرٌ ذظ٘ٝش اىثحس تناٍٞشا فٞذ.٘ٝ
ال ) ( ٕزٓ اىَ٘اد ال ٝشإا احذ عّ٘ ٙحِ ٗاىَششف ِٞػيْٞاٗ .عٞرٌ اذالف خَٞغ اىَ٘اد تؼذ أُ االّرٖاء ٍِ اىذساعح
ّؼٌ ) (
أٗافق ػي ٚأُ طفي ٜاىَشاسمح ف ٜاىذساعح
ذ٘قٞغ اى٘اىذ اٗ ٗى ٜاالٍش .............................................
ذ٘قٞغ اى٘اىذج اٗ ٗى ٔٞاالٍش .............................................
اعٌ اى٘اىذج
اعٌ اى٘اىذ
.............................................. ..............................................

Bilaga 5 – Arabisk översättning av testprotokoll till Ordracet
TESTPROTOKOLL
ORDRACET (arabiska)
Av: Sabina Alkass Yousef

Namn:…………………………………………………………………………………………

År

Månad

Dag

Födelsedatum:
Testdatum:
Ålder:

Testledare:……………………………………………………………………………………

Tid:…………………………minuter.

Felbenämningar:
TYP
FIK
Tend.
Nyord
VFT
Övergr.
Noll
Annat
Totalt:

ANTAL

EXEMPEL

Kommentarer:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

MÅLORD
Bok
Tupp
Kniv
Fjäril
Byxor
Motorcykel
Bokhylla
Helikopter
Soffa
Tomat
Ekorre
Skor
Visp
Skärp
TV
Banan
Kastrull
Kam
Morot
Lök
Snigel
Plåster
Kyckling
Traktor
Gris
Glas
Myra
Citron
Lampa
Kaffebryggare
Ambulans
Strumpor
Kopp
Gaffel
Apelsin
Stövlar
Ljus
Groda
Tandborste
Jacka

Syrisk dialekt
مراب
لٝد
ِٞعن
فشاشح
ُ٘تْطي
دساخح
ٍٔنرث
ن٘ترشٕٞي
٘اّحٝد
تْذٗسج
عْداب
قْذاسج
خالط
قشاط
ُ٘ٝاىريفض
ٍ٘ص
ٓطْدش
ٍشظ
خضس
تظو
ُٗحيض
الطق/ٗخش/
تالعرش،
فشٗج
تركتور
شٝخْض
مأط
َّٔي
َُ٘ٞى
ٍظثاذ،ٔىَث
حٝقٖ٘ٓ غال
اطؼاف
خ٘اسب
قذذ
ٔش٘م
تشذقاه
ٍٔخض
شَؼا
ضفذع
ُفششاج أعْا
دٞخام

Fonetisk skrift
ktӕ:b
di:k
seki:nԑ
fӕrӕ:ʃԑ
bantarɔn
dԑrӕ:ʤԑ
mӕktab kԑtb
hԑli:kɔpter
di:wӕ:nԑ
banadɔra
senʤӕ:b
qndӕrӕ
ɧԑlα:ta
qʃα:t
tlvezjø:n
mo:zԑ
tӕnʤӕra
mʊҫt
ʤzα:r
basal
ħӕ:lα:zʊn
jrʊ/lӕsqa/plaster
fԑru:ʤ
trӕktø:r
ɧӕnzi:r
kӕ:sԑ
nԑmlԑ
lԑjmʊ:nԑ
lα:mpa/mʊsbaħ
ǥlӕ:jet qα:hʉԑ
ӕs9ӕf
ʤӕөӕrԑb
qӕ:dӕ:ħ
ҫøʊ:kԑ
bʊrtʊqӕl
ʤzmԑ
Ҫӕm9ӕ
Ðfða9
fԑrşα:i:t snӕ:n
ʤӕ:kԑt

R/F

SVARSORD

TYP

MÅLORD
Räv
Björn
Flygplan
Halsduk
Tiger
Sked
Kalsonger
Säng
Slips
Vattenkanna
Äpple
Lastbil
Spegel
Orm
Matta
Lejon
Spruta
Paraply
Älg
Sax
Giraff
Fåtölj
Nyckelpiga
Höna
Glasögon
Svamp
Stol
Brandbil
Skalbagge
Fluga
Spis
Byrå
Gurka
Fisk
Båt
Nyckel
Buss
Päron
Cykel
Vantar

Syrisk dialekt
ثعلب
دب
اسجٞط
ٔ ىفح/ شاه
َّش
ٍؼيقح
ُ٘ميغ
ذخد
ٔمشاف
قٝاتش
ذفاحح
َُ٘ٞم
ٍشآج
حٞح
عدادج
األعذ
اتشج
ٔٞشَغ
غضاه
ٍقض
ٔصساف
قيطغ،ٜمشع
خْفغاء
ٔدػغ٘ق،
دخاخح
ّظاسج
فطش
ٜمشع
ٔٞاطفائ
خنفساء
ضبانة
ُفش
ٍنرة
اسٞخ
عَل
قاسب
ٍفراذ
تاص
ػشٍ٘ط
ٔدساخ،دٞتغني
مف٘ف

Fonetisk skrift
θӕ:qlӕb
dʊb
ti:ara
ҫӕ:l/lӕ:fħa
namər
mӕ9lӕqa
kӕlsø:n
tӕ:ḵt
grα:fԑta
bri:k
tefӕ:ħa
kӕmjø:n
mrӕ:j
ħӕje
sdʤӕ:dԑ
ӕlӕsӕd
ʊbrԑ
ҫamsi:ԑ
gӕ:zӕ:l
mqas
zӕrӕfӕ
qӕltaǥ
dӕ9sʊqa
ʤe:ʤe:
nԑdα:rα:t
fœtr
kərsI
atfα:iԑ
ḵi:nfi:sӕ:nԑ
dʊbӕ:nԑ
fœrn
mӕ:ktӕb
ḵjα:r
sӕ:mӕk
qӕ:rIb
mԑftӕħ
bα:s
9armu:t
bsklԑt/drӕ:ʤԑ
kfu:f

R/F

SVARSORD

TYP

