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Sammanfattning 

Tidigare studier inom området tvåspråkighet har visat på olika resultat beträffande om och i 

vilken grad tvåspråkigheten påverkar språkutvecklingen. Vissa studier tyder på att det inte 

föreligger någon skillnad i den fonologiska utvecklingen mellan enspråkiga och tvåspråkiga 

barn, medan andra pekar på motsatsen och menar att skillnader faktiskt finns.  

I föreliggande studie ingick två grupper om sex barn i 2 ½- årsåldern. Den ena gruppen 

bestod av enspråkiga barn med svenska som modersmål och den andra av tvåspråkiga barn 

vars föräldrar hade arabiska som modersmål. Barnens språk skattades av föräldrarna enligt 

bedömningsformuläret REEL-2 och logopedstudenter bedömde barnens språk med hjälp av 

ett fonologiskt screeningsmaterial.  

Studiens resultat visade tendenser på att vissa skillnader fanns mellan de två grupperna. 

De tvåspråkiga barnen använde generellt fler olika slags förenklingsprocesser samt hade 

högre förekomst av förenklingsprocesser än de enspråkiga barnen. Det genomsnittliga andelen 

korrekt producerade konsonanter (Percentage of Consonants Correct, PCC) var högre hos de 

enspråkiga barnen än hos de tvåspråkiga barnen. Föräldrarna till barnen i båda grupperna 

tenderade att skatta barnens förmåga högre än vad logopedstudenternas bedömning visade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  

Vi vill först och främst tacka sköterskorna på BVC-enheterna samt berörda barn och föräldrar 

för att de gjorde föreliggande studie möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Inger 

Lundeborg för löpande respons på uppsatsens olika delar. Sist men inte minst, vill vi tacka 

Sabina Al Kass Yousef för översättning av bedömningsformuläret REEL-2, från svenska till 

arabiska och Eva-Kristina Salameh för verifiering av den arabiska översättningen. .  
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1. Inledning 

De senaste åren har antalet barn till föräldrar födda utanför Sverige ökat markant och 

(Statistiska Centralbyrån, 100310). Denna ökning utgör en utmaning för Barnhälsovården 

som bland annat har att screena tal- och språkförmågan hos förskolebarn för att remittera barn 

i behov av logopediskt stöd.  

Tidigare forskning har givit olika och ibland motstridiga resultat angående vilken 

påverkan tvåspråkighet har på barnets språkutveckling. Vissa studier visar att de tvåspråkiga 

barnens fonologiska förmåga påverkas i negativ riktning medan andra resultat tyder på att det 

inte föreligger någon skillnad. Det finns också studier vars resultat tyder på att den 

fonologiska förmågan skulle bli bättre som en följd av tvåspråkligheten.  

I föreliggande studie undersöktes den fonologiska kompetensen hos en- och tvåspråkiga 

barn med hjälp av ett fonologiskt screeningsmaterial. Resultaten jämfördes med föräldrarnas 

skattning av barnets tal och språk.  

 

2. Bakgrund 

2.1. Allmän språkutveckling i det svenska språket 

Barnets språk lärs in och utvecklas i samspel med barnets omgivning och påverkas av såväl 

biologiska faktorer som omgivningens språkbruk. Att utvecklas språkligt normalt innebär att 

genomgå utvecklingssteg som hos typiskt utvecklade barn liknar varandra (Strömqvist, 2008). 

Redan så tidigt som under barnets första sex levnadsmånader kan det skilja på ljud som är 

vanligt förekommande i den språkliga omgivning barnet befinner sig. Denna förmåga ligger 

till grund för, och är avgörande för den fonologiska utvecklingen som vidare utgör basen för 

semantisk och lexikal inlärning. Barnets första egna ord uppkommer vanligtvis då barnet är 

omkring ett år gammalt, varefter ordutvecklingen går långsamt fram till ordförrådsspurten 

som äger rum runt 24 månaders ålder (Strömqvist, 2003).  

Barnets språkutveckling beskrivs av vissa som en U-formad utveckling, där studier bland 

annat har visat på att barn i tidigt skede har ett uttal som till stor del liknar den vuxnes. Senare 

går barnet in i en fas bestående av många och varierande förenklingsprocesser, för att sedan 

återgå till en korrekt produktion (Strömqvist, 2003). 

Inom den svenska grammatiska utvecklingen bör barnet vid två och ett halvt år befinna sig 

på en nivå då ord i allt större utsträckning kombineras till två- och flerordssatser. Pluralform 

och bestämd form av substantiv börjar etableras hos barnet. Även om satsdelar ibland 

utelämnas ses ordföljden tämligen vuxenlik ut. Bisatser börjar förekomma men 
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bisatsinledaren utelämnas ofta. Barnet behärskar inte än prepositioner i talat språk (Håkansson 

& Hansson, 2007). 

 

2.2. Fonologisk utveckling 

Fonologisk utveckling innebär utveckling av barnets förmåga att förstå och använda de regler 

som gäller för språkljuden i ett språk. På 1970-talet sammanställdes en stadiemodell för barns 

fonologiska utveckling främst grundad på engelskspråkiga barn. Modellen delar in 

utvecklingen i fyra stadier. Till det första stadiet hör det första uttrycksmedlet, skriket och 

föräldrarnas förståelse av barnets olika skrik. Jollerutvecklingen är en vidareutveckling av de 

tidigare ljudbildningar som barnet använt som uttrycksmedel och brukar uppstå då barnet är 

några månader gammalt och varar fram till då barnets första ord börjar yttras. På det andra 

stadiet uppstår barnets första ord och den inleds då barnet är omkring ett år. Barnets första ord 

består av enkla CV-stavelser och antalet fonem orden innehåller är klart begränsat. Likaså 

finns det klara begränsningar i fonemens variation i orden, reduplikationer och assimilationer 

är där vanligt förekommande fonologiska förenklingsprocesser. Olika typer av förenklingar av 

konsonanter är också vanligt förekommande. Modellens tredje stadium inleds då barnet är 

drygt ett och ett halvt år och pågår fram till att det är i fyraårsåldern. Detta stadium uttrycks i 

att tidigare gjorda förenklingar förändras och blir mer av kontextoberoende karaktär. Detta 

stadium brukar kopplas samman med en snabb fonologisk utveckling, ett kraftigt utökat 

ordförråd samt att yttranden ofta utvecklas från ettords- till flerordsyttranden Stadiet 

sammanfattas som det stadium då barnets perceptuella förmåga utvecklas och då de 

fonologiska elementen genomgår en kraftig inventering. Antalet olika sorters 

förenklingsprocesser minskar och barnet får ett bredare och mer varierat fonemförråd. Runt då 

barnet är fyra år gammalt och fram tills att det är omkring sju år är perioden då barnet 

utvecklar de sista komponenterna till det som ska komma att bli deras slutgiltiga fonemförråd 

(Ingram, 1989). 

 

2.2.1. Fonologiska förenklingsprocesser      

Vanligt i början av språkutvecklingen, då de första orden börjar användas av barnet är 

förenkling av orden. Fonologiska förenklingsprocesser är ett sätt för barnet att underlätta 

uttalet av ord. Till den tidiga utvecklingen hör främst syntagmatiska förenklingsprocesser som 

innebär att målordens fonotaktiska och prosodiska struktur förändras, alltså förändringar på 

ord- och stavelsestruktur samt av språkljudens egenskaper. Paradigmatiska 

förenklingsprocesser förekommer något senare i utvecklingen och innebär att konsonanterna 
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substitueras med andra efter förändring av artikulationsställe eller artikulationssätt 

(Nettelbladt, 2007). 

 

Tabell 1. Exempel på syntagmatiska processer (Nettelbladt, 2007) 

Tidiga syntagmatiska processer 

 

Utelämning av obetonad stavelse                                       Barnet producerar inte den obetonade stavelsen i ett ord, t.ex. elefant             

                                                                                             blir fant. 

 

Utelämning av final konsonant                                         Barnet producerar inte den sista konsonanten i ett ord, t.ex. stol blir   

                                                                                            sto. 

 

Reduplikation                                                                     Ordets betonande stavelse upprepas,  vovve blir vovo. 

 

Fjärrassimilation av konsonant                                         En konsonant påverkar en annan i ordet, t.ex. gubbe blir bubbe. 

 

Tillägg av dummy - konsonant                                           En betydelselös konsonant läggs till, t.ex. telefon blir tlelefon 

 

Sena syntagmatiska processer 

 

Förenkling av konsonantförbindelse                                 Barnet utelämnar en konsonant då denna förekommer tillsammans       

                                                                                             med en annan konsonant, t.ex. flicka blir ficka 

 

Vokalepentes                                                                       En vokal läggs till mellan två konsonanter, t.ex. blomma blir                  

                                                                                             belomma. 

 

 

Tabell 2. Exempel på paradigmatiska processer (Nettelbladt, 2007).  
 

Artikulationssätt 

 

Frikativisering                                                                  Barnet ersätter en klusil med en frikativa, t.ex. tåg blir tjåg.  

 

Klusilering    Barnet gör om ett icke-klusilt ljud till en klusil, t.ex. mössa till mötta.  

 

Avtoning/påtoning                                                           Ett tonande ljud blir tonlöst, t.ex. näbb blir näpp/ett tonlöst ljud blir  

                                                                                          tonande, t.ex. räv blir räf. 

 

Försvagning                                                                      Barnet producerar en approximant istället för en tonande  

                                                                                           klusil/frikativa, t.ex. rider blir jider. 

 

Lateralisering                                                                    Barnet producerar /l/ istället för ett icke-lateralt ljud, t.ex. rädd blir 

lädd  

 

Artikulationsställe 

 

Labialisering                                                                     Barnet byter ut ett ljud som normalt inte produceras labialt, med ett  

                                                                                           labialt ljud, t.ex. sked blir fed.  

 

Dentalisering                                                                    Ett icke-dentalt ljud byts ut mot ett dentalt ljud, t.ex. gunga blir dunga 

 

Palatalisering                                                                   Ett icke-palatalt ljud ersätts med ett palatalt producerat ljud, t.ex. sova  

                                                                                          blir tjova.  

 
Velarisering                                                                      Barnet producerar ett velart ljud istället för ett icke-velart ljud, t.ex.  

                                                                                          tåg blir kåg.  

 

H-sering                                                                           Fonemet /h/ ersätter annan konsonant, t.ex. stjärna blir härna.  
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Processer som förekommer då barnet befinner sig på stadium tre kan enligt Nettelbladt (2007)  

presenteras i tre huvudgrupper. Den första gruppen kallas för förenkling av stavelsestruktur 

och inom denna grupp anses förenkling av konsonantförbindelser vara den allra vanligaste 

processen. Även utelämning av final konsonant och strykning av obetonad stavelse är vanligt 

förekommande. Den andra gruppen, assimilationsprocesser, förekommer främst tidigare i 

utvecklingen men kan fortfarande förekomma. Dessa två grupper innehåller processer som är 

så kallade syntagmatiska processer, se tabell 1. Substitutionsprocesser som är utgör den tredje 

gruppen, är mer kontextoberoende processer vilka är vanliga under det aktuella stadiet. 

Processer inom senast nämnda huvudgrupp är bland annat försvagning, påtoning och 

klusilering. Den sistnämnda anses vara den mest förekommande processen inom gruppen. 

Den tredje gruppens processer är paradigmatiska och finns beskrivna i tabell 2 (Nettelbladt, 

2007).  

Vad som anses vara en viktig milstolpe i den språkliga utvecklingen är förekomst av 

konsonantförbindelser. Detta är dock något som ofta vållar problem hos barnen då de befinner 

sig i åldersspannet ett och ett halvt år till fyra år och de förenklar därför konsonantförbindelser 

(McLeod, van Doorn & Reed, 2001).  

 

2.2.2. Fonologiskt utvecklingsstadium 

Beroende på vilka fonologiska förenklingsprocesser som finns i barnets språkproduktion och i 

vilken utsträckning de förekommer, kan han/hon placeras på ett fonologiskt 

utvecklingsstadium enligt en stadiemodell av Sahlén, Reuterskiöld-Wagner, Nettelbladt & 

Radeborg (1999). Denna stadiemodell är en vidareutveckling av en modell utarbetad av 

Ulrika Nettelbladt 1983. Modellen delas in i fem stadier; från 0 till 5 (se tabell 3 nedan). 

 

Tabell 3. De fonologiska utvecklingsstadierna (Sahlén, et al., 1999)  

0. Barnet har rikligt med syntagmatiska förenklingsprocesser med ett högst begränsat vokalljudssystem. Det är under 

detta stadium vanligt med assimilationer och den fonotaktiska strukturen är mycket begränsad.. 

1. Barnet utför förenklingar av konsonantförbindelser i stor utsträckning och använder samtidigt en del syntagmatiska 

förenklingsprocesser så som till exempel tillägg av dummy- stavelser, utelämning av initiala eller finala 

konsonanter, assimilationer och metateser. 

2. Barnet förenklar flera typer av konsonantförbindelser. Assimilationer och utelämning av obetonad stavelse kan 

förekomma på detta stadium. 

3. Barnet förenklar endast en typ av konsonantförbindelse. Rikligt med paradigmatiska förenklingsprocesser, men 

även spår av syntagmatiska kan förekomma i barnets produktion. 

4. Barnet använder sig endast av en del paradigmatiska förenklingsprocesser. 

5. Barnets fonologi och artikulation är inom normala gränser. 
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2.3. Fonologi avspeglar den språkliga utvecklingen  

Många forskare trycker på fonologins betydelse för den allmänna språkliga utvecklingen. Det 

har setts kopplingar mellan svag fonologi och svaghet inom övriga språkliga domäner. Vad 

som menas är att barn med ett avvikande uttal som en följd av fonologiska svårigheter, oftare 

uppvisar även andra språkliga avvikelser i jämförelse med barn utan anmärkningsvärda uttal 

(Eneskär, 1978; Westerlund, 1994). Denna koppling anses särskilt stark hos barn med grava 

fonologiska avvikelser (Menyuk & Looney, 1972).  

Cassidy och Kelly (2001) undersökte fonologins påverkan på grammatisk kategorisering 

vid inlärning av ord. De menade att tydliga kopplingar finns, vilket innebär att ord snabbare 

placeras in i grammatisk klass om ordet har en fonologisk struktur som är typisk för den 

aktuella grammatiska klassen. De förde också fram betydelsen av barnets modersmål, där de 

menade att non-ord som var uppbyggda på liknande sätt, både fonologiskt och grammatiskt, 

som i modersmålet tillägnades lättare av barnen. 

I en studie av Stevenson & Richman (1978) undersöktes beteende, språk och utveckling 

hos barn med och utan språk- respektive beteendeavvikelser, också där påvisades kopplingen 

mellan uttal och språkliga problem. De visade en tendens till samband mellan försenad 

språkutveckling och lägre poäng på test av uttal av non-ord. Fay & Butler (1968) har i sin 

studie också visat på att paralleller mellan fonologi och språkliga domäner kan förekomma. I 

deras studie uppvisade de barn som hade störst svårighet att korrekt reproducera syntaktiska 

strukturer av en mening, också största svårigheter att regelrätt reproducera den fonologiska 

strukturen i ett ord.   

Den fonologiska förmågans inverkan på inlärningen av nya ord har undersökts i 

upprepade studier. Samband har hittats, vilket indikerar att den fonologiska förmågan har en 

faktisk inverkan på inlärningen av nya ord (Christiansen, Fitneva & Monaghan, 2008; 

McCune & Vihman, 2001).    

 

2.4. Definition av flerspråkighet 

Ett barn är flerspråkigt när han/hon regelbundet exponeras för två eller fler språk i en icke-

enspråkig miljö (Salameh, 2008). Inom området tvåspråkighet brukar två olika typer urskiljas. 

Den första kallas simultan tvåspråkighet som innebär att individen lär sig de båda språken 

samtidigt, före han/hon uppnått en ålder av tre år (Håkansson, 2003). Den andra typen av 

tvåspråkighet kallas successiv tvåspråkighet och innebär att individen lär sig ett andra språk 

först efter att det första språket har tillägnats (Yavas, 1998). Föreliggande studie behandlar 

enbart den simultana tvåspråkigheten.   
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2.5. Allmän språkutveckling och tvåspråkighet 

Om skillnader mellan språkutvecklingen hos tvåspråkiga och enspråkiga barn finns och hur 

dessa i så fall ser ut beror på hur de två språken som barnet talar är uppbyggda. (De Houwer, 

1990; Genesee, 1993). Inlärningen av två språk underlättas av om språken liknar varandra 

(Döpke, 2000). Att skilja de båda språken åt är något som de tvåspråkiga barnen måste lära 

sig. Under utvecklingen mot att skilja språken åt, blandar ofta barnen ihop de två språken 

(Arnqvist, 1993). I början av språkutvecklingen är det vanligt med överföring mellan språken 

vilket innebär att det tvåspråkiga barnets språk påverkar varandra. Överföringen kan vara av 

fonologisk, syntaktisk, morfologisk, lexikal eller pragmatisk natur och används framförallt i 

den tidiga språkutvecklingen. Fenomenet minskar i takt med att barnet blir äldre och därmed 

förbättras barnets förmåga inom det specifika språket (Genesee, 1993). Barnets förmågor 

inom de olika språkliga domänerna skiljer sig åt mellan de två språken som det talar. Till 

exempel är ordförrådets storlek kopplat till miljö som barnet vistas i (Arnqvist 1993). Ett av 

det tvåspråkiga barnets språk blir dominant, dels på grund av att ett av språken har en struktur 

som är lättare för barnet att ta till sig och dels på grund av att exponeringen för de två språken 

skiljer sig åt i omfattning. Barnet är i behov av att kunna de två språken i olika utsträckning, 

vilket också kan bidra till att ett språk blir dominant (Grosjean, 1982).    

 Den språkliga utvecklingen hos tvåspråkiga barn har i stort sett samma förlopp som hos 

enspråkiga barn, även om det andra språket kan utvecklas något långsammare än 

modersmålet. Under den tidiga språkutvecklingen uppvisar barnet vanligtvis inga tecken på 

försening, men hos äldre barn kan en viss försening i den språkliga utvecklingen iakttas 

(Arnqvist, 1993). 

 

2.6. Fonologisk utveckling och tvåspråkighet 

2.6.1. Antal fonologiska språksystem 

Watson (1991) menar att tvåspråkiga barn från början har ett fonologiskt system som är 

gemensamt för de båda språken. Därefter differentieras systemet till två fonologiska system 

och det finns flera olika alternativ på hur dessa två system kan vara uppbyggda. Det är möjligt 

att tvåspråkiga barn har två fonologiska och fonetiska system som är helt separerade från 

varandra och som är identiska med enspråkiga barns system. En annan möjlighet är att de två 

fonologiska systemen interagerar med varandra. Att de tvåspråkiga barnens två system ser lite 

annorlunda ut än de enspråkiga barnens är ett tredje alternativ. När det gäller den expressiva 

förmågan, tyder forskning på att det är det sistnämnda alternativet som är mest troligt. Lléo & 

Kehoe (2002) skriver att den fonologiska utvecklingen hos tvåspråkiga barn anses likna den 
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som förekommer hos enspråkiga barn, även om de tvåspråkiga barnen har två olika 

fonologiska system som skilda från varandra utvecklas på ett relativt självständigt vis, även 

om de interagerar med varandra. De olika fonologiska systemen påverkar varandra på olika 

sätt och påverkan är inte statisk, utan förändras kontinuerligt. Studier har visat att barn vet i 

vilka sammanhang de ska använda sina två språk vilket tyder på pragmatisk medvetenhet. 

Skulle tvåspråkiga barn ha endast ett språkligt system, skulle denna pragmatiska medvetenhet 

inte ha någon betydelse. 

 Tvåspråkiga barn förväntas i tvåårsåldern kunna differentiera sina två språks fonologiska 

system. Detta antagande har sin grund i resultat ifrån studier vilka samtliga pekade på just 

befintligheten av två olika fonologiska system. Dessa studier utfördes på barn som passerat 

50-ordsstadiet och som producerade flerordsyttranden, medan studierna som motsatte sig två 

olika fonologiska system studerade barnen första 50 ord (Yavas, 1998). Paradis (2001) 

framlyfter i sin studie tendenser som pekar på att tvåspråkiga barn, i två- årsåldern kan ha två 

fonologiska system. Dock finns inte tillräckliga bevis för att säkert säga att de två systemen 

fungerar helt skilda från varandra. 

   

2.6.2. Den fonologiska utvecklingens gång hos tvåspråkiga barn 

Tvåspråkiga barn kan tillägna sig sina båda språk samtidigt utan att ta längre tid på sig än 

enspråkiga barn (Watson, 1991). Dock måste tvåspråkiga barn vid utveckling av fonologisk 

förmåga ta hänsyn till flera akustiska signaler som de har svårt att koppla ihop med rätt språk. 

Att signalerna ens tillhör olika språk, kan små barn ha svårt att förstå. Det som tvåspråkiga 

barn måste göra är att differentiera språken och inte blanda ihop dem, samt att kategorisera de 

olika och ibland kontrasterande akustiska signalerna. För att kunna åstadkomma detta krävs 

viss mental bearbetning, för vilken tvåspråkiga barn utvecklar särskilda strategier, som 

enspråkiga barn inte har behov av att utveckla. Dessa strategier är högst individuella (Watson, 

1991). Dock kan tvåspråkiga barn uppvisa svårigheter med att skilja de två språkens fonologi 

åt, när det gäller såväl fonem som fonotaktisk komplexitet (Gildersleeve-Neumann, Kester, 

Davis & Peña, 2008). Tillägnandet av språkens fonologi kan hämmas då det föreligger såväl 

likheter som skillnader mellan de båda språken. Skillnaderna mellan språken kan medföra att 

barnet har svårt att förstå att det ena språkets kännetecken inte finns hos det andra. De fall där 

språken är lika, men inte identiska, kan vålla problem för tvåspråkiga barn (Watson, 1991). 

Precisionen i ljudproduktionen påverkas av att tvåspråkiga barn har lättare för att uppfatta 

likheter i språkljuden i de båda språken än de skillnader som föreligger. Detta innebär att 
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tvåspråkiga barn ibland producerar liknande fonetiska språkljud i båda språken, utan att ta 

hänsyn till diskreta skillnader (Fabiano-Smith & Goldstein, 2010).  

Enligt Fabiano-Smith & Goldstein (2010) innebar vissa typer av språkljud en lägre grad 

av exakthet hos tvåspråkiga barn, vilket skulle kunna tyda på en förlångsammad fonologisk 

utveckling hos tvåspråkiga barn, även om de tvåspråkiga barnens produktion var 

åldersadekvat. Författarna menar att den fonologiska utvecklingen kan störas av att barnet får 

input från olika barn, men utesluter inte att interaktionen även kan ha en positiv effekt på 

utvecklingen, vilket resulterar i att tvåspråkiga barns fonologiska produktion är åldersadekvat 

även om en förlångsammad utvecklingsprocess kan iakttas. Många av de fonologiska 

förenklingsprocesserna förekommer i flera språk, men vissa processer kan inte användas i 

vissa språk, på grund av att språkets fonotax inte tillåter det (Yavas, 1998). Enligt Watson 

(1991) använder tvåspråkiga barn förenklingsprocesser precis som enspråkiga barn gör, fast i 

båda språken och över språkens gränser. Vilka fonologiska processer som det tvåspråkiga 

barnet använder, skiljer sig åt mellan språken. Barnet använder dock förenklingsprocesser i 

samma utsträckning i båda sina språk (Goldstein, Fabiano& Washington,  2005).  

 

2.6.3. Fonologisk kompetens 

De flesta fel som förekommer i tvåspråkiga barns fonologiska produktion, finns även hos 

enspråkiga barn. Hos de tvåspråkiga barnen finns dock även andra felmönster som inte 

förekommer hos barn med ett språk (Goldstein et al., 2005; Goldstein & Washington, 2001). 

De tvåspråkiga barnen gör fler segmentella fel och har även lägre grad av förståelighet i sitt 

tal (Gildersleeve-Neumann et al., 2008). Det finns studier som visar på att fonologiska 

processer som till exempel utelämning av initial konsonant, förenkling av 

konsonantförbindelser, utelämning av final konsonant och avtoning av final konsonant, 

förekommer i större utsträckning hos tvåspråkiga barn än hos enspråkiga barn (Goldstein et 

al., 2005). Bunta, Fabiano-Smith, Goldstein & Ingram (2009) jämförde fonologin hos 

engelsk-spansktalande barn med enspråkiga barn med engelska respektive spanska som 

modersmål. Författarna kom fram till att tvåspråkiga barns fonologiska förmåga skiljde sig åt, 

beroende på om barnet hade ett eller två språk. Författarna använde sig av pMLU som står för 

”Phonological Mean Length of Utterance” för att mäta den fonologiska komplexiteten i 

barnens yttranden. Enligt Bunta et al. (2009) hade tvåspråkiga barn lägre pMLU, vilket tyder 

på lägre komplexitet, än de enspråkiga barnen. Även procentandelen av korrekta konsonanter 

var lägre hos de tvåspråkiga barnen. Dessa skillnader gällde då de tvåspråkiga barnen 

jämfördes med de enspråkiga vars modersmål var engelska. Då de tvåspråkiga barnen 
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jämfördes med de enspråkiga och spansktalande barnen fanns inte dessa skillnader, vilket 

ansågs bero på att de flesta barn som deltog i studien levde i Spanien och därmed exponerades 

de för mer spanska än engelska (Bunta et al., 2009). Även i en studie utförd av Fabiano-Smith 

& Goldstein (2010) uppvisade de tvåspråkiga barnen lägre grad av fonologisk noggrannhet än 

de enspråkiga barnen i det ena språket, även om deras fonologiska språkproduktion var inom 

åldersadekvata gränser. Också Gildersleeve-Neumann et al. (2008) menade att de tvåspråkiga 

barnen uppvisade längre grad av exakthet i sin produktion. Det fanns dock ingen skillnad i 

vokalfel mellan grupperna i studien. 

Grech & Dodd (2008) menar däremot att de tvåspråkiga barnen på Malta, som deltog i 

deras studie,  hade högre grad av korrekt uttalade konsonanter samt att deras språkproduktion 

blev konsekvent vid en tidigare ålder jämfört med barn som endast talade maltesiska. Studien 

visade dessutom att de tvåspråkiga barnen använde samma fonologiska förenklingsprocesser 

som de enspråkiga barnen, men efter fyra års ålder blev förenklingsprocesserna mindre 

förekommande hos de tvåspråkiga barnen än hos de enspråkiga.  

Goldstein & Washington (2001) skriver att om man jämför tvåspråkiga barns två språk 

med enspråkiga barns språk, finner man fler likheter än skillnader. De båda språkens 

fonemförråd är av samma storlek hos tvåspråkiga barn som hos enspråkiga barn och är 

åldersadekvat (Fabiano-Smith & Goldstein, 2010). I studien av Goldstein et al. (2005) 

förekom det inga signifikanta skillnader mellan en- och tvåspråkiga barn när det gällde 

förekomsten av fonologiska förenklingsprocesser samt precision på fonem- och stavelsenivå. 

Författarna skriver att anledningen till att deras studie skiljde sig från tidigare studier, kunde 

bero på att deras försökspersoner i femårsåldern och därmed äldre än försökspersonerna i 

många andra studier. Det är möjligt att de tvåspråkiga barnens fonologi blir mer lik de 

enspråkiga barnens fonologi då barnen blir äldre.  

 

2.7. Föräldrars skattning av barnets språk och tal 

Det finns flera argument för att föräldrarnas skattning av barnets språk och tal är att föredra 

framför kliniska tester och observationer. Ett av dessa är att då barnet testas i en obekant miljö 

av en obekant människa finns det risk för att det lilla barnet har svårigheter att samarbeta. 

Barnets föräldrar vet hur barnet fungerar språkligt i vardagen, vilket gör föräldrarnas skattning 

av barnets språk och tal till ett bra alternativ (Feldman et al., 2005). Enligt Patterson (2000) 

överensstämmer barnets förmåga att kombinera ihop ord till meningar med resultatet vid 

testning, medan antalet ord i barnets ordförråd beskrivs som fler av föräldrarna jämfört med 

vad barnet presterar vid testning. Detta kan ha sin orsak i att föräldrarna spenderar så mycket 
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tid med barnet och kommunicerar med barnet i flera olika situationer medan testresultatet 

baserar sig på vad barnet presterar under en begränsad tidsperiod. Föräldraenkäter kan 

resultera i att föräldrarna mer aktivt funderar över barnets kommunikativa förmåga och de blir 

därmed en viktig del i bedömningsprocessen. Genom att använda sig av föräldraenkäter 

utnyttjar man föräldrarnas kunskap om barnets språk och tal och barnets språkliga förmåga 

begränsas inte av faktorer som trötthet och främmande testledare (Miller, Sedey & Miolo, 

1995).  

Det kan dock vara svårt för föräldrar att göra en bedömning på grund av bristande 

kunskap inom det språkvetenskapliga området, vilket kan innebära en risk för att föräldrarna 

inte uppmärksammar mer diskreta aspekter i barnets språkliga struktur. En annan risk med 

föräldraenkäter är att föräldrarnas stolthet kan få dem att överskatta barnets förmåga (Dale, 

1991). Föräldrar kan ha svårare för att uppfatta på vilken språklig nivå barnet ligger på när det 

gäller språkförståelse jämfört med barnets expressiva språkförmåga (Feldman et al., 2005). 

Trots att barnet uppvisar impressiva svårigheter vid testning är det få föräldrar som skulle 

rapportera sådana svårigheter hos sitt barn (Westerlind & Sundelin 2000). 

I en studie av Goldstein et al. (2005) där mängden talat språk hos det tvåspråkiga barnet 

jämfördes med barnets fonologiska förmåga, erhölls inte det resultat som författarna hade 

förväntat sig. De hade förväntat sig att finna ett starkare samband mellan fonologisk 

förmågaoch resultatet av föräldraskattning som mätte barnets talförhet. Att studien inte visade 

på detta samband ansåg författarna bero på att validiteten i föräldraenkäterna som användes i 

deras  studie inte var tillräckligt bra.  

 

2.7.1. REEL 

The Receptive-Expressive Emergent Language Test (REEL) utkom år 1971 och är ett test för 

att bedöma ett barns språkliga nivå från födsel och upp till tre års ålder. Testet är baserat på 

tre års observationsstudier av språkutveckling hos friska spädbarn och småbarn samt på 

befintlig litteratur och forskning kring barns tidiga allmänna utveckling likväl som språkliga 

utveckling (Bzoch, League & Brown, 2003). Tanken med REEL var att kunna använda 

resultaten av testet för att identifiera behov av tidig behandling hos barn samt att utforma 

behandlingsupplägg efter barnets behov. År 1991 utkom en reviderad version (REEL-2) efter 

vissa kritiserade element i ursprungsversionen. Kritiken berörde språket i frågeställningarna 

vilka vissa kritiker ansågs bestå av professionell jargong. De ifrågasatte även testets validitet 

kopplat till testets ursprungstanke (Bzoch et al., 2003). 



11 

 

REEL-2:s främsta uppgift var att agera hjälp åt berörd personal att tillmötesgå ökande 

krav på diagnostisering. Vikten av att upptäcka språkliga förseningar i tidigt stadium var nu 

känt och därmed var REEL ett viktig redskap för: a) screening av spädbarn och småbarn för 

upptäckt av språkliga problem, b) att assistera vid kliniska diagnoser och c) att hjälpa vid 

behandlingsupplägg (Bzoch et al., 2003) 

Testet är ett screeningtest, och informationen ges av förälder eller alternativ 

vårdnadshavare, eftersom de är mest insatta i barnets språkliga utveckling (Bzoch et al., 

2003). Skattningsformläret är indelat i åldersstadium, där varje stadium består av sex olika 

påståenden, tre som behandlar den impressiva språkförmågan och tre som berör den 

expressiva språkförmågan. Då föräldrarna ger ett negativt svar på ett av påståendena inom 

samma språkliga domän anses barnet inte ha uppfyllt kriterierna för det stadiet och barnets 

språkförmåga betraktas som åldersadekvat för det senaste stadiet där han/hon uppfyllde 

samtliga tre påståenden. De olika språkliga områdena klassas individuellt, vilket innebär att 

barnet kan befinna sig inom olika åldersstadier impressivt och expressivt. REEL fungerar som 

en checklista med 132 faktorer kopplade till barns språkliga utveckling att kontrollera. 

Upplägget av testet gör det lätt för olika professioner att förstå och en ordlista i slutet av testet 

ger information om ord och meningar som kan skapa osäkerhet (Bzoch et al., 2003). 

     Efter kritik av den första versionen av instrumentet har man i REEL-2 minskat 

användandet av professionellt språk. En intervjudel med syfte att underlätta för undersökaren 

att kartlägga den språkliga miljön i hemmet har lagts till samt att man tillhandahåller en 

förbättrad statistisk grund för tolkning av målen. Trots dessa ändringar finns viss kritik kvar 

kopplade till synpunkter på ursprungsversionen, samt att man till viss del ifrågasätter den 

teoretiska delens uppdatering (Bzoch et al., 2003). 

REEL-2 har översatts till svenska av logoped Maria Ohlsson, Göteborg. I en studie av 

Glad & Kumlin (2007) validerades REEL-2 genom att resultatet på REEL-2 stämde överens 

med logopedstudenters bedömning av barnets tal och språk. 

 

3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att jämföra förälders skattning av sitt barns språk med hjälp 

av REEL-2, med resultatet på ett språkligt test. Detta görs mellan två olika språkliga grupper; 

en grupp bestående av enspråkiga barn och en grupp med tvåspråkiga barn. Syftet var också 

att jämföra den fonologiska kompetensen mellan nämnda grupper.  
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4. Metod 

4.1. Procedur 

Studien inleddes med att verksamhetschefen för Barnavårdscentralerna (BVC) i ett 

mellansvenskt landsting kontaktades för inhämtande av godkännande att kontakta utvalda 

BVC. Därigenom erhölls kontaktuppgifter till tre BVC i förortsområden till en medelstor 

svensk stad. Aktuella BVC kontaktades och informerades om studiens innehåll och syfte, och 

BVC-sköterskorna blev informerade om sina uppgifter inför studien. En av dessa uppgifter 

bestod i att kalla barn som var åldersadekvata samt uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. Tillsammans med kallelsen till 2 ½-års-screeningen, skickades ett 

informations- och samtyckesbrev ut (se Appendix). 

 

4.2. Försökspersoner 

Studien bestod av två grupper vardera innehållande sex barn. Alla barn var i en ålder adekvat 

för kallelse till BVC:s 2 ½-års-screening. Grupp 1 bestod av sex enspråkiga barn med svenska 

som modersmål. Inklusionskriterierna var att barnen skulle vara födda i Sverige och ha 

svensktalande föräldrar. Ett exklusionskriterium var att de inte fick utsättas för mer än ett 

språk. Grupp 2 utgjordes av sex tvåspråkiga barn vars båda föräldrar hade arabiska som 

modersmål. Inklusionskriterier var att alla barnen skulle vara födda och uppvuxna i Sverige. 

Barnen skulle exponeras för två språk, varken fler eller färre och de aktuella språken skulle 

vara svenska och arabiska. Inklusionskriterier som gällde studiens samtliga barn var att de 

skulle vara av god hälsa och ha följt en tidigare normal utvecklingskurva. Att de inte fick ha 

någon känd problematik som kunde antas påverka språkutvecklingen såsom allmän 

utvecklingsförsening, svår sjukdom eller hörselproblematik var exklusionskriterier som var 

gällande för samtliga barn.   

Samtliga barn deltog i dagliga verksamheter där de exponerades för det svenska språket, 

antingen kommunal förskola eller BVC:s öppna förskola. Hur mycket barnet vistades på 

förskola/öppen förskola varierade från fyra timmar per vecka till full förskoletid. 

 

4.3. Datainsamling 

4.3.1. Testning 

Testningen bestod av att barnet fick benämna bilderna i kortversionen av Stora Fonemtestet 

och då barnet inte benämnde bilderna på eget initiativ, eliciterades målorden genom 

eftersägning. Testningen audiodokumenterades.  
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4.3.2. Föräldraskattning 

En föräldrabedömning av barnets tal och språk genomfördes genom att föräldrarna muntligt 

fick svara ja eller nej på påståenden, ställda ur och i enlighet med formuläret REEL-2. Hälften 

av påståendena behandlade barnets expressiva förmåga och hälften handlade om barnets 

impressiva förmåga. För att säkerställa att frågorna uppfattades korrekt av samtliga föräldrar 

gjordes en översättning av formuläret till arabiska, vilket endast användes då föräldrarnas 

svenska var mycket bristfällig. Vid behov fanns tolk tillgänglig. 

 

4.4. Analys 

4.4.1 Transkription och sammanställning 

Det inspelade materialet transkriberades fonetiskt enligt transkriptionskonventionerna 

utvecklade av the International Phonetic association, IPA (The International Phonetic 

Association, 1999) och barnets fonologiska förenklingsprocesser identifierades. Beroende på 

vilka förenklingsprocesser som barnets produktion innehöll, placerades barnet i enlighet med 

Sahlén et.al´s (1999) stadiemodell på ett stadium från 0 (rikligt med syntagmatiska 

förenklingsprocesser), till 5 (normal fonologi).  

Därefter räknades Percentage of Consonants Correct (PCC)), det vill säga andelen korrekt 

producerade konsonanter (Shriberg & Kwiatkowski, J. 1982), ut för varje barns produktion. 

PCC-värdet räknades ut utifrån antalet ord barnet benämnde. Varje barn fick alltså en siffra 

för vilket fonologiskt stadium han/hon befann sig på samt en procentsats på andelen korrekt 

uttalade konsonanter.  

Därefter sammanställdes föräldrarnas svar på REEL-2. 

 

4.4.2. Jämförelser 

Barnen i grupp 1 jämfördes med barnen i grupp 2 när det gällde andelen korrekt producerade 

konsonanter (PCC), fonologiskt utvecklingsstadium och föräldrarnas skattning av barnets tal 

och språk. Dessutom jämfördes föräldrarnas skattning med logopedstudenternas testning av 

barnets fonologiska förmåga, det vill säga PCC och vilket fonologiskt stadium barnet befann 

sig på.  

 

4.4.3. Presentation av data 

Den insamlade datan presenteras i skrift och i tabellform.  
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4.5. Etiska överväganden 

Före studiens inledning skickades ett informations- och samtyckesbrev ut till berörda 

föräldrar. Brevet bekräftade föräldrarnas godkännande om barnens deltagande i studien. Dock 

hade föräldrarna och barnen möjlighet att närsomhelst under studiens gång avbryta 

deltagandet.  

För att säkerställa studiens reliabilitet översattes REEL-2-formuläret till arabiska, vilket 

användes vid behov samt att tolk fanns tillgänglig då behovet var extra stort. Detta 

garanterade att föräldrarna verkligen svarade på det som testledaren frågade om.  

Den insamlade datan hanterades med sekretess, enligt överenskommelse med föräldrarna. 

Ingen annan information om barnen än deras kön och ålder registrerades. För att garantera 

barnens anonymitet tilldelades varje barn ett kodnamn som baserade sig på kön och vilken 

plats i testordningen barnet hade. 

 

5. Resultat  

5.1. Fonologiska förenklingsprocesser 

5.1.1. Likheter mellan en- och tvåspråkiga barn 

De flesta av de fonologiska förenklingsprocesser som iakttogs i denna studie förekom hos 

såväl de enspråkiga som de tvåspråkiga barnen. Exempel på processer som förekom i ungefär 

samma utsträckning hos de båda grupperna var fjärrassimilation, förenkling av 

konsonantförbindelser och lateralisering.  

 

5.1.2. Skillnader mellan en- och tvåspråkiga barn 

De tvåspråkiga barnen använde fonologiska förenklingsprocesser vid sammanlagt 261 

tillfällen, medan siffran för de enspråkiga barnen endast var 192. Hos de enspråkiga barnen 

förekom sammanlagt 19 olika processer, medan det hos de tvåspråkiga barnen förekom 24 

olika processer.  

Reduplikation, frikativisering och tillägg av dummy-konsonant var processer som endast 

iakttogs hos de tvåspråkiga barnen, om än i liten utsträckning. Utelämning av obetonad 

stavelse, utelämning av final konsonant, avtoning, vokalsubstitution, dentalisering och 

klusilering var processer som fanns representerade i båda gruppernas produktion, men som i 

större utsträckning förekom hos de arabisk-svensktalande barnen. Även försvagning förekom 

i båda gruppers produktion, men denna process uppträdde i högre utsträckning hos de 

enspråkiga barnen. Två av de enspråkiga barnen palataliserade i hög grad, framförallt var det 

/s/-fonemet som påverkades. De enspråkiga barnen använde sig av både försvagning och 



15 

 

lateralisering för att förenkla /r/-fonemet medan de tvåspråkiga barnen snarare använde 

lateralisering än försvagning (se figur 1).  

 1. Förenkling av konsonantförb.  11. Påtoning 

2. Vokalsubstitution                           12. Försvagning 

3. Lateralisering                           13. Frikativisering 

4. Utelämning av obetonad stavelse 14. Palatalisering 

5. Dentalisering   15. H-sering 

6. Avtoning   16. Utelämning av initial konsonant 

7. Utelämning av final konsonant 17. Tillägg av dummy-konsonant 

8. Labialisering   18. Velarisering 

9. Fjärrassimilation   19. Reduplikation 

10. Klusilering   20. Vokalepentes  

 

Figur 1. Förekomst i antal av olika typer av fonologiska förenklingsprocesser (efter 

vanligast förekommande hos de tvåspråkiga barnen). 

 

5.1.3. Syntagmatiska/paradigmatiska processer 

Hos såväl de tvåspråkiga som de enspråkiga barnen var de paradigmatiska 

förenklingsprocesserna vanligare än de syntagmatiska, utom hos två barn som båda var 

enspråkigt svenska (se tabell 4 och 5).  

 

Tabell 4. Fonologiska processer hos de enspråkiga barnen.  

Kodnamn Anna Lovisa Hilda Bob Måns Iris 

Ålder 29 mån 30 mån 30 mån 30 mån 30 mån 31 mån 

Antal syntagmatiska processer 6 4 3 5 4 2 

Antal paradigmatiska processer 3 7 5 4 7 6 

Antal processtillfällen 33 48 28 24 36 23 

Fonologiskt stadium 2 2 4 2 2 2 

 

Tabell 5. Fonologiska processer hos de tvåspråkiga barnen. 

Kodnamn Elin Daniel Karl Pernilla Johanna Olga 

Ålder 29 mån 30 mån 30 mån 30 mån 30 mån 31 mån 

Antal syntagmatiska processer 5 4 4 7 5 5 

Antal paradigmatiska processer 9 11 7 9 7 6 

Antal processtillfällen 43 50 41 53 37 37 

Fonologiskt stadium 1 2 2 1 3 2 
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5.2. Fonologiskt utvecklingsstadium 

Flertalet av barnen i studien, såväl de enspråkiga som de tvåspråkiga, befann sig på stadium 

två. Detta innebär att de förenklade flera typer av konsonantförbindelser samt att det i deras 

produktion fortfarande kunde förekomma assimilationer och utelämning av obetonad stavelse. 

Dock befann sig två av de tvåspråkiga barnen på stadium ett vilket innebär att barnet förenklar 

konsonantförbindelser i stor utsträckning, i kombination med användning av syntagmatiska 

förenklingsprocesser till exempel utelämning av finala konsonanter. Stadium fyra innebär att 

endast en del paradigmatiska förenklingsprocesser förekommer i barnets produktion. På detta  

stadium hamnade endast ett av studiens barn vilket var enspråkigt svenskt.  

 

5.3. Percentage of Consonants Correct (PCC) 

Vid jämförelse mellan grupperna hade de enspråkiga barnen generellt högre PCC än de 

tvåspråkiga. I figur 2 har det högsta PCC-värdet i den enspråkiga gruppen parats ihop med det 

högsta PCC-värdet i den tvåspråkiga gruppen, näst högsta PCC- värdet i den enspråkiga 

gruppen med det näst högsta PCC-värdet i den tvåspråkiga gruppen, och så vidare. Som 

figuren visar ligger de enspråkiga barnens värde genomgående högre än de tvåspråkiga 

barnens. De fyra högsta individuella PCC-värdena erhölls av de enspråkiga barnen, medan de 

tre lägsta PCC-siffrorna fanns hos de tvåspråkiga barnen. PCC-medelvärdet för de enspråkiga 

barnen var 75,56, medan PCC-medelvärdet för de tvåspråkiga barnen var 65,09 (se figur 2). 

83,33 % av de svensktalande barnen hade ett PCC-värde över 70, medan endast 33,33 % av 

de tvåspråkiga barnen hade det.  Se tabell 1 och 2. 

 

Figur 2. PCC-värden inom de båda grupperna där barnen med de högsta PCC-värdena inom 

respektive grupp parats ihop. 

 

5.4. Föräldraskattning 

Elva av tolv föräldrar skattade sina barn inom den impressiva delen (R) av REEL-2 till en 

nivå som motsvarade 33-36 månader, alltså en nivå som var högre än deras egentliga ålder. 
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Den tolfte föräldern hade en enspråkig dotter och skattade hennes språkförståelse adekvat för 

30-33 månader, vilket motsvarade flickans faktiska ålder. Tio av tolv föräldrar skattade sina 

barns expressiva förmåga till 33-36 månader på den expressiva delen (E) i REEL-2. Två barn, 

ett enspråkigt och ett tvåspråkigt, skattades av sina föräldrar till en nivå som motsvarade 27-

30 månader, alltså strax under och upptill barnens aktuella ålder (se tabell 6 och 7). 

 

Tabell 6. Sammanfattande tabell över de enspråkiga barnens resultat samt föräldraskattning.  
Kodnamn Anna Lovisa Hilda Bob Måns Iris 

Ålder 29 mån 30 mån 30 mån 30 mån 30 mån 31 mån 

Antal benämnda ord (max 54) 54 54 53 52 53 54 

PCC 76,40 71,43 79,87 76,97 69,18 79,50 

Fonologiskt stadium 2 2 4 2 2 2 

REEL-2 R: Stadium (mån) 30-33 33-36 33-36 33-36 33-36 33-36 

REEL-2 E: Stadium (mån) 27-30 33-36 33-36 33-36 33-36 33-36 

PCC= The Percentage of Consonants Correct, R= Receptive, E=Expressive 

 

Tabell 7. Sammanfattande tabell över de tvåspråkiga barnens resultat, samt föräldraskattning. 
Kodnamn Elin Daniel Karl Pernilla Johanna Olga 

Ålder 29 mån 30 mån 30 mån 30 mån 30 mån 31 mån 

Antal benämnda ord (max 54) 50 50 49 41 47 44 

PCC 62,07 64,86 63,45 52,80 71,43 75,9 

Fonologiskt stadium 1 2 2 1 3 2 

REEL-2 R: Stadium (mån) 33-36 33-36 33-36 33-36 33-36 33-36 

REEL-2 E: Stadium (mån) 27-30 33-36 33-36 33-36 33-36 33-36 

PCC= The Percentage of Consonants Correct, R= Receptive, E= Expressive  

 

6. Diskussion 

I föreliggande studie använde de tvåspråkiga barnen fler fonologiska processer samt i större 

utsträckning än de enspråkiga barnen som dessutom generellt hade högre PCC-värde. 

Föräldrarna till barnen i båda grupperna tenderade att skatta barnets språkliga utveckling till 

en nivå högre än deras kornologiska ålder. Mellan resultaten från föräldraskattningen och det 

språkliga testet, när det gällde såväl fonologiskt utvecklingsstadium som PCC, sågs inga 

samband.  
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6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Fonologiska förenklingsprocesser 

6.1.1.1. Likheter mellan en- och tvåspråkiga barn 

Förenkling av konsonantförbindelse var den process som var vanligast förekommande, såväl 

hos de tvåspråkiga barnen som hos de enspråkiga och detta stöddes av litteraturen, som till 

exempel McLeod et al. (2001). Assimilationsprocesser förekom hos båda grupperna om än i 

låg grad. Detta var i enlighet med tidigare forskning (Nettelbladt, 2007) som kommit fram till 

att assimilationsprocesser främst tillhör den allra tidigaste utvecklingen av fonologi. De flesta 

av de fonologiska förenklingsprocesserna förekom hos barn i båda grupperna, men i olika 

utsträckning.  

 

6.1.1.2. Skillnader mellan en- och tvåspråkiga barn 

Majoriteten av processerna förekom i högre grad hos de tvåspråkiga barnen och det fanns 

även tre processer som enbart ingick i de tvåspråkiga barnens produktion. Dessa fynd stöddes 

till viss del av tidigare studier, till exempel Goldstein et al. (2005) och Goldstein & 

Washington (2001), som visade att tvåspråkiga barn använde andra förenklingsprocesser och i 

större utsträckning, i jämförelse med enspråkiga barn. De tre processerna som endast 

upptäcktes hos de tvåspråkiga barnen var reduplikation, tillägg av dummy-konsonant och 

frikativisering. Såväl reduplikation som tillägg av dummy-konsonant klassas enligt 

litteraturen som tidiga syntagmatiska processer. Detta skulle kunna tala för att de tvåspråkiga 

barnens fonologiska utveckling har ett något förlångsammat förlopp.  

Det finns studier som visat att följande processer skulle förekomma i större utsträckning 

hos tvåspråkiga barn: utelämning av initial konsonant, förenkling av konsonantförbindelse, 

utelämning av final konsonant och avtoning av final konsonant (Goldstein et al., 2005). 

Utelämning av initial konsonant var i föreliggande studie en ovanlig process, men var i 

enlighet med tidigare forskning vanligare hos tvåspråkiga barn. Förenkling av 

konsonantförbindelse förekom i ungefär samma utsträckning hos barnen i de två grupperna. 

Utelämning av final konsonant var i denna studie vanligare hos de arabisk-svensktalande 

barnen än hos de svensktalande barnen, precis som viss tidigare forskning påvisat (Goldstein 

et al., 2005). I denna studie fanns det inga belägg för att avtoning av final konsonant skulle 

vara vanligare hos tvåspråkiga barn. Däremot inbjöd det fonologiska screeningsmaterialet 

som användes i föreliggande studie, inte till att avtona finala konsonanter.  

Enligt Gildersleeve-Neumann (2008) skulle tvåspråkiga barns vokalsystem inte skilja sig 

från det som finns hos enspråkiga barn. I föreliggande studie däremot, gjorde de tvåspråkiga 
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barnen betydligt fler vokalsubstitutioner än de enspråkiga barnen, även om nästintill samtliga 

barn hade vokalsubstitutioner i sin produktion. 

Försvagning var en mycket vanlig process hos de enspråkiga barnen, till skillnad från hos 

de tvåspråkiga barnen. Samtidigt var lateralisering lika vanligt förekommande inom de båda 

grupperna, vilket skulle kunna tyda på att de arabisk-svensktalande barnen hellre 

lateraliserade än försvagade /r/-ljudet, i kombination med att de i hög grad utelämnade 

obetonade stavelser där fonemet ofta ingick. Dessutom benämnde/repeterade de tvåspråkiga 

barnen färre ord, vilket gav dem färre tillfällen att förenkla/producera /r/.  

 

6.1.1.3. Syntagmatiska och paradigmatiska processer 

Tio av de tolv barnen i denna studie använde fler paradigmatiska än syntagmatiska processer, 

vilket skulle kunna indikera att barnen befann sig på en åldersadekvat nivå, där syntagmatiska 

processer börjat ersättas med paradigmatiska. Dock hade två svenska barn fortfarande fler 

syntagmatiska än paradigmatiska processer. Ett av dessa två barn hade stor diskrepans mellan 

antalet syntagmatiska och paradigmatiska processer, men hon var också ett av de yngsta 

barnen i studien. Detta skulle delvis kunna utgöra en förklaring till varför syntagmatiska 

processer är vanligast hos barnet.   

 

6.1.2. Fonologiskt utvecklingsstadium 

De flesta barn hamnade på samma stadium, oavsett vilken grupp de tillhörde. Skulle man 

enbart titta på vilket stadium barnen befinner sig på, skulle utvecklingsnivån vara densamma 

inom de båda grupperna och skulle då kunna stämma överens med forskning, till exempel 

Goldstein et al. (2005), som tyder på att det inte finns någon skillnad mellan tvåspråkiga och 

enspråkiga barn. Detta för att majoriteten av barnen i studien befann sig på stadium två. Två 

barn, vilka båda var tvåspråkiga, befann sig på stadium ett. Dock placerades ett tvåspråkigt 

barn på stadium tre, vilket innebär att någon tydlig skillnad inte kan bekräftas.  

 

6.1.3. Percentage of Consonants Correct (PCC) 

Enligt studier (Bunta et al., 2009; Fabiano-Smith & Goldtein, 2010; Gildersleeve-Neumann et 

al., 2008) har tvåspråkiga barn lägre grad av exakthet i sin fonologiska produktion än 

enspråkiga barn. Detta stödjer vår studie, där de enspråkiga barnen hade högre PCC-värde. De 

tvåspråkiga barnens PCC-medelvärde låg cirka 10 % under de enspråkiga barnens. Generellt 

sett benämnde/repeterade de tvåspråkiga barnen i föreliggande studie färre antal ord än de 
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enspråkiga barnen. Detta skulle kunna ge en orättvis bild av barnets fonologiska kompetens, 

då färre antal benämnda/repeterade ord medför färre tillfällen att förenkla konsonanterna.  

 

6.1.4. Föräldraskattning 

Nästintill samtliga barns språkförmåga placerades av föräldrarna på en nivå högre än barnens 

kronologiska ålder. Undantaget var en enspråkig flicka som skattades lägre än övriga barn. 

Hennes impressiva förmåga skattades som åldersadekvat, medan hennes expressiva förmåga 

skattades strax över. Gällande PCC hos flickan fick hon ett värde på 76,40, ett värde som 

varken var högt eller lågt i jämförelse med de andra enspråkiga barnen. Dock var hennes 

PCC-värde klart över flera av de tvåspråkiga barnens, barn som av föräldrarna skattades högre 

än den enspråkiga flickan. Detta tyder på att det kan vara svårt för föräldrarna att skatta sina 

barns språkliga förmåga på ett tillförlitligt sätt, vilket i enlighet med litteraturen skulle kunna 

ha sin orsak i bristande lingvistisk kunskap och föräldrarnas stolthet som innebär att de ofta 

överskattar barnets kompetens (se Dale, 1991), eller att REEL-2 inte är valitt vilket tidigare 

forskning påpekat (Bzoch et al., 2003).  

Det finns i föreliggande studie inga skillnader mellan hur de enspråkiga barnens föräldrar 

och de tvåspråkiga barnens föräldrar, skattade sitt barns språk och tal. Dock är det möjligt, 

eller till och med troligt, att de arabisktalande föräldrarna skattade barnets förmåga i det 

arabiska språket, vilket gör det svårt att jämföra med logopedstudenternas bedömning, som 

grundade sig på barnets förmåga inom det svenska språket.  

Författarnas förhoppning var att studien skulle visa om en kombination av 

föräldraskattning och screening kunde underlätta remittering till logoped för tvåspråkiga barn 

vid 2 ½-års screeningen. Studieförfattarna anser att ett fonologitest är bra och behövligt 

komplement till redan befintlig BVC-screening, eftersom man då har större möjligheter att 

fånga upp barnen med språkliga avvikelser, i ett tidigt skede. Däremot tycker författarna inte 

att BVC-screeningen borde lägga större fokus på föräldraenkäter än vad som redan görs, då 

resultat visar på att föräldrar tenderar att skatta barnens förmåga högt, vilket skulle kunna 

riskera att barn med språksvårigheter inte remitteras vidare. 

 

6.2. Metoddiskussion 

6.2.1. Procedur 

BVC-sköterskorna fick i uppdrag att kontakta lämpliga barn, vilka var aktuella för 2 ½- års 

screening samt uppfyllde de inklusions- och exklusionskriterier som författarna uppgett. Detta 

säkerställer slumpmässigt urval. Dock uppstod ett fåtal missförstånd mellan studieförfattarna 
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och BVC-personal som innebar att barn som inte uppfyllde inklusionskriterierna kallades och 

därför inte kunde medräknas i studien.  

 

6.2.2. Försökspersoner  

Barnantalet i föreliggande studie var för litet för att några generella slutsatser skall kunna 

dras. Plötslig sjukskrivning på ett av de utvalda BVC i kombination med allmänt hög 

arbetsbelastning som en följd av H1N1-vaccinering samt avbokade besök gjorde att bortfallet 

blev väsentligt större än vad som var förväntat. En annan orsak till bortfall var att ett antal av 

barnen inte medverkade som önskat.  

För framtida studier skulle det vara önskvärt att samtliga tvåspråkiga barn vistades i 

förskoleverksamhet i liknande utsträckning, så att alla har samma förutsättningar att tillägna 

sig det svenska språket. I föreliggande studie fanns det dock ingen möjlighet, tidsmässigt, att 

uppfylla dessa önskemål.  

 

6.2.3. Datainsamling 

För vissa barn blev det svårt att bibehålla koncentrationen då testsituationen blev relativt lång. 

Det faktum att en del barn genomgick den fonologiska testningen efter att ha blivit undersökt 

av BVC-sköterska, kan ha påverkat resultatet på så vis att de tidigare i testningens gång 

förlorade koncentrationen. Dock upplevde författarna att testmaterialet hade en svårighetsgrad 

som passade barnens utvecklingsnivå.  

Föräldrarna till de tvåspråkiga barnen tenderade att vilja hjälpa barnet i större utsträckning 

än föräldrarna till de enspråkiga barnen. Dessa barn gavs därmed inte samma möjlighet att 

självständigt benämna målorden. En annan svårighet som detta medförde var att det stundtals 

var svårt att urskilja barnets yttranden då flera individer talade samtidigt. Testlokalerna var 

ofta inte optimala för ljudinspelning på grund av bakgrundsljud som förutom att vara ett 

störande inslag i det inspelade filerna, även kunde distrahera barnet i testsituationen. 

Inspelningsutrustningen som användes gav dock en hög kvalitet på det inspelade materialet, 

samtidigt som den var diskret i testsituationen.  

Påståendena i REEL-2 kunde ibland uppfattas som aningen långa och svårtolkade för 

föräldrarna. En annan faktor som ytterligare komplicerade formulärets förståelighet var 

avsaknaden av exempel och förtydliganden efter vissa påståenden. Föräldrarna kunde 

emellanåt förvirras av den upprepning och tvetydighet av påståenden som REEL-2 innehåller, 

till exempel ”E53: Refererar till sig själv genom att använda sitt eget namn” och ”E59: 

Använder personligt pronomen om sig själv istället för egennamn”. Författarna ställer sig 
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efter studiens genomförande frågande till att ha påståendebaserade frågor. Detta eftersom 

dessa kan tyckas vara slutna och ledande, vilket författarna uppfattade ofta resulterade i att ett 

positivt svar för föräldrarna kändes mer naturligt. Orsaken till vår tveksamhet grundar sig 

främst på att föräldrarna tenderade att vid osäkerhet på barnets kompetens svara ”Ja” på 

ställda påståenden. 

 

6.2.4. Analys 

Studiens två författare transkriberade samtliga barns produktion och identifierade de 

fonologiska förenklingsprocesserna gemensamt, vilket innebär att alla barns fonologi har 

analyserats på samma vis. Vid tveksamhet konsulterades handledare Inger Lundeborg.  

De fonologiska stadierna uppfattades som relevanta, även om vissa barn var svåra att 

direkt placera på ett specifikt stadium. Han/hon kunde då uppfylla vissa/majoriteten av 

kriterierna för ett visst stadium, men ha ett fåtal processer som inte hörde hemma där. 

Beroende på vilka processer det var som förekom, valdes hellre fälla än fria, vilket givetvis 

gällde samtliga barn. 

Författarna ansåg PCC vara den mest rättvisande analysmetoden då den tog hänsyn till att 

alla barn inte benämnde/repeterade samma antal ord. Dock kunde det ses motsägande då fler 

benämnda/repeterade ord innebar fler möjligheter att använda förenklingsprocesser och 

därmed få lägre PCC.  

 

6.2.5. Etiska överväganden 

REEL-2-formuläret översattes till arabiska och det är möjligt att även Informations- och 

samtyckesbrevet som skickades hem till berörda föräldrar kunde ha varit översatt till arabiska. 

En risk med det hade dock kunnat vara att föräldrarna upplevde översättningen som en 

underskattning av deras kunskaper inom det svenska språket, vilket hade varit negativt. Vid 

enstaka tillfällen fanns tolk närvarande under testningen, vilket skulle kunna innebära en risk 

för en översättning som inte är ordagrann. Information som inte översatts exakt, kan dels leda 

till ökad förståelse hos föräldrarna, och dels till syftesfel i information och frågeställningar. 

Det innebär även en risk för att missförstånd ska uppstå.  

Studieförfattarna har varit noggranna med att enbart samla in för studien relevant 

information om barnen samt att endast benämna benämna barnen med deras kodnamn. De har 

agerat i enlighet med det samtyckesbrev som föräldrarna undertecknat.  
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6.3. Uppslag till framtida studier 

Inom ämnet fonologisk utveckling och svensk-arabiskttalande barn finns det fortfarande 

mycket kvar att undersöka. Undersökningar där stickprovet är större än i föreliggande studie 

kan vara lämpliga att utföra för att undersöka om det förekommer signifikanta skillnader för 

att kunna generalisera och dra slutsatser av resultatet. Det kan även vara av intresse att studera 

den vidare utvecklingen och skillnader vid exempelvis fyraårskontrollen på BVC. I det 

utvecklingsskedet bör det vara lättare att få barnen att medverka som önskat samt att man kan 

ställa andra krav på den fonologiska kompetensen. Det kan vara intressant att se om 

eventuella skillnader finns kvar när barnet kommit längre i den fonologiska utvecklingen.  

 

7. Slutsats 

I vår studie tenderade föräldrarna att skatta sina barns språkliga förmåga på en nivå högre än 

vad studiens tester av barnens språkförmåga visade. En av anledningarna till detta skulle 

kunna vara det använda frågeformulärets karaktär. Inga tydliga samband mellan resultaten 

från föräldraskattningarna och logopedstudenters bedömning kunde identifieras.  

     I studien framkom tendenser som pekade på att de tvåspråkiga barnen använde fler olika 

förenklingsprocesser samt hade högre förekomst av förenklingsprocesser i sin produktion än 

de enspråkiga. Det fanns ett fåtal processer som enbart förekom i de tvåspråkiga barnens 

produktion. PCC var generellt sett högre hos de enspråkiga barnen, jämfört med de 

tvåspråkiga. Dessa resultat visade på att de enspråkiga barnen ligger något före i den 

fonologiska utvecklingen. 
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9. Appendix  

Informations- och samtyckesbrev 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter som läser termin sex vid Hälsouniversitetet i Linköping. För 

tillfället arbetar vi med ett uppsatsarbete som består av en studie med syfte att jämföra ett 

frågeformulär, som kan användas för att tillsammans med föräldrar ringa in på vilken språklig 

nivå ett barn befinner sig, med resultatet på ett språkligt test. 

     Studien ska grunda sig på två grupper; en som består av barn och föräldrar med svenska 

som modersmål och en som består av barn och föräldrar med arabiska som modersmål. 

Förhoppningen är att studien ska utmynna i förbättrade rutiner för BVC´s kontroller av barns 

språkliga utveckling samt remittering till logoped.  

     Studien innebär att vi kommer att medverka vid BVC:s 2½-årsundersökning av ert barn. 

Vi kommer dels att genomföra ett logopediskt test av barnets språkljud, dels att tillsammans 

med er föräldrar gå igenom ett frågeformulär om barnets tal och språk. Vi kommer att spela in 

språkljudstestningen för att kunna gå tillbaka och lyssna mer i detalj hur barnet pratade. 

     Resultaten från samtliga barn kommer att sammanställas och ligga till grund för den 

uppsats vi ska skriva. Vi är mycket noggranna med anonymiteten. Vi kommer därför att 

tilldela varje barn en kod och endast använda uppgifter om varje barns kön, ålder och 

språkbakgrund i sammanställningen. Det inspelade materialet kommer vid färdig studie att 

förstöras. Det är endast vi som genomför studien och eventuellt vår handledare som kommer 

ta del av det material vi får in under besöket.  

 

Vi/jag ger samtycke till vårt/mitt barns deltagande i denna studie:  

_______________________                         

Ort och datum     

 

_______________________                          __________________________ 

Underskrift           Underskrift 

_______________________                            __________________________ 

Namnförtydligande                                           Namnförtydligande 

Om ni har några frågor om studien är ni välkomna att kontakta oss, Caroline Falk, Hanna Sundberg 

eller vår handledare Inger Lundeborg Hammarström  

Mvh, Hanna Sundberg och Caroline Falk 

 


