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Sammanfattning 
 
Bakgrund 

 
Forskning har visat att flerspråkiga barn riskerar missvisande resultat när de bedöms med 
statiska tester. Detta då statiska tester i regel är normerade på en enspråkig population. 
Som alternativ till statiska tester har dynamisk bedömning föreslagits. Dynamisk 
bedömning undersöker barns inlärningspotential.  
 
Syfte 

 
Syftet med studien var att jämföra flerspråkiga barns och enspråkiga barns prestation på ett 
statiskt test av ordförråd med deras prestation på en dynamisk bedömning av ordförråd. 
Förfarandet vid den dynamiska bedömningen är en sedan tidigare beprövad metod som 
testas med barn ur svenska förskoleklasser. 
 
Metod 

 
Studien omfattade 29 barn från olika skolor i en medelstor norrländsk kommun. Barnen 
var flerspråkiga och enspråkiga och hade alla börjat i svensk förskoleklass höstterminen 
2018. Datainsamlingen skedde med ett statiskt pretest i form av Pearson Peabody 
Vocabulary Test-III för att därefter genomföra en dynamisk bedömning gällande ordförråd 
med de ord barnen inte kunde samt de ord barnen kunde. 
 
Resultat 

 
Resultatet visade att de enspråkiga barnen presterade signifikant bättre än de flerspråkiga 
i det statiska pretestet PPVT-III. I den dynamiska bedömningen kunde inga signifikanta 
skillnader påvisas.  
 
Slutsats 

 
Resultatet av den föreliggande studien är att flerspråkiga och enspråkiga barn presterade 
likvärdigt i den dynamiska bedömningen oavsett hur lågt de presterade i PPVT-III. Detta 
skiljer sig mot de resultat som uppvisas vid statisk testning där enspråkiga barn får 
signifikant bättre resultat än flerspråkiga barn. 
 

Nyckelord 
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Inledning 
 
Skolverket uppger att det talas uppemot 150 olika språk i Sverige idag och det finns inga 
tendenser att dessa siffror kommer att minska (Skolverket, 2019a). Sverige står inför ett 
normskifte där enspråkighet ersätts av flerspråkighet. 

Den enspråkiga normen syns bland yrkesverksamma logopeder som i sin kliniska 
vardag använder tester som oftast är normerade efter enspråkiga populationer. Detta till 
trots att Sverige länge har haft en flerspråkig population och flera officiella minoritetsspråk 
finns i landet. Svenska som andraspråk har funnits som ett skolämne med egen kursplan 
sedan 1995 (Otterup, u.å.). 

Den ökade andelen flerspråkiga människor i Sverige ställer krav på både 
skolverksamheten och logopeder. Svenska skolor står inför utmaningen att kunna erbjuda 
en likvärdig utbildning för elever som är flerspråkiga som för enspråkiga då det tillhör 
elevernas rättigheter (Skolverket, 2018). För logopeder är utmaningen att kunna erbjuda 
likvärdig vård som inte ska baseras på okunskap rörande flerspråkighet.  

 

Bakgrund 
 

Flerspråkighet 
 

Definitionerna av flerspråkighet är många. Bland annat kan flerspråkighet definieras 
utifrån att individen talar alla språk individen blir exponerad för flytande. En annan 
definition är att individen på daglig basis blir exponerad för mer än ett språk (De Lamo 
White & Jin, 2011). Kohnert (2010) definierade en individ som flerspråkig baserat på om 
personen från tidig ålder upp till puberteten regelbundet exponerades för mer än ett språk 
i sin vardag. Denna breda definition inkluderar både barn som lär sig två språk direkt från 
födseln samt barn som lär sig ett språk från födseln och senare lär sig ytterligare ett språk 
under tidig barndom. 

En av många myter om flerspråkighet är att yngre flerspråkiga barn har senare 
språkutveckling jämfört med jämnåriga som endast talar ett språk (Salameh & Nettelbladt, 
2018). Genesee, Paradis och Crago (2004) visade att denna myt inte stämmer. Oberoende 
av antal språk kommer flerspråkiga såväl som enspråkiga barn producera sina första ord 
runt första levnadsåret. Barac och Bialystok (2011) visade resultat som talar för att 
flerspråkiga barns kognitiva utveckling inte blir lidande på grund av att de blir exponerade 
för mer än ett språk utan presterar jämlikt eller bättre än jämnåriga enspråkiga individer 
på språkliga och kognitiva tester. 

För barn som kommer till ett nytt land tar det tid att tillägna sig ett språk så de når 
samma språkliga nivå som infödda barn. Cummins (1981) redovisade att det tar upp till fyra 
år för yngre barn innan de är på samma språkliga utvecklingsnivå som infödda barn. Barn 
som var äldre än sex år när de anlände till sitt nya hemland tog upp till sex år på sig innan 
de befann sig på samma nivå som enspråkiga i språkliga uppgifter där barnens förmåga att 
beskriva bilder testades. Cummins (2017) hävdar att fler än 200 empiriska studier har visat 
på att det finns positiva effekter i inlärningen av mer än ett språk hos flerspråkiga individer. 
Dessa positiva effekter förekommer i deras språkliga, kognitiva och kunskapsmässiga 
utveckling. Adesope, Lavin, Thompson och Ungerleider (2010) visade i sin metaanalys att 
flerspråkiga individers metaspråkliga förmågor är mer utvecklade än enspråkiga individer 
samt att flerspråkiga individer har lättare att lära sig fler språk. Tvåspråkiga uppvisar bland 
annat en ökad medvetenhet om språkets struktur. Adesope et al. visade att flerspråkiga 
individer har en ökad medvetenhet om den arbiträra form-innehåll konventionen då de 
behärskar olika språk med olika ord för samma form.  

Även om de myter rörande flerspråkighet som tas upp i föreliggande studie har blivit 
motbevisade så råder det osäkerhet bland logopeder kring arbetet med flerspråkiga 
individer. Bergström och Bäcklin (2007) intervjuade yrkesverksamma logopeder som 
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jobbade med utredningar av språkstörning och där uppgav 56% av de tillfrågade 
logopederna att de kände sig osäkra eller ganska osäkra vid bedömning av ett språk som 
inte är svenska hos barn med frågeställningen språkstörning.  

 

Språkstörning 
 
Diagnosen språkstörning avser att språkförmågan är nedsatt i kontrast till andra kognitiva 
förmågor och är det mest framträdande hindret i personens vardag. Barnets språkliga 
utvecklingsnivå motsvarar inte dess kronologiska ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007). En 
språkstörning kan leda till att barn har svårt att samspela med sin omgivning då de förutom 
att ha svårt att förstå det som sägs även har svårförståeligt tal (Bishop, 1997). Prevalensen 
för språkstörning hos enspråkiga förskolebarn uppges av Salameh och Nettelbladt (2018) 
ligga på fem till åtta procent. Prevalensen för språkstörning hos flerspråkiga antas vara 
densamma (Kohnert, 2010; Salameh & Nettelbladt, 2018).   
 

Utredning 
 
Det finns idag inga nationella riktlinjer i Sverige kring hur flerspråkiga barn ska utredas 
logopediskt. Inom forskningen råder dock konsensus kring att ett flerspråkigt barn ska 
uppvisa svårigheter i alla de språk som barnet talar för att diagnosen språkstörning ska 
kunna ställas. Under en utredning bör därför alla språk barnet talar testas för att säkert 
kunna fastställa diagnosen språkstörning (Stow & Dodd, 2003; Peña, Bedore, & Rappazzo, 
2003; Kohnert, 2010). Anledningen till detta är att logopeden ska kunna säkerställa att de 
svårigheter barnet har är en följd av språkstörning och inte på grund utav en bristande 
kunskap i ett av språken. Till exempel kan en för liten mängd exponering för ett av språken 
bidra till en lägre kompetens inom språket jämfört med jämngamla typiskt utvecklade barn. 
Misslyckas logopeden att särskilja en språkstörning med bristande kunskap för ett språk 
riskeras både över- och underdiagnosticering inom den flerspråkiga gruppen barn (Stow & 
Dodd, 2003).  

Vid en utredning hos logoped sker bedömning och testning av flertal olika språkliga 
förmågor för att identifiera vilka språkliga nivåer som är påverkade och i vilken omfattning. 
En anamnes bör också tas från vårdnadshavare där frågor kring barnets allmänna och 
språkliga utveckling ställs. Utöver att avgöra art och grad av språkstörning ger diagnosen 
också underlag för hur interventionen ska utformas (Nettelbladt & Salameh, 2007).Vid en 
utredning av språkstörning används normerade tester för att jämföra ett barns prestation 
med andra typiskt utvecklade barn. De Lamo White och Jin (2011) beskriver att normerade 
tester av många yrkesverksamma logopeder anses vara ett bra verktyg då barns resultat på 
ett enkelt sätt kan jämföras med varandra, exempelvis i form av percentiler. Ett resultat 
motsvarande den 15:e percentilen eller lägre innebär att deltagarna presterar -1 
standardavvikelse (SD) eller lägre än genomsnittet. Exakt vilket gränsvärde som anses 
indikera språkstörning varierar, men inom forskning används vanligen ett gränsvärde 
mellan -1 och -2 SD under medelvärdet som gräns (Nettelbladt & Salameh, 2007). Vid 
testning av flerspråkiga barn uppstår dock problem då normeringen generellt är gjord på 
en enspråkig population vilket leder till missvisande resultat för barn som är flerspråkiga 
(Bedore & Peña, 2008; De Lamo White & Jin, 2011). Burton & Watkins (2007) hänvisar till 
Gutierrez-Clellen (1996) som visade att statiska tester kan underskatta de flerspråkiga 
barnens språkliga förmågor som en följd av begränsad erfarenhet av språket testet ges på. 

Vid utredning hade det mest praktiska varit att logopeden talar samtliga språk som 
barnet (Fredman, 2011). När den yrkesverksamma logopeden inte behärskar samtliga språk 
som barnet används istället tolkar för att bygga den kommunikativa bron mellan logopeden 
och barnet. Att använda sig av tolkar under utredningar medför utmaningar för både 
logoped och tolk. Logopeden måste instruera tolken att vara strikt i sina uppmaningar till 
barnet och förhålla sig på ett kliniskt sätt med medicinska termer. Knutas och Larsson 
(2018) skriver att det finns 1070 tolkar idag, varav 147 har särskild sjukvårdskompetens. 
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Bristen på tolkar medför att det idag inte finns möjlighet att erbjuda tolk på alla de språk 
som finns representerade i Sverige i dagsläget. 

 

Ordförråd 
 
En av de domäner som testas vid en utredning av språkstörning är barnets ordförråd 
eftersom många barn med språkstörning uppvisar lexikala svårigheter (Bishop, 1997; 
McGregor, Oleson, Bahnsen, & Duff, 2013; Nash & Donaldson, 2006; Nettelbladt & 
Salameh, 2007). Ordförråd är viktigt att undersöka då lexikala problem kan leda till 
pragmatiska svårigheter samt försvåra läsinlärningen när barnen kommer upp i skolåldern 
(Nettelblad & Salameh, 2007). Ordförråd har även beskrivits som att det   ”...spelar en 
central roll för meningsskapande i all undervisning och är ur många aspekter skolspråkets 
hårdvaluta.” (Lindberg, 2017). 

Ordförrådet delas upp i de ord som barnet själv använder, det expressiva ordförrådet, 
och de ord som barnet förstår, det receptiva ordförrådet. Det receptiva ordförrådet 
utvecklas både tidigare och snabbare än det expressiva. Forskning har visat att innan 
barnen har lärt sig att producera 10 ord kan de förstå cirka 50 ord. Under denna period när 
barnen lär sig sina första ord kommer barnets receptiva ordförråd att utökas upp till tre 
gånger så många ord jämfört med det expressiva ordförrådet (Benedict, 1979). Någon gång 
mellan 9–15 månaders ålder börjar typiskt utvecklade barn producera sina första ord. De 
första orden barnen tillägnar till sitt ordförråd är starkt kontextbundna och relateras till 
situationer som är återkommande för barnet. Samma princip gäller för föremål där barnet 
tillägnar sig ord för ting som har egenskaper som är viktiga för barnet (Nettelbladt & 
Salameh, 2007). Omkring 18 månaders ålder inträffar ordförrådsexplosionen där en snabb 
tillväxt av barnets ordförråd sker. Barnet går från att tillägna sig tre ord per vecka till att 
tillägna sig nio eller fler ord per vecka (Bishop, 1997). Under hela förskoleåldern tillägnar 
sig barn en stor mängd ord, men en dramatisk ökning kan sedan observeras under skoltiden 
som en följd av att barn deltar i formell undervisning. Forskningen räknar med att barn 
under skolåldern tillägnar sig 3000 nya ord per läsår (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Gällande flerspråkiga barn har forskning sett att de verkar följa samma mönster som 
enspråkiga i utvecklingen av språk och ordförråd. Oller, Eilers, Urbano och Cobo-Lewis 
(1997) fann i sin studie att både enspråkiga och flerspråkiga barn började producerade 
stavelsejoller vid samma tidpunkt. Forskning har även påvisat att relationen mellan storlek 
på ordförråd och grammatisk utveckling, där storleken på ordförrådet förutsäger den 
grammatiska utvecklingen, inte skiljer sig mellan enspråkiga och flerspråkiga barn (Core, 
Hoff, Rumiche, & Señor, 2013). Namei (2004) visade att enspråkiga och flerspråkiga 
deltagare gör liknande typ av associationer vid test av ordassociationer. Detta tyder på att 
utvecklingsgången är densamma gällande hur ordförrådet förändras i sin organisation. 

Trots att utvecklingen av flerspråkiga barns ordförråd sker på samma vis som för 
enspråkiga så har forskning visat att flerspråkiga barn generellt får lägre resultat när tester 
normerade på en enspråkig population används (Bedore & Peña, 2008; De Lamo White & 
Jin, 2011). Umbel, Pearson, Fernandez och Oiler (1992) fann att typiskt utvecklade 
flerspråkiga barn som talade spanska och engelska fick olika resultat när de genomförde en 
spansk och en engelsk version av samma impressiva test. Ett ord som barnet identifierade 
på spanska identifierades inte nödvändigtvis på engelska och vice versa. Bialystok, Luk, 
Peets och Yang (2010) undersökte i en metaanalys ett antal studier som alla undersökte 
flerspråkiga och enspråkiga deltagares resultat på PPVT-III, ett standardiserat test av 
receptiv vokabulär utformat av Dunn och Dunn (1997). I studien ingick 1738 barn i 
åldersspannet tre till tio år, i analysen ingick 722 barn vilka var enspråkiga och 966 vilka 
var flerspråkiga. Resultatet visade att enspråkiga barn oavsett ålder, genomgående fick 
bättre resultat än flerspråkiga barn. Liknande fynd har påvisats i svenska studier av PPVT-
III. Mikoczy och Nyman (2008) fann i sin studie att en grupp flerspråkiga svensk-arabiska 
fjärdeklassares medelvärde var 67 poäng lägre jämfört med en grupp enspråkiga svenska 
fjärdeklassare som ingick i en studie som gjordes av Hedberg och Kellén Nilsson (2003). 
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Flerspråkiga barns lägre resultat på standardiserade tester av vokabulär har förklarats 
med att flerspråkiga barn lär sig och använder sina olika språk under olika omständigheter. 
Ett ord kan användas enbart i hemmet på ett språk medan ett annat ord används i en mängd 
olika situationer på alla språk barnet talar. Som en följd av att barnet lär sig olika ord i olika 
situationer resulterar det i att vissa ord enbart finns som singlar då de är språkspecifika, 
medan vissa ord är dubbletter då de förekommer i alla språken barnet talar (Oller, Pearson, 
& Cobo-Lewis, 2007). Bialystok, Luk, Peets och Yang (2010) visade även att flerspråkiga 
barns felsvar till största del bestod av ord som i större utsträckning används i hemmet. Vid 
testning av skolord mellan enspråkiga och flerspråkiga var det en mindre skillnad i antal fel 
mellan grupperna än vid testning av ord som används mer frekvent i hemmet. Används 
språken i olika situationer påverkar det följaktligen också mängden exponering barnet får 
för de språk som det talar. Detta påverkar i sin tur det flerspråkiga barnets färdigheter i 
respektive språk (Hoff et al., 2012; Thordardottir, 2011). Thordardottir (2011) fann att 
tvåspråkiga barns resultat på språkliga test normerade på en enspråkig population blev 
bättre ju mer de hade exponerats för det språk som testet gavs på. Resultatet i studien visade 
också att det krävdes en större mängd exponering för språket för att de flerspråkiga barnen 
skulle få resultat på de expressiva testerna som liknade de enspråkiga deltagarnas. 

 

Ordförråd och språkstörning 
 
Mängden exponering spelar en stor roll för att barn med språkstörning ska kunna lära sig 
nya ord. Hos barn med språkstörning förekommer det begränsningar gällande ordförråd 
och en större mängd exponering krävs för att tillägna sig nya ord (Bishop, 1997; McGregor 
et al., 2013; Nash & Donaldson, 2006; Nettelbladt & Salameh, 2007). Då barn med 
språkstörning har svårigheter att lära sig, förstå och använda nya ord kan en senare debut 
av de första orden förekomma. Barn med språkstörning kan även uppvisa en långsammare 
utvecklingstakt av ordförrådet, ett begränsat aktivt ordförråd samt ett mindre varierat 
ordförråd (Nettelbladt & Salameh, 2007). Rörande ordförrådet uppvisar barn med 
språkstörning både en mindre bredd och ett mindre djup jämfört med typiskt utvecklade 
barn (McGregor et al.). Med ordförrådets bredd avses hur många ord ett barn kan medan 
ordförrådets djup avser hur väl barnet känner till orden i sitt ordförråd. McGregor et al. 
visade att dessa skillnader avseende bredd och djup mellan barn med typisk utveckling och 
barn med språkstörning är ihållande genom skolåren. Vidare så har forskning  även påvisat 
att barn med språkstörning är i behov av en större mängd exponering för att lära sig nya 
ord (Nash & Donaldson, 2006; Riches, Tomasello, & Conti-Ramsden, 2005). Nash och 
Donaldson betonar att barn med språkstörning dessutom uppvisade svårigheter att lära sig 
nya ord både i situationer där barnet explicit tränades till att lära sig de nya orden samt i 
situationer där de nya orden presenterades för barnet i form av en saga utan att explicit 
uppmärksammas på de nya orden. 

Gällande flerspråkiga barn medför språkstörning att ordförrådet är begränsat i båda 
de språk barnet talar. Flerspråkiga barn med språkstörning kan precis som enspråkiga barn 
med språkstörning vara i behov av att få höra ett nytt ord flera gånger för att tillägna sig det 
jämfört med typiskt utvecklade barn (Salameh & Nettelbladt, 2018). Storleken hos 
flerspråkiga barns lexikon kan även påverkas av låg socioekonomisk status (SES). Meir och 
Armon-Lotem (2017) noterade att flerspråkiga barn med låg SES hade ett mindre ordförråd 
och presterade sämre i lexikala tester jämfört med flerspråkiga barn med högre SES. 
Resultaten visade att enspråkiga såväl som flerspråkiga barn presterade sämre på tester 
som berörde det språkliga kort- och långtidsminnet jämfört med flerspråkiga och 
enspråkiga barn som hade en högre SES. Holmström (2015) fann att flerspråkiga barn med 
språkstörning presterade signifikant lägre än flerspråkiga barn utan språkstörning på ett 
kombinerat mått av impressivt och expressivt ordförråd av svenska och arabiska. Både 
enspråkiga samt flerspråkiga barn med språkstörning uppvisade begränsningar gällande 
lexikal organisation jämfört med barn med typisk utveckling. De flerspråkiga barnen med 
språkstörning presterade dock bättre än de enspråkiga barnen med språkstörning avseende 
antal paradigmatiska associationer vid begreppsmässig bedömning. Vid begreppsmässig 
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bedömning tas hänsyn till de flerspråkiga barnens totala prestation, antalet paradigmatiska 
associationer på både svenska och arabiska. Holmström skrev att de flerspråkiga barnens 
bättre resultat möjligtvis kan bero på en ökad metaspråklig förmåga hos flerspråkiga. Detta 
som en följd av att de är medvetna om att ett begrepp uttrycks med olika ord beroende på 
språk men har samma betydelse.  

 

Dynamisk bedömning 
 

Ett alternativt sätt att bedöma barns språkliga förmåga är att använda sig av dynamisk 
bedömning istället för att enbart förlita sig på standardiserade statiska tester. Dynamisk 
bedömning har sitt ursprung i Vygotskys (1978) teori om den proximala utvecklingszonen 
(Zone of Proximal Development, ZPD), som beskriver hur ett barns kunskaper utvecklas i 
interaktion med andra människor. Ett barns ZPD är skillnaden mellan vad barnet klarar av 
att utföra utan stöd av en annan individ som kan mer än barnet och vad barnet klarar av att 
utföra tillsammans med stöd av en individ som kan mer än barnet. Detta ansåg Vygotsky 
(1978) vara en bättre indikator för ett barns framtida skolframgång än ett statiskt test som 
baseras på vad barnet har lärt sig fram till testtillfället. Vid dynamisk bedömning utgår man 
därför från att det är mer givande att observera inlärningsprocessen jämfört med att enbart 
undersöka prestation på ett givet test (Haywood & Lidz, 2007). 

Det vanligaste tillvägagångssättet för dynamisk bedömning är att arbeta efter en 
metod med pretest-intervention-posttest. American Speech-Language-Hearing Association 
[ASHA] (u.å) beskriver att ett första test görs för att undersöka den nuvarande nivån vilket 
sedan följs av en interventionsfas. Därefter görs ett posttest där det undersöks huruvida 
barnet har tagit till sig det som var målet för interventionen. Vid dynamisk bedömning 
rörande språk är antagandet att barn som efter interventionen lyckas tillgodogöra sig 
träningen bedöms ha potential att tillägna sig kunskap om språket. Lyckas barnet inte 
tillgodogöra sig det som tränats kan det indikera att barnet har en språkstörning. En 
dynamisk bedömning av ordförråd kan alltså särskilja mellan barn med språkstörning och 
barn utan språkstörning då forskning har visat att barn med språkstörning är i behov av en 
större mängd exponering för att lära sig nya ord (Nash & Donaldson, 2006; Riches et al., 
2005). 

Förfarandet vid interventionen kan ske på olika sätt. Ett sätt är att via interaktivt 
lärande explicit träna barnen. Målet med det interaktiva lärandet är att barnen ska lära sig 
de problemlösningsstrategier som krävs för att klara av den uppgift de står inför. Peña, 
Iglesias och Lidz (2001) använde sig av detta förfarande för att särskilja barn med typisk 
språkutveckling från barn med låg språklig förmåga i en grupp barn från olika kulturella 
och språkliga miljöer. Den dynamiska bedömningen i form av två träningstillfällen med 
interaktivt lärande visade sig bättre kunna särskilja barnen jämfört med om enbart de 
statiska pretesterna hade använts.  

Ett annat tillvägagångssätt avseende intervention är att undersöka vilken nivå av stöd 
som en försöksdeltagare är i behov av för att kunna lösa en uppgift. Till skillnad mot 
tillvägagångssättet med interaktivt lärande sker det vid denna typ av intervention ingen 
explicit undervisning eller träning av försöksdeltagaren. Den nivå barnet klarar av att utföra 
uppgifterna utan stöd kan sägas vara barnets aktuella nivå och är den som kan mätas vid 
användandet av statiska standardiserade tester. Den nivå barnet klarar av att utföra 
uppgifter med hjälp av stöd tänks då istället kunna indikera barnets ZPD (Bain & Olswang, 
1995). 

Tillvägagångssättet avseende intervention som beskrevs av Bain och Olswang 

användes av Camilleri och Law (2007) vid dynamisk bedömning av receptiv vokabulär. 

Studien undersökte deltagarnas förmåga att identifiera nya ord. Både enspråkiga och 
flerspråkiga barn med typisk språkutveckling samt enspråkiga och flerspråkiga barn som 
fick insatser hos logoped ingick i studien. Ett statiskt pretest av receptiv vokabulär 
genomfördes först och ord som deltagarna inte lyckades identifiera korrekt valdes ut som 
målord för den dynamiska bedömningen. Under den dynamiska bedömningen fick 
deltagarna sedan chansen att tillämpa problemlösningsstrategier för att identifiera de 
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målord som valts ut. Stöd gavs i form av ledtrådar baserat på en förutbestämd ordning från 
den minst till mest hjälpsamma ledtråden. Resultatet visade att den dynamiska 
bedömningen lyckades urskilja deltagarna med typisk språkutveckling från de deltagare 
som fick insatser hos logoped. Studien visade även att de flerspråkiga barnen som fick 
insatser hos logoped uppvisade liknande resultat på den dynamiska bedömningen som de 
enspråkiga barnen som också fick insatser hos logoped. Detta trots att de flerspråkiga 
barnen fick signifikant lägre resultat på det statiska pretestet än de enspråkiga barnen. 
Camilleri och Law fastslår därför att dynamisk bedömning bättre kan beskriva de 
flerspråkiga barnens lexikala färdigheter jämfört med enbart statisk testning. Detta då 
dynamisk bedömning förser bedömaren med mer information än enbart ett resultat på ett 
statiskt test.  

Metoden av Camilleri och Law (2007) kom att ligga till grund för ett delmoment i en 
studie av Hasson, Camilleri, Jones, Smith och Dodd (2012) som utvecklade ett 
screeningmaterial att använda för dynamisk bedömning av flerspråkiga barn. En grupp 
flerspråkiga barn med språkstörning jämfördes med en grupp flerspråkiga barn med typisk 
utveckling. Vid bedömningen av ordförråd fick deltagarna först genomföra ett statiskt 
pretest. Ord som barnen inte lyckades identifiera korrekt valdes ut att användas som målord 
vid den dynamiska bedömningen. Ord som barnen identifierat korrekt i pretestet valdes ut 
för att användas som distraktorer. Därefter genomfördes en träningsfas där barnens 
förmåga att lära sig nya ord testades. Vid träningsfasen lades tre bilder fram framför barnen 
varav ett målord och två distraktorer. Barnens uppgift var sedan att med hjälp av 
uteslutningsmetoder peka ut målordet som var ett för dem sedan tidigare okänt ord. Vid 
behov gavs barnen stöd i en förutbestämd ordning som förenklade möjligheten att utesluta 
vilka ord som inte efterfrågades och därigenom kunna peka ut målordet. Baserat på 
mängden stöd som barnen behövde för att peka ut det sedan tidigare okända ordet 
tilldelades det poäng. Efter att barnen hade pekat ut målordet testades förmågan att 
använda målordet expressivt. Detta gjordes genom att barnen ombads att posta målordet 
och de två distraktorerna i en postlåda och berätta vad varje bild föreställde. Att berätta för 
testledaren vad bilden föreställde var ett sätt för testledarna att se om barnen klarade av att 
behålla målordet tillräckligt länge i korttidsminnet och använda det expressivt. Benämnde 
barnen målordet korrekt tilldelades de en poäng. Efter att ovanstående procedur upprepats 
sex gånger tömdes postlådan som barnen fått posta bilderna i och de sex målorden 
plockades ut för att användas expressivt en andra gång. Syftet med denna andra expressiva 
omgång var att kontrollera om barnen bibehållit de nyligen inlärda målorden i minnet så 
att det återigen kunde använda dem expressivt efter träningsfasen. Vid denna omgång 
placerades alla sex målorden samtidigt framför barnen. De ombads återigen att posta 
bilderna en i taget efter att de berättat vad bilden föreställde. Vid detta andra test av barnens 
förmåga att använda orden expressivt tilldelades barnen ett poäng för varje korrekt 
benämnd bild. De bilder som barnen inte lyckades benämna fick ligga kvar på bordet. 
Barnen fick sedan peka ut en bild i taget på uppmaning av testledaren, detta i syfte att 
kontrollera barnens impressiva kunskap om ordet. Resultatet visade att de flerspråkiga 
barnen med språkstörning var i behov av större mängd stöd för att peka ut det sedan 
tidigare okända målordet jämfört med de typiskt utvecklade flerspråkiga barnen. I 
screeningmaterialet ingick även dynamisk bedömning av deltagarnas fonologi och 
meningsstruktur. Resultatet rörande fonologi och meningsstruktur uppvisade också 
skillnader mellan de två grupperna. Barnen med språkstörning var i behov av mer stöd 
under träningsfasen och uppvisade lägre resultat på posttest än de typiskt utvecklade 
barnen.  

I dagsläget råder det brist på standardiserade bedömningsmaterial att använda för 
dynamisk bedömning. Detta är ett problem då det riskerar att sänka reliabiliteten för 
metoden (Byberg Skyle, Issa & Svensson, 2018). Metoden som beskrivits av Hasson et al. 
(2012) visade lovande resultat och motiverar därför en studie som undersöker om 
tillvägagångssättet även kan användas i fler syften och med andra åldersgrupper.  
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Syfte  
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det dynamiska bedömningsförfarandet 
som använts av Hasson et al. (2012) kan användas för att ge en mer rättvisande bild av 
svenska flerspråkiga barns språkliga förmåga än statiska test. I föreliggande studie kommer 
genomförandet rörande deltestet av ordförråd som Hasson et al. beskriver att testas på en 
population bestående av både enspråkiga och flerspråkiga elever i svenska förskoleklasser. 
 

Frågeställning 

 

• Finns det en skillnad mellan grupperna flerspråkiga barn och enspråkiga barn 
avseende prestation vid ett statiskt test respektive en dynamisk bedömning? 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Antal deltagare i studien var initialt 33 förskoleklasselever i åldrarna 6;4 till 7;3 år 
(år;månader). För att ingå i studien krävdes det att deltagarna hade börjat förskoleklass vid 
terminsstart hösten 2018. Anledningen till detta var att säkerställa att alla deltagare i 
studien hade fått chans till lika stor mängd formell undervisning. Det råder skolplikt i 
Sverige från höstterminen det år barnet fyller sex år (Skolverket, 2019b). Två deltagare 
exkluderades från studien på grund av att de inte hade varit med vid skolstart höstterminen 
2018 utan hade anslutit efteråt. Två deltagare exkluderades från studien då de inte 
medverkade adekvat under det statiska pretestet. Medelåldern på de 29 deltagarna som 
kom att ingå i studien var 6;7 år (SD = 3 månader). Fördelningen av deltagarna var 14 
flerspråkiga och 15 enspråkiga. I gruppen flerspråkiga var könsfördelningen åtta pojkar och 
sex flickor. I gruppen enspråkiga var könsfördelningen sex pojkar och nio flickor. En 
deltagare räknades som flerspråkig om denne regelbundet exponerades för mer än ett språk 
i sin vardag, detta i enlighet med definitionen som Kohnert (2010) använde sig av. Denna 
medvetet breda definition valdes för att underlätta rekryteringen.  

 

Rekrytering 
 

Rekrytering skedde genom att uppsatsförfattarna skickade ut e-post till rektorer i en 
medelstor norrländsk kommun. Därefter besöktes de tre skolor som anmält intresse och 
ansvariga pedagoger erhöll muntlig och skriftlig information. Samtyckesblanketter samt 
frågeformulär (Appendix B) delades ut. All information som delades ut till vårdnadshavare 
fanns tillgänglig på svenska (Appendix B), arabiska (Appendix C) samt engelska (Appendix 
D). För att delta krävdes det att samtyckesblanketterna som delades ut var signerade av 
vårdnadshavarna som godkände att deras barn deltog i studien. I frågeformuläret ingick 
frågor som syftade till att kartlägga eventuella språkliga nedsättningar hos deltagarna. 
Frågor som berörde huruvida mer än ett språk talades i hemmet samt grad av exponering 
för olika språk ingick i syfte att ligga till grund för en indelning av deltagare som enspråkiga 
eller flerspråkiga. Vidare ingick även frågor om vårdnadshavarnas utbildningsnivå samt 
nuvarande yrke i syfte att skapa en uppfattning om socioekonomisk status. En majoritet av 
frågeformulären förblev obesvarade. Uppsatsförfattarna fick därför istället ta hjälp av 
ansvariga pedagoger knutna till förskoleklasserna samt specialpedagog för att skilja 
enspråkiga elever från flerspråkiga. Pedagogerna tillfrågades huruvida en deltagares 
vårdnadshavare till vardags talade något annat språk utöver svenska med barnet. Baserat 
på pedagogernas svar kategoriserades deltagarna därefter som enspråkiga eller 
flerspråkiga.  
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Material 
 

Frågeformuläret som delades ut till deltagarnas vårdnadshavare utarbetades av 
uppsatsförfattarna. Till det statiska pretestet användes en svensk version av Peabody 
Picture Vocabulary Test-Third Edition (PPVT-III) där målorden var översatta från engelska 
till svenska för att utvärdera barnens receptiva vokabulär. Versionen är en opublicerad 
översättning till svenska som används av logopedverksamheten i Region Västerbotten. 
PPVT-III är utarbetat av Dunn och Dunn (1997). I denna version av PPVT-III används 
normeringar gjorda på en amerikansk population. Testet utförs genom att testpersonen 
instrueras att välja mellan fyra bildalternativ som presenteras och peka på den bild som 
överensstämmer med det ord testledaren sagt. PPVT-III består av 17 block med 12 uppgifter 
i stigande svårighetsgrad. Materialet vid den dynamiska bedömningen bestod av en 
postlåda samt laminerade bilder av målorden i PPVT-III. Postlådan byggdes av 
uppsatsförfattarna. De laminerade bilderna var både i färg och svartvitt och bilderna 
avbildade ett objekt per bild. Bilderna togs fram i programmet Widgit GO  vilket är ett 
program framtaget av Symbolbruket AB (2019) där användare kan konstruera bildstöd.  

 

Genomförande 
 

Pilotstudie 
 

En pilotstudie genomfördes i syfte att erhålla testvana och identifiera eventuella svagheter 
rörande metoden som beskrivits av Hasson et al. (2012). Pilotstudien gav även 
uppsatsförfattarna möjligheten att diskutera hur deltagarnas svar skulle tolkas för att 
säkerställa att svaren bedömdes lika. Två barn, ett enspråkigt och ett flerspråkigt, testades. 
Dessa två deltagare rekryterades via uppsatsförfattarnas bekantskapskrets. En brist 
upptäcktes i hur målorden och distraktorerna skulle väljas ut efter att det statiska pretestet 
i form av PPVT-III genomförts. Vid pilotstudien valdes målorden ut slumpmässigt bland de 
ord som barnet misslyckats med att korrekt identifiera vid det statiska pretestet. Samma 
sak med de korrekt identifierade orden som skulle användas som distraktorer. Detta då 
Hasson et al. inte specificerat hur de valde vilka av de vid pretestet korrekt identifierade 
orden och de ej korrekt identifierade orden som skulle ingå. Att slumpmässigt välja ut orden 
visade sig vara tidsineffektivt vilket ledde till att tillvägagångssättet förändrades inför 
datainsamlingen. Det beslutades att de distraktorer som skulle ingå i den dynamiska 
bedömningen genomgående skulle väljas ut bland de ord som barnet korrekt identifierat 
vid de lägsta blocken som barnet klarat av i PPVT-III. Målord skulle istället väljas ut bland 
de ord som inte korrekt identifierats vid de högsta blocken som barnen klarat av i PPVT-III. 
Då PPVT-III är konstruerat i syfte att ha en stigande svårighetsgrad ansågs detta sätt att 
välja målord och distraktorer även öka tillförlitligheten till att distraktorerna verkligen var 
ord som barnet kunde. Detta ökar säkerheten för att en distraktor verkligen är känd hos 
barnet och att den fyller sin funktion vid den dynamiska bedömningen. 

Det andra expressiva testet som Hasson et al. beskrev testade barnens förmåga att 
använda orden expressivt. De bilder som barnen inte lyckades benämna fick ligga kvar på 
bordet. Barnet fick sedan peka ut en bild i taget på uppmaning av testledaren, detta i syfte 
att kontrollera barnens impressiva kunskap om ordet. Det beslutades efter genomförd 
pilotstudie att det sista momentet inför materialinsamlingen skulle revideras. 
Revideringen bestod i att den sista impressiva kontrollen i form av pekningar på de ord 
som barnen inte lyckades benämna togs bort. Detta beslut togs då Hasson et al. i sin studie 
inte på något sätt beskrev hur denna data skulle utvärderas och tolkas.  

Efter pilotstudien utarbetades även en mall för hur instruktioner och återkoppling 
skulle ges till deltagarna vid den dynamiska bedömningen (Appendix A). Detta i syfte att 
säkerställa att alla deltagare i studien skulle få samma förutsättningar och därigenom öka 
reliabiliteten. 
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Materialinsamling 
 

Testning genomfördes i ett avskilt rum på barnens skola. Närvarande var barnet samt de 
två testledarna. Barnen informerades om att deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta 
testningen närhelst de ville. Först administrerades det statiska pretestet PPVT-III enligt 
manual av den ena testledaren, därefter följde den dynamiska bedömningen som 
administrerades av den andra testledaren. Den ena testledaren administrerade under 
materialinsamlingen genomgående PPVT-III. Den dynamiska bedömningen 
administrerades genomgående av den andre testledaren. Den testledare som administrerat 
PPVT-III observerade den dynamiska bedömningen och förde protokoll över deltagarnas 
svar. I det fall den testledare som administrerade den dynamiska bedömningen kände sig 
osäker kring något av barnens svar vände sig denne till den testledare som observerade för 
att kontrollera om de båda uppfattat svaret lika. Tillvägagångssättet i den dynamiska 
bedömningen baseras på genomförandet som beskrivs av Hasson et al. (2012). 

Utifrån barnens svar vid PPVT-III valdes målord och distraktorer ut för den 
dynamiska bedömningen. Sex ord som barnet inte korrekt lyckades peka ut vid testning 
med PPVT-III valdes ut att användas som målord. Målorden valdes ut bland de ord som 
inte korrekt identifierats vid de högsta blocken som barnen klarat av i PPVT-III. Som 
distraktorer valdes 12 ord som barnen korrekt pekat ut i PPVT-III. Distraktorerna valdes ut 
bland de ord som barnen korrekt identifierat vid de lägsta blocken som barnen klarat av i 
PPVT-III. Den dynamiska bedömningen genomfördes sedan i form av en lek som följde en 
utarbetad instruktionsmall där barnen fick posta bilder i en postlåda. 

Träningsfasen inleddes med att tre bilder lades fram framför barnen, varav ett målord 
och två distraktorer. När bilderna hade placerats ut fick barnen instruktionen att peka ut 
målordet. Pekade barnen på rätt bild fick de tre dynamisk bedömningspoäng (DB-poäng). 
DB-poäng är ett mått på hur stor mängd stöd barnen är i behov av för att korrekt identifiera 
ett för dem sedan tidigare okänt ord.  

Ifall barnen inte klarade av att peka ut rätt bild gav testledaren återkoppling till 
barnen om att de pekat på fel bild och att de tillsammans skulle försöka hitta ord som var 
lättare först. Därefter benämnde testledaren en distraktor i taget som barnen fick peka på. 
När distraktorerna var identifierade fick barnen instruktionen att på nytt peka ut målordet. 
Klarade barnen av att identifiera målordet gav det två DB-poäng då barnen har fått mer 
stöd för att lyckas peka ut rätt ord. 

Om barnen inte klarade att peka ut målordet även efter att ha identifierat 
distraktorerna med hjälp av testledaren fick de igen återkoppling av testledaren om att de 
pekat på fel bild och att de en gång till tillsammans skulle försöka hitta ord som var lättare 
först. Barnen ombads då återigen peka på distraktorerna efter att testledaren benämnt dem. 
När barnen nu hade pekat ut distraktorerna vändes dessa bilder upp och ner. Kvar framför 
barnen låg då endast målordet synligt och barnen hade enbart ett ord att välja på när 
testledaren igen bad barnen peka ut målordet. Barnen fick nu ett DB-poäng då barnen här 
fått den största mängd stöd som kan ges och enbart har en bild kvar att peka på. Barnens 
slutgiltiga DB-poäng räknades sedan fram genom att medelpoängen beräknades över alla 
sex omgångarna som genomfördes, maximal poäng är tre. 

Efter att målordet blivit utpekat av barnen testades deras förmåga att använda ordet 
expressivt, den första expressiva delen av den dynamiska bedömningen. Detta moment sker 
efter att barnen har pekat ut målordet oavsett vilken mängd stöd som krävdes. Barnen 
ombads att posta målordet och distraktorerna efter att ha berättat vad bilderna föreställde. 
Benämnde barnen målordet korrekt gavs de en poäng. Barnens slutgiltiga poäng på den 
första expressiva delen var deras totalpoäng över alla sex omgångar som genomfördes, 
maximal poäng var sex. 

Efter att träningsfasen och den första expressiva delen var avklarad inleddes den 
andra expressiva delen, posttestet av den dynamiska bedömningen. Postlådan som barnen 
postat bilderna i tömdes och de sex bilderna med målord plockades ut. De sex målorden 
lades sedan fram igen framför barnen och de ombads återigen att posta bilderna efter att de 
berättat vad bilderna föreställde. Barnen fick här ett poäng för varje korrekt benämnd bild. 



 

10 
 

Barnens slutgiltiga poäng på den andra expressiva delen blev det totala antalet korrekt 
benämnda bilder, maximal poäng är sex. 

Varje deltagare avidentifierades genom ett kodsystem där varje deltagare tilldelades 
ett nummer. All insamlad data sparades på ett USB-minne så att inga obehöriga hade 
tillgång till det.  

 

Databehandling och statistisk analys 
 

Resultat från PPVT-III samt den dynamiska bedömningen sammanställdes i ett kalkylblad 
i Microsoft Office Excel för Mac version 16.23. 

Parametriska test i form av oberoende t-test användes för att analysera data som var 
normalfördelad. För data som var icke-normalfördelad användes icke-parametriska test i 
form av Mann-Whitney U. Statistiska beräkningar gjordes i IBM SPSS Statistics version 25 
där signifikansvärdet bestämdes till p < 0,05. 

 

Reliabilitet 
 

Valet av PPVT-III som statiskt pretest motiverades med att det var något båda testledarna 
hade erfarenhet av sedan tidigare genomförd verksamhetsförlagd utbildning. PPVT-III 
beskrivs av dess upphovsmakare ha en hög reliabilitet. För de olika åldersgrupperna som 
testet är utformat för har split-half reliabilitet uppmätts variera mellan 0,86 och 0,97. Ingen 
beräkning av dess interbedömarreliabilitet beskrivs i manualen, troligtvis som en följd av 
att administreringen och poängsättningen anses som enkel och entydig (Hayward, Stewart, 
Phillips, Norris, Lovell, 2008).  

Pilotstudien som genomfördes innan datainsamlingen gav uppsatsförfattarna 
chansen att diskutera på vilket sätt bedömningen vid det dynamiska förfarandet skulle gå 
tillväga. Efter pilotstudien utarbetades även en mall för hur instruktioner och återkoppling 
skulle ges till deltagarna vid den dynamiska bedömningen. 

Resultat 
 
Samtliga deltagares poäng på PPVT-III samt de olika delarna av den dynamiska 
bedömningen i grupperna flerspråkiga pojkar, flerspråkiga flickor, enspråkiga pojkar och 
enspråkiga flickor redovisas i Tabell 1 till 4. 
 
Tabell 1. Samtliga flerspråkiga pojkars poäng på PPVT-III samt alla de olika delarna av den 
dynamiska bedömningen. På DB-poäng var 3 maxpoäng, på första expressiva delen var 6 
maxpoäng, på andra expressiva delen var 6 maxpoäng. 
Barn PPVT-III Percentil DB-poäng Första 

expressiva 
delen 

Andra 
expressiva 
delen 

1 56 5 2,6 6 0 
2 56 2 2,8 3 0 

3 68 14 3 6 2 

4 66 18 2,8 6 2 

5 96 61 2,5 6 1 
6 96 50 3 6 0 

7 102 68 2,6 4 0 

8 127 97 3 2 0 

 
 
 
 



 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2. Samtliga flerspråkiga flickors poäng på PPVT-III samt alla de olika delarna av den 
dynamiska bedömningen. På DB-poäng var 3 maxpoäng, på första expressiva delen var 6 
maxpoäng, på andra expressiva delen var 6 maxpoäng.  
Barn PPVT-III Percentil DB-poäng Första 

expressiva 
delen 

Andra 
expressiva 
delen 

9 46 0,5 2,8 6 1 
10 51 1 3 4 0 
11 62 4 2,3 6 0 
12 65 10 2,6 6 0 
13 76 21 2,8 6 0 
14 80 19 2,8 6 0 

 
Tabell 3. Samtliga enspråkiga pojkars poäng på PPVT-III samt alla de olika delarna av den 
dynamiska bedömningen. På DB-poäng var 3 maxpoäng, på första expressiva delen var 6 
maxpoäng, på andra expressiva delen var 6 maxpoäng. 
Barn PPVT-III Percentil DB-poäng Första 

expressiva 
delen 

Andra 
expressiva 
delen 

15 68 18 2,8 1 0 
16 72 23 2,3 2 2 
17 90 39 2,8 6 2 

18 99 68 2,6 6 0 
19 100 66 2,8 6 5 

20 139 99 3 6 1 

 
Tabell 4. Samtliga enspråkiga flickors poäng på PPVT-III samt alla de olika delarna av den 
dynamiska bedömningen. På DB-poäng var 3 maxpoäng, på första expressiva delen var 6 
maxpoäng, på andra expressiva delen var 6 maxpoäng. 
Barn PPVT-III Percentil DB-poäng Första 

expressiva 
delen 

Andra 
expressiva 
delen 

21 75 16 2,8 2 0 

22 78 30 2,6 4 2 

23 84 37 2,6 6 1 

24 85 27 2,8 4 3 

25 112 81 2,8 6 1 

26 118 95 2,5 3 1 

27 122 94 2,5 2 1 

28 128 97 2,6 4 1 

29 129 98 3 2 0 
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Ett oberoende t-test gjordes på resultaten från PPVT-III som visade att det fanns 
signifikanta skillnader mellan grupperna enspråkiga barn (M = 99,93, SD = 23,29) och 
flerspråkiga barn (M = 74,78, SD = 23,00), t(27) = 2,923, p<,005, d=0,10. Det fanns inga 
skillnader mellan grupperna flickor (M = 87,40, SD = 27,70) och pojkar (M = 88,21, SD = 
25,27), t(27) = 0,082, p=0,93. Ett oberoende t-test visade att DB-poängen i den dynamiska 
bedömningen inte hade några signifikanta skillnader mellan grupperna enspråkiga barn (M 
= 2,68, SD = 0,19) och flerspråkiga barn (M = 2,75, SD = 0,21), t(27) = -0,94, p=0,36. Ett 
oberoende t-test visade att inga skillnader fanns mellan grupperna flickor (M = 2,68, SD = 
0,19) och pojkar (M = 2,75, SD = 0,21), t(27) = 0,94, p=0,36. 

Efter genomfört Mann-Whitney U-test visade resultaten från den dynamiska 
bedömningens första expressiva del att inga signifikanta skillnader mellan grupperna 
enspråkiga barn och flerspråkiga barn fanns U=71, N1=15, N2=14, p=,15. Det fanns inga 
skillnader mellan grupperna flickor och pojkar U=89, N1=14, N2=15, p=,51. Efter 
genomfört Mann-Whitney U-test visade resultaten från den dynamiska bedömningens 
andra expressiva del att inga signifikanta skillnader mellan grupperna enspråkiga barn och 
flerspråkiga barn fanns U=62, N1=15, N2=14, p=,06. Det fanns inga skillnader mellan 
grupperna flickor och pojkar U=121, N1=14, N2=15, p=,88. 

 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka huruvida det dynamiska 
bedömningsförfarandet som använts av Hasson et al. (2012) kan användas för att ge en mer 
rättvisande bild av svenska flerspråkiga barns språkliga förmåga än statiska test. I 
föreliggande studie testades deltestets metod gällande ordförråd som Hasson et al. 
beskriver på en svensk population bestående av både enspråkiga samt flerspråkiga elever. I 
föreliggande studie delades deltagarna upp i en grupp med enspråkiga barn och i en grupp 
med flerspråkiga barn. De flerspråkiga barnens resultat jämfördes med de enspråkiga 
barnens resultat på det statiska pretestet och vid den dynamiska bedömningen.  Resultatet 
visade en signifikant skillnad mellan grupperna flerspråkiga och enspråkiga i det statiska 
pretestet. Vid det statiska pretestet PPVT-III fick de enspråkiga barnen signifikant bättre 
resultat jämfört med de flerspråkiga barnen. Effektstyrkan var dock mycket liten, d=0,1. 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna flerspråkiga och enspråkiga i den 
dynamiska bedömningen. Resultatet i vår studie visar att flerspråkiga presterar sämre än 
enspråkiga vid ett statiskt test men får mer likvärdiga resultat vid en dynamisk bedömning. 
Detta överensstämmer med tidigare forskning som påvisat att flerspråkiga barn riskerar att 
få missvisande resultat på statiska tester då normeringen generellt är gjord på en enspråkig 
population (Bedore & Peña, 2008; De Lamo White & Jin, 2011). Deltagarna delades även 
upp i två grupper baserat på kön oavsett om de var enspråkiga eller flerspråkiga men inga 
könsskillnader kunde ses när grupperna jämfördes. 

Vid en närmare granskning av resultaten ser man att sett till normeringen på PPVT -
III presterade inget av de enspråkiga barnen under percentil 15 medan hälften, 7 av 14, av 
de flerspråkiga barnen hamnade under percentil 15. Ett resultat motsvarande 15 percentilen 
eller lägre innebär att deltagarna presterar en standardavvikelse eller lägre än genomsnittet 
i normeringen. Resultat som ligger mellan -1 och -2 SD är något som Nettelbladt och 
Salameh (2007) beskriver som ett vanligt gränsvärde för att ett testresultat inom forskning 
ska definiera en individ med språkstörning. Dessa sju flerspråkiga barn hamnar alltså inom 
gränsvärdena för en språkstörning enligt Nettelbladt och Salameh (2007). De fem bästa 
enspråkiga presterade alla över percentil 90 som jämförelse. I Figur 1 ses en översikt över 
de två gruppernas råpoäng på PPVT-III.  
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Figur 1. En översikt över råpoängen vid PPVT-III. De röda staplarna representerar de sju 
flerspråkiga barn som presterade under percentil 15 vid PPVT-III. De blå staplarna 
representerar de fem enspråkiga barn som presterade över percentil 90 vid PPVT-III. Y-
axeln är råpoäng vid PPVT-III, X-axeln är barnen. 

 
Resultaten vid den dynamiska bedömningen uppvisade inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna inom någon av de tre delar som bedömdes och poängsattes. Vid den 
dynamiska bedömningens andra expressiva del benämnde 27 av 29 (91%) deltagare mellan 
noll till två bilder vilket föranledde att inga slutsatser går att dra kring den delen. Även de 
barn som presterade över percentil 90 uppvisade i den andra expressiva delen liknande 
resultat vilket går att se i Figur 2. Detta skiljer sig från de resultat som presenterades av 
Hasson et al. (2012) där både barnen med språkstörning och barnen utan språkstörning 
benämnde så många ord att en signifikant skillnad kunde påvisas. I studien presterade även 
gruppen som bestod av barn med språkstörning högre än deltagarna i aktuell studie. Att 
deltagarna i vår studie presterade lågt är anmärkningsvärt med tanke på att deltagarna var 
äldre samt till uppsatsförfattarnas kännedom inte var diagnostiserade med språkstörning. 
Hasson et al. föreslog i deras studie att den svårighet som barnen med språkstörning 
uppvisade när de skulle använda orden expressivt i den andra expressiva omgången 
berodde på svårigheter med att bibehålla den nyligen inlärda fonologiska representationen. 
Att förklara deltagarnas låga resultat i denna studie på samma sätt anser uppsatsförfattarna 
inte vara möjligt.  
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Figur 2. En översikt över antal korrekt benämnda bilder vid den dynamiska bedömningens 
andra expressiva del. Maxpoäng är 6 poäng. De röda staplarna representerar de sju 
flerspråkiga barn som presterade under percentil 15 vid PPVT-III. De blå staplarna 
representerar de fem enspråkiga barn som presterade över percentil 90 vid PPVT-III. Y-
axeln visar antal poäng på den dynamiska bedömningens andra expressiva del, X-axeln 
visar barnen. 
 

 Att ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna på de övriga två delarna av den 
dynamiska bedömningen skiljer sig mot det statiska pretestet där hälften, 7 av 14, av de 
flerspråkiga deltagarna fick ett resultat som hamnade under percentil 15. Detta resultat 
liknar de fynd som Camilleri och Law (2007) gjorde i sin studie där de flerspråkiga 
deltagarna uppvisade signifikant lägre poäng på det statiska pretestet jämfört med de 
enspråkiga deltagarna. När gruppernas resultat jämfördes på den dynamiska bedömningen 
fanns ingen signifikant skillnad. Att flerspråkiga barn presterar sämre vid statiska tester av 
ordförråd har förklarats med att flerspråkiga barns totala ordförråd är distribuerat över mer 
än ett språk (Oller et al., 2007). Ett dynamiskt sätt att bedöma där man istället fokuserar på 

inlärningsförmågan av nya ord kan möjligtvis minska risken för de felaktiga tolkningar som 

uppstår vid ett statiskt test av ordförråd. 
På individnivå noterades att bland de sju flerspråkiga barnen som hamnade under 

percentil 15 på det statiska pretestet så uppvisade sex av dem (86%) ett resultat rörande 
DB-poäng som är lika eller högre än tre (60%) av de fem enspråkiga deltagarna som 
presterade allra högst på det statiska pretestet. I Figur 3 ses en översikt över de två 
gruppernas DB-poäng. På den första expressiva delen av den dynamiska bedömningen 
uppvisar sex av dem (86%) ett resultat som är lika eller högre än fyra (80%) av de fem 
enspråkiga deltagare som presterade allra högst på det statiska pretestet. I Figur 4 ses en 
översikt över de två gruppernas resultat i den dynamiska bedömningens första expressiva 
del. 
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Figur 3. En översikt över DB-poäng. Maxpoäng är 3 DB-poäng. De röda staplarna 
representerar de sju flerspråkiga barn som presterade under percentil 15 vid PPVT-III. De 
blå staplarna representerar de fem enspråkiga barn som presterade över percentil 90 vid 
PPVT-III. Y-axeln visar DB-poäng, x-axeln visar barnen. 
 

 
Figur 4. En översikt över antal korrekt benämnda bilder vid den dynamiska bedömningens 
första expressiva del. Maxpoäng är 6 poäng. De röda staplarna representerar de sju 
flerspråkiga barn som presterade under percentil 15 vid PPVT-III. De blå staplarna 
representerar de fem enspråkiga barn som presterade över percentil 90 vid PPVT-III. Y-
axeln visar antal poäng på den dynamiska bedömningens första expressiva del, x-axeln visar 
barnen. 
 

Bland de flerspråkiga barnen fanns ett barn som presterade mycket lågt vid det 
statiska pretestet med ett resultat som gav percentil 0,5. När detta barns resultat på den 
dynamiska bedömningen jämförs med deltagare som presterat högt på det statiska pretestet 
visade det sig att barnet presterar mer likvärdigt. Detta barn kan ses som ett exempel på en 
individ där en missvisande bild hade framkommit om enbart statiska tester hade använts 
vid bedömningen. Visserligen är ordförråd enbart en av flera språkliga förmågor som 
bedöms vid en utredning hos logoped och kan inte ensamt ligga till grund för en diagnos, 
men testresultatet hade oavsett bidragit till att ge en missvisande bild av just detta barn. 
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Hos ett av de flerspråkiga barnen som presterade lägst vid det statiska pretestet 
noteras att dess DB-poäng uppmättes till 2,3. Detta är den lägsta DB-poäng som erhållits i 
studien. Just detta barn var alltså i behov av en större mängd stöd än majoriteten av de 
andra deltagarna för att identifiera de okända orden. Detta är intressant då mängden stöd 
var något som Hasson et al., (2012) fann skilde mellan de två grupperna i deras studie där 
de flerspråkiga barnen med språkstörning var i behov av mer stöd. Om detta barn även 
presterat lågt vid den första expressiva delen av den dynamiska bedömningen hade det 
möjligtvis kunnat indikera att detta barn hade svårigheter värda att utreda vidare. Detta 
baserat på antagandet att det vid en dynamisk bedömning är de barn som presterar lågt vid 
både det statiska pretestet samt efter interventionen vid dynamisk bedömning som 
uppvisar “äkta” språkliga svårigheter (ASHA, u.å). Då deltagarna inte var kontrollerade för 
tidigare logopedisk kontakt eller är det möjligt att barn med språkstörning kan ha funnits 
med bland de som testats. Information rörande hur länge barnet har vistas i Sverige 
framkom aldrig och även detta kan vara en faktor i resultatet hos detta barn som presterade 
lågt.  Ifall detta flerspråkiga barn enbart hade testats med ett statiskt pretest hade det inte 
varit möjligt för en testledare att bedöma ifall det låga resultatet var en följd av faktiska 
språkliga svårigheter eller till följd av att barnet var flerspråkigt. Denna distinktion mellan 
en faktisk språkstörning och språkliga skillnader till följd av en flerspråkighet är inte möjlig 
att göra för en testledare med enbart statiska tester som verktyg. Detta då forskningen har 
visat att flerspråkiga individer generellt får lägre resultat på statiska tester än enspråkiga. 
Vid den dynamiska bedömningen går det att se vilken mängd stöd och vilken typ av stöd 
barnet behövde för att lyckas med uppgifterna. Testledaren kan då lägga samman resultaten 
från pretestet och träningsfasen för att skapa en mer rättvisande bild. Hade det istället varit 
en enspråkig individ som presterade lågt på det statiska testet hade testledaren med större 
säkerhet kunnat lita på att resultaten var mer korrekta. Detta som följd av att PPVT-III är 
normerat efter en enspråkig population.  

Att de enspråkiga deltagarnas resultat mer kommer att likna de flerspråkiga 
deltagarnas resultat vid en dynamisk bedömning kan alltså tänkas indikera hur 
skillnaderna mellan de enspråkiga och flerspråkiga barnen jämnas ut vid en dynamisk 
bedömning. Tidigare studier (Hedberg, Kellén Nilsson, 2003) av de svenska 
översättningarna av PPVT-III har visat att svenska barn i förskoleklass i genomsnitt 
presterade på en nivå som motsvarade ett år äldre amerikanska barn. Mikoczy och Nyman 
(2008) fann i sin studie att flerspråkiga svensk-arabiska fjärdeklassares medelvärde på 
PPVT-III var 67 poäng lägre jämfört med en grupp enspråkiga svenska fjärdeklassare som 
också ingick i den studie som gjordes av Hedberg och Kellén Nilsson (2003). I denna studie 
skilde 25 poäng i medelvärde mellan de enspråkiga barnen och de flerspråkiga barnen på 
PPVT-III. 

 

Metoddiskussion 
 
Föreliggande studie hade ett deltagarantal på 29 stycken deltagare, gruppen flerspråkiga 
barn innehöll 14 deltagare och gruppen enspråkiga innehöll 15 deltagare. Detta begränsade 
antal medför att studiens resultat inte är generaliserbart. Ett högre deltagarantal hade varit 
önskvärt för liknande studier inom ämnet. 

Andra begränsningar gällande deltagarna i studien var att de inte var kontrollerade 
för tidigare logopedisk kontakt eller om det fanns språkliga svårigheter i familjen, detta är 
något som bör tas i beaktning då det kan förekomma elever i aktuell studie som har 
språkliga svårigheter. Denna begränsning gällande språkstörning är något som bör tas i 
beaktning vid en replikering av aktuell studie där kontrollgrupper innehållandes 
flerspråkiga och enspråkiga barn med diagnosen språkstörning skulle kunna ingå utöver 
den enspråkiga gruppen och den flerspråkiga gruppen. Detta för att kunna jämföra resultat 
med en redan känd diagnos mot deltagare som inte har någon känd diagnos. Frågor 
angående tidigare logopedisk kontakt ingick i det frågeformulär som skickades ut till 
deltagarnas vårdnadshavare. En majoritet, 21 av 29, av dessa frågeformulär besvarades inte 
och denna information kom aldrig till kännedom. I formuläret ställdes även frågor kring 
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mängden exponering av språk samt hur gammalt barnet var när det hörde ett annat språk 
för första gången. Mängden exponering av språk kan spela en roll i hur flerspråkiga barn 
presterar på språkliga tester (Thordardottir, 2011). Hade denna information kommit in 
hade det varit möjligt att även undersöka om mängden exponering av svenska hade någon 
påverkan på resultat bland de flerspråkiga. Frågor rörande socioekonomisk status (SES) 
samt utbildningsnivå inkluderades i frågeformuläret då Meir och Armon-Lotem (2017) 
noterat att flerspråkiga barn med låg SES hade ett mindre ordförråd och presterade sämre 
i lexikala tester jämfört med flerspråkiga barn med högre SES. Detta är en aspekt som hade 
varit intressant att ta i beaktning vid analysen då man har sett att barn till högutbildade 
föräldrar har en snabbare utvecklingstakt gällande vokabulär än barn med lågutbildade 
föräldrar (Arriaga, Fenson, Cronan, & Pethick, 1998).  

En annan begränsning i studien var tidsåtgången under utförandet av PPVT-III vilken 
kunde variera kraftigt då tidsåtgången var kortare för ett barn som klarade fem block 
jämfört med ett barn som klarade av 16 block. Detta kunde påverka barnets 
koncentrationsförmåga under den dynamiska bedömningen. PPVT-III valdes som statiskt 
pretest då uppsatsförfattarna ville försäkra sig om att en tillräcklig mängd målord skulle 
kunna väljas ut till den dynamiska bedömningen. Att använda ett annat test av ordförråd 
som hade en kortare tidsåtgång hade troligtvis varit fördelaktigt för deltagarnas 
koncentrationsförmåga. Ett annat test hade dock inte kunnat säkerställa att sex målord 
hade kunnat väljas ut. Om ett barn fått full poäng på ett för enkelt test hade det inte varit 
möjligt att genomföra en dynamisk bedömning med barnet. Vissa av deltagarnas 
koncentrationsförmåga kan också ha påverkats negativt av att ha testats sent under 
skoldagen. Önskvärt hade varit att exempelvis testa samtliga deltagare på förmiddagen för 
att skapa så pass lika förutsättningar som möjligt för alla. 

Det finns begränsningar i studien rörande dess reliabilitet som en följd av förfarandet 
vid den dynamiska bedömningen. Exempelvis var testledaren tvungen att be barnet peka 
på nytt de få gånger barnen pekade otydligt, exempelvis skedde det att barnen drog fingret 
längs med bordet och stannade vid en bild, då uppmanade testledaren barnet att peka 
tydligt på den bild som barnet ansåg vara rätt. En tänkbar lösning på detta hade varit att 
filma den dynamiska bedömningen, men det hade resulterat i en ökad svårighet att behålla 
deltagarna avidentifierade. Ett krav på att vårdnadshavarna skulle ställa upp på att deras 
barn filmades bedömdes också kunna resultera i större svårigheter att rekrytera deltagare. 

Ingen formell skattning av interbedömarreliabialitet gjordes under studien vilket är 
ytterligare en begränsning. Detta hade kunnat genomföras genom att båda testledarna vid 
den dynamiska bedömningen var för sig hade noterat deltagarnas svar och sedan jämfört 
dessa med varandra. Beslutet om att inte gå tillväga på det sättet och istället vid den 
dynamiska bedömningen vända sig till den testledare som observerade för att kontrollera 
att svaret uppfattats lika bedömdes vara nog för att säkerställa reliabiliteten. På så vis 
minskade risken att deltagare i efterhand skulle behöva uteslutas som en följd av oenighet 
kring bedömningen. 

 

Slutsatser och vidare forskning 
 

Sammanfattningsvis anser vi att den dynamiska bedömningen verkar kunna ge en mer 
rättvisande och uttömmande bild av flerspråkiga barns ordförråd. Tidsåtgången som 
varierade kraftigt under det statiska pretestet är något som vi finner vara viktigt att åtgärda. 
Att planera ett besök där dynamisk bedömning är tänkt att användas kan komma att bli en 
svår uppgift när det är svårt att förutse tidsåtgången. Vid nybesök med frågeställningen 
språkstörning är det många språkliga domäner som ska testas. Att ett enskilt test som 
enbart berör ordförråd då kan komma att ta upp emot 40 minuter blir problematiskt. Det 
är mycket möjligt att yrkesverksamma logopeder av den anledningen kan komma att avstå 
från att använda sig av detta sätt att utföra en dynamisk bedömning.  

I vår studie framkom att flerspråkiga barn vid en dynamisk bedömning erhåller 
resultat som liknar enspråkiga barns. Detta skiljer sig mot de resultat som uppvisas vid 
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statisk testning där enspråkiga barn får signifikant bättre resultat än flerspråkiga barn. 
Studien ger därför ytterligare stöd åt forskning som tidigare visat att flerspråkiga barn 
riskerar att få missvisande resultat om enbart statiska tester används. 

Antalet deltagare i studien är litet varpå inga generella slutsatser kan dras, men det 
dynamiska tillvägagångssättet som utvärderats i denna studie verkar ge en mer rättvisande 
bild av de flerspråkiga barnens språkliga förmåga. Fortsatt forskning bör undersöka om 
detta dynamiska tillvägagångssätt även är användbart för att särskilja flerspråkiga elever 
med språkstörning från flerspråkiga elever utan språkstörning. 
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Appendix A 
 
Instruktionsmall 
 

1. PPVT  
 

2. Välja ut sex målord som barnet benämnt fel i PPVT, 12 distraktorer (två 
distraktorer för varje målord) som barnet benämnt rätt i PPVT 

 
3. Lägg fram tre bilder framför barnet, 1 målord + 2 distraktorer 

 
4. Be barnet peka på bilden med målordet genom att fråga “Var är (målord) ?”  

 
Vid rätt pekning → Fråga barnet vilken bild de vill posta först. “Vilket ord ska vi 
posta iväg först?”  

 
(OBS: Om barnet pekar fel, se rödmarkerat ”Vid fel pekning” nedan!) 

  
Om barnet inte benämner målordet eller den distraktor som den vill posta först, 
t ex genom att barnet pekar på den bild denne vill posta, elicitera fram ett 
muntligt svar genom att fråga ”Och vad är det för någonting på den bilden?” 

 
Be sedan barnet att posta de återstående två bilderna genom att fråga; 

 
“Och vilken ska vi posta nu?”  

 
Följt av  

 
“Vad heter den som vi har kvar och ska posta?”  

 
Vid fel pekning → Ge återkoppling till barnet “Nej, det är inte (målord) det var 
ett svårt ord. Vi försöker hitta de lättare orden först.” 

 
Säg sedan; 

 
“Var är (distraktor 1)?” “Var är (distraktor 2)?”  

 
När barnet pekat på bägge distraktorerna får de ligga kvar på bordet med 
målordet. 

 
Be barnet peka på målordet igen. “Var är (målord)?”  

 
Vid rätt pekning → Fråga barnet vilken bild de vill posta först. “Vilket ord ska vi 
posta iväg först?”  
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(OBS: Om barnet pekar fel, se rödmarkerat ”Vid fel pekning” nedan!) 
 

Om barnet inte benämner målordet eller den distraktor som den vill posta först, 
t ex genom att barnet pekar på den bild denne vill posta, elicitera fram ett 
muntligt svar genom att fråga ”Och vad är det för någonting på den bilden?” 

 
Be sedan barnet att posta de återstående två bilderna genom att fråga; 

 
“Och vilken ska vi posta nu?”  

 
Följt av  

 
“Vad heter den som vi har kvar och ska posta?” 

 
  

Vid fel pekning → Ge återkoppling till barnet “Nej, det är inte (målord) det var 
ett svårt ord. Vi försöker igen att hitta de lättare orden först tillsammans.” 

 
 

“Var är (distraktor 1)?” “Var är (distraktor 2)?”  
 

När barnet nu pekar på distraktorerna vänds de bilderna upp och ner. Detta 
lämnar enbart målordet kvar på bordet. 

 
“Var är (målord)?” 

 
Enbart ett svar är här möjligt, låt barnet peka på målordet och vänd därefter upp 
de två distraktorerna. 

 
 

Fråga därefter barnet vilken bild de vill posta först. “Vilket ord ska vi posta iväg 
först?”  

 
Om barnet inte benämner målordet eller den distraktor som den vill posta först, 
t ex genom att barnet pekar på den bild denne vill posta, elicitera fram ett 
muntligt svar genom att fråga ”Och vad är det för någonting på den bilden?” 

 
Be sedan barnet att posta de återstående två bilderna genom att fråga; 

  
“Och vilken ska vi posta nu?”  

 
Följt av  

 
“Vad heter den som vi har kvar och ska posta?” 

 
5. Plocka ut alla bilderna från postlådan, sortera bort alla distraktorer. 

 
6. Lägg fram alla sex målord framför barnet. 

 
7. Be återigen barnet att berätta vilka ord hen vill posta iväg. 
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“Vilket ord ska vi posta iväg först?” Barnet ska då svara muntligt. 
 

Om barnet inte benämner målordet eller den distraktor som den vill posta först, 
t ex genom att barnet pekar på den bild denne vill posta, elicitera fram ett 
muntligt svar genom att fråga ”Och vad är det för någonting på den bilden?” 

 
“Och vilket ska vi posta nu?” (Fortsätt på detta sätt tills alla bilder är postade) 
Barnet svarar muntligt 

 
“Vad heter den som vi har kvar och ska posta?” Barnet svarar muntligt. 
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Appendix B 
 

Information till deltagare  

Vi är fyra stycken logopedstudenter vid Umeå Universitet som skriver våra examensarbeten. 

Vi vänder oss till föräldrar med barn som börjat förskoleklass vid höstterminens start 2018. 

Med våra arbeten vill vi undersöka ett alternativt sätt att bedöma språklig förmåga hos barn 

i förskoleklass. I dagsläget utreder logopeder barn med ett språk och barn med flera språk 

på samma sätt, detta för att det saknas lämpliga tester för flerspråkiga. Det kan ge en 

missvisande bild av den språkliga förmågan hos barn med fler språk än ett. I vårt 

examensarbete är vi intresserade av att undersöka både en- och flerspråkiga barn med något 

som kallas för dynamisk bedömning. 

 

En dynamisk bedömning har som mål att undersöka barnets förmåga att lära sig,  

jämfört med en så kallad statisk bedömning där man undersöker vad barnet redan kan. 

Tidigare forskning har visat att med dynamisk bedömning kan man få en mer heltäckande 

bild av de flerspråkiga barnens förmåga. Av denna anledning vill vi nu tillfråga er om ert 

barn vill delta i denna studie som har två delar och genomförs två olika dagar på barnets 

skola.  

 

Del 1 handlar om dynamisk bedömning av berättandeförmåga. Där kommer barnet att titta 

på bilder och berätta en saga om bilderna för testledarna. Sedan kommer barnet och 

testledarna att prata om vad som är viktiga delar i en berättelse för att utveckla barnets 

berättande. Efter det så får barnet titta på nya bilder och berätta en ny saga för testledarna. 

Barnets båda berättelser kommer sedan att jämföras med varandra. Del 1 tar max 60 minuter 

och en ljudinspelning görs så att testledarna kan lyssna i efterhand. Delar av inspelningen 

kommer att transkriberas och sparas i databas för eventuell vidare forskning gällande barns 

berättandeförmåga. Dessa kommer att avidentifieras.  

 

Del 2 handlar om att jämföra barnets resultat på ett statiskt test av ordförrådet  

med en dynamisk bedömning av ordförrådet. Först jobbar vi med ordförståelse med hjälp av 

bilder, detta för att se vilka ord som barnen tycker är svåra. Sedan gör vi den dynamiska 

bedömningen där vi på ett lekfullt sätt tränar de ord som var svåra och ser om barnen då 

lyckas lära sig orden. Del 2 tar max 60 minuter, ingen ljudinspelning görs.  

 

Allt deltagande i studien är helt frivilligt och deltagare kan välja att avbryta sitt  

deltagande när som helst utan att berätta varför. All information som samlas in blir kodad 

för att behandlas avidentifierat. Informationen som samlas in, det vill säga de svar du/ni har 

skrivit i frågeformuläret och testresultaten kommer att vara tillgängligt enbart för de personer 

som är ansvariga för studien. 

 

Vänligen, 

 

Tor Alver, logopedstudent. E-post: toal0012@student.umu.se 

Petra Gunnarsson, logopedstudent. E-post: pegu0029@student.umu.se 

Josefin Sandström, logopedstudent. E-post: josa0249@student.umu.se 
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Konrad Stavring, logopedstudent. E-post: kost0005@student.umu.se 

 

Elisabeth Nilsson, leg logoped och doktorand. E-post: elisabeth.t.nilsson@umu.se 

Kirk Sullivan, professor. E-post: kirk.sullivan@umu.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 
 
 

 
Samtyckesblankett målsman.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien och det faktum att mitt barns 

deltagande är frivilligt. Jag är medveten om att mitt barn när som helst kan avbryta 

sitt deltagande och att insamlad data då kommer att raderas. Jag har även blivit 

informerad om att den insamlade informationen som består av svar från 

frågeformulär, testresultat och information rörande ålder och könsidentitet 

kommer att kodas i syfte att behandlas avidentifierat. Jag har tagit del av 

informationen att avidentifierade transkriptioner från delar av testresultatet 

kommer att sparas i databas. Resterande information kommer bara att behandlas 

av ansvariga för studien och används endast i forskningssyfte. 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn får delta i studien och att det insamlade materialet får 

användas för forskningsändamål.  

 

 

 

 

_______________________ 

Ort och datum 

 

___________________________________________ 

Signatur 

 

___________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Frågeformulär rörande språkutveckling 
 
Barnets kön: 
 
Barnets ålder:  
 
Är barnet fött i Sverige?  
 
 
________________________________________________________
_ 
 
Om barnet inte är fött i Sverige, hur gammalt var det när det kom till Sverige? 
 
 
________________________________________________________
_ 
 
Information om föräldrar/vårdnadshavare 1 
 
Yrke: 
 
Utbildning, kryssa det alternativ som passar bäst in på dig. 
 
Grundskola [ ] 
Gymnasium [ ] 
Universitet [ ] 
 
Information om föräldrar/vårdnadshavare 2 
 
Yrke: 
 
Utbildning, kryssa det alternativ som passar bäst in på dig.  
 
Grundskola [ ] 
Gymnasium [ ] 
Universitet [ ] 
 
 
Information om barnets språkutveckling 
 
 
När sa ert barn sina första ord? 
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Började ert barn att prata vid samma ålder som sina syskon? 
 
 
 

 
Jämfört med barn i samma ålder, är ert barn på samma språkliga nivå? 
 
 
 

 
Förstår ni allt ert barn säger? 
 
 
 

 
Har ert barn haft logopedkontakt tidigare? Om ja, varför? 
 
 
 

 
Har någon i er familj eller släkt haft logopedkontakt tidigare? Om ja, varför? 
 
 
 

 
 
 
Frågor till dig som pratar mer än svenska till ditt barn  
 
 
Hur gammalt var ert barn när det hörde svenska första gången? 
 
 
 

 
Vilket eller vilka språk pratar ni med ert barn hemma?  
 
 
 

 
Vilket språk pratar ert barn med er? 
 
 
 

 
Vilka språk pratar ert barn med sina kompisar? 
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Vilket språk tycker ni att barnet pratar bäst?  
 
 
 

 
Får ert barn hemspråksundervisning? Om ja, i vilket eller vilka språk? 
 
 
 

 
Har ert barn språkliga svårigheter? Om ja, tycker ni att det verkar vara svårigheter i  
alla språk som ert barn pratar? 
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Appendix C 

للمشاركين معلومات  
. نتوجه الى ذوي األطفال الذين شهاداتنا مشاريعأوميو و نقوم بكتابة  جامعة في طالب باختصاص النطق أربعة نحن

 عن.  نريد بمشروعنا هذا ان نتحرى ٢٠١٨بدؤوا المرحلة التحضيرية ماقبل المدرسة مع بداية فصل الخريف عام 

اخصائي النطق . يقوم في الوقت الحالي المدرسة قبل ما فصل في األطفال لدى اللغوية قدرةمال لتقييم بديلة طريقة

 لمتعددي مناسبة اختبارات وجود لعدم وذلك بالتحقق من أطفال ذوي لغة واحدة وأطفال ذوي عدة لغات بنفس الطريقة

 ، حتناوأطر في. ةواحد لغة من أكثر لديهم الذين لألطفال اللغوية قدرةملل مضللة صورة ذلك يعطي أن يمكن. اللغات

.الديناميكي التقييم يسمى بشيء اللغات والمتعددي األحاديين األطفال بفحص مهتمون نحن  

 

 ما المرء يدرس حيث ثابت،ال التقييم يسمى بما مقارنة التعلم، على الطفل قدرةم من التحقق إلى الديناميكي التقييم يهدف

 أكثر صورة على الحصول للمرء يمكن الديناميكي التقييم مع أنه السابقة األبحاث أظهرت وقد. بالفعل فعله للطفل يمكن

 هذه في المشاركة يريد طفلك كان إذا عما نسألك أن اآلن نريد ، السبب لهذا. اللغات متعددة األطفال قدرةمل شمولية

.الطفل مدرسة في مختلفين يومين و تنفذ في جزأين من تتكون التي الدراسة  

 

 

 الصور عن قصة ويحكي الصور إلى الطفل ينظر سوف هنا. سردال ةمهار الديناميكي تقييملل األول الجزء يتناول

 ، ذلك بعد. الطفل قصة لتطوير القصة من المهمة األجزاء عن ختبارالقائمين باالو الطفل يتحدث ثم، االختبار لقائمينل

 مع الطفلتي قص مقارنة يتم ثم. االختبارلقائمين بل جديدة قصة ويحكي الجديدة الصور إلى ينظر أن للطفل يمكن

 االختبارب لقائمينل يمكن بحيث صوتي تسجيل إجراء ويتم أقصى كحد دقيقة 60 األول الجزء يستغرق. البعض بعضهما

  .ذلك بعد االستماع
. سيتم نسخها و حفظها في بيانات البحث دون أن تتضمن ألي معلومات شخصية إن اجزاء من التسجيالت لسرد األطفال القصصي   

 

 

للمفردات مع نتائج االختبار الديناميكي للمفردات. أوال نعمل على  االختبار الثابت نتائج مقارنة حول هو الثاني الجزء

ندرب  حيثب الديناميكي بالتقييم نقوم ثم، صعبة أنها األطفال يعتقد التي الكلمات لنرىاستيعاب الكلمات بمساعدة الصور 

 الجزء يستغرق. الطفل على الكلمات الصعبة بطريق اللعب و نرى ما اذا كان االطفال سينجحون  في تعلم الكلمات

.صوتي تسجيل أي إجراء يتم وال ، أقصى كحد دقيقة 60 الثاني  

 

 

 تخبرنا أن دون وقت أي فياشتراكهم  مقاطعة اختيار للمشاركين ويمكن تماًما تطوعية الدراسة في المشاركة جميع

 يتم التي المعلومات إن. بصورة غير محددة للشخصية معالجتها ليتم جمعها تم التي المعلومات جميع ترميز يتم. لماذا

 عن المسؤولين لألشخاص إال متاحة تكون لن االختبار ونتائج االستبيان في بكتابتها قمت التي اإلجابات أي ، جمعها

. الدراسة  

 

 

 مع التحيات

 

toal0012@student.umu.se  طالب أخصائي النطق  ،  البريد  Tor Alver  

pegu0029@student.umu.se  البريد   النطق خصائيطالب أ  ، Petra Gunnarsson 

josa0249@student.umu.se   طالب أخصائي النطق ،  البريد    Josefin Sandström 

kost0005@student.umu.se    طالب أخصائي النطق ،  البريد   Konrad Stavring 

 

elisabeth.t.nilsson@umu.se  اخصائية نطق و طالبة دكتوراه ، البريد Elisabeth Nilsson 

mailto:toal0012@student.umu.se
mailto:josa0249@student.umu.se
mailto:kost0005@student.umu.se
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kirk.sullivan@umu.se  بروفيسور ، البريد Kirk Sullivan 

 

   
 

معتمد موافقة نموذج   
 

 أي في مشاركته إلغاء يمكنه طفلي أن أدرك. طوعية طفلي مشاركة أن وحقيقة الدراسة حول المعلومات قرأت لقد

 من تتكون والتي جمعها يتم التي المعلومات بأن إخباري تم كما. جمعها تم التي البيانات حذف يتم ثم ومن ، وقت

 يتم لكي ترميزها سيتم والجنس العمرية بالهوية المتعلقة والمعلومات االختبارات ونتائج االستبيانات من إجابات

لقد احطت علما بأن نسخ غير محددة الهوية من أجزاء من نتائج االختبار سيتم  .غير تحديد الهوية من معها التعامل

 ويتم الدراسة عن المسؤولين األشخاص قبل من فقط المعلومات جميع معالجة حفظها في قاعدة البيانات و انه سيتم

.البحث ألغراض فقط استخدامها  

 

 

.البحث ألغراض جمعها تم التي المواد استخدام يمكن وأنه الدراسة في طفلي  مشاركة على أوافق    [ ] 

 

 

_______________________ 

 المكان والتاريخ

 

___________________________________________ 

 التوقيع

 

___________________________________________ 

 االسم كتابة
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اللغة تطوير حول استبيان  

 

 جنس الطفل:
 

 عمر الطفل:
 

________________________________________________________
_ 

 

 ؟إن لم يكن الطفل مولودا في السويد، فكم كان عمره عندما قدم الى السويد      
 
________________________________________________________ 
 
 

 

1 األوصياء/  الوالدين عن معلومات  
 

 المهنة:
 

لك األنسب الخيار حدد المستوى العلمي،  
 

االبتدائية و االعدادية المدرسة  [ ] 
الثانوية المدرسة [ ] 
 [ ] الجامعة

 
2 األوصياء/  الوالدين عن معلومات  

 
 المهنة:

 
لك األنسب الخيار حدد المستوى العلمي،  

 
االبتدائية و االعدادية المدرسة  [ ] 
الثانوية المدرسة [ ] 
 [ ] الجامعة

 
 

 متى نطق طفلك بكلماته األولى؟
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 هل بدأ طفلك بالتكلم بنفس عمر اخوته؟
 
 

 
 
 

 مقارنة باألطفال من نفس عمر طفلك، هل لدى طفلك نفس المستوى اللغوي؟ 
 
 

 
 هل تفهمون كل ما يقوله طفلكم؟

 
 

 
 هل كان هناك تواصل سابق لطفلك مع اخصائي نطق؟

 
 

 
 هل لدى احد من العائلة او األقارب تواصل مع اخصائي نطق سابقا؟ اذا نعم، لماذا؟

 
 

 
 
 

  اسئلة لديك لمن تتكلم غير اللغة السويدية مع طفلك
 
 

 هل طفلك مولود في السويد؟
 
 

 كم كان عمر طفلك عندما سمع السويدية اول مرة؟
 
 

 
 ماهي اللغة او اللغات التي تتحدثون بها مع طفلكم في المنزل؟

 
 

 ما هي اللغة التي يتحدث بها طفلكم معكم؟
 
 

 
 ما هي اللغات التي يتحدث بها طفلكم مع زمالئه؟
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 ما هي اللغة التي ترون ان طفلكم يتحدث بها أفضل؟

 
 

 
 هل يحصل طفلكم على تعلم اللغة منزلي؟ اذا نعم ما هي اللغة او اللغات؟ 

 
 

 
هل لدى طفلكم صعوبات تعلم لغوية؟ اذا نعم، هل ترون بانها تبدو صعوبات بكل اللغات التي يتحدث 

 بها طفلكم؟
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Appendix D 
 
Information to participants 
 
We are four final-year speech and language therapists at Umeå University who are 
currently writing our degree projects. We are contacting parents with children who 
started a pre-school class at the start of the autumn term in 2018. In our project we are 
investigating an alternative way of assessing linguistic ability among children in preschool 
classes. At present, speech and language therapists assess children with one language, 
and children who speak several languages in the same way. This is because there is 
currently no good way to assess multilingual children. This way of assessing multilingual 
children can give a misleading picture of the linguistic abilities of children who speak 
more than one language. In our project, we are interested in working with both mono- 
and multilingual children using something called dynamic assessment. 
 
Dynamic assessment investigates a child’s ability to learn rather than what the child can 
already do, so-called static assessment. Previous research has shown that with dynamic 
assessment it is possible to get a more comprehensive picture of the multilingual 
children’s ability. As you are a parent to a child who started a pre-school class at the start 
of the autumn term in 2018, we ask you if your child wants to participate in our study 
which has two parts carried out on two days at the child's school. 
 
Part 1 deals with dynamic assessment of storytelling skills. In this part the child will look 
at pictures and tell a story about the pictures for the test leaders. Then the child and the 
test leaders will talk about important parts of stories to develop the child’s story. After 
that, the child gets to look at new pictures and tell a new story for the test leaders. Both 
children’s stories will then be compared to each other. Part 1 takes a maximum of 60 
minutes and a sound recording is made so that the test leaders can listen to the stories 
and discussion later. Parts of recordings will be transcribed and saved in a research 
database of children’s story telling without including any personal information. 
 
Part 2 compares a child’s results on a static test of vocabulary with a dynamic assessment 
of vocabulary. First, we work with word comprehension with the help of pictures to see 
which words the children think are difficult. Then we dynamically assess the child by 
playing playfully with the words that were difficult to see if the child succeeds in learning 
the words. Part 2 takes a maximum of 60 minutes, and NO sound recording is made. 
 
All participation in the study is voluntary, and your child can choose to interrupt their 
participation at any time without telling us why. All information collected is coded to 
allow anonymous data processing and analysis.  
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The information collected, that is, the answers you have given in the questionnaire and 
the test results will be available only to those who are responsible for the study.  
 
 
Sincerely,  
 
Tor Alver, logopedstudent. E-post: toal0012@student.umu.se 

Petra Gunnarsson, logopedstudent. E-post: pegu0029@student.umu.se 

Josefin Sandström, logopedstudent. E-post: josa0249@student.umu.se 

Konrad Stavring, logopedstudent. E-post: kost0005@student.umu.se 

 
Elisabeth Nilsson, leg logoped och doktorand. E-post: elisabeth.t.nilsson@umu.se 

Kirk Sullivan, professor. E-post: kirk.sullivan@umu.se 
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Authorized consent form. 
 
 
I have read the information about the study and that my child's participation is voluntary. 

I am aware that my child can withdraw their participation at any time and that any 

collected data will be deleted if your child withdraws their participation. I have also been 

informed that collected information, that is answers written in questionnaires, test results, 

and age and gender identity information will be coded to allow anonymous data analysis. I 

am aware that the data collected with the exception of the transcriptions of parts of the 

narrative storytelling that will be saved in a research database, will only be processed by 

those responsible for the study and will only be used for research purposes. 

 

 

 

 

I agree that my child participates in the study and that the collected material may be used 

for research purposes. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

City and date 

 

___________________________________________ 

Signature 

 

___________________________________________ 

Name in block letters 
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Questionnaire: Language development 
 
Child's gender: 
 
Child's age: 
 
Was your child born in Sweden? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
If your child was not born in Sweden, how old was your child when they came to 
Sweden? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Information about parents / guardians 1 
 
Profession: 
 
Education, tick the option that best applies to you. 
 
Elementary School [] 
Gymnasium [] 
University [] 
 
Information about parents / guardians 2 
 
Profession: 
 
Education, tick the option that best applies to you. 
 
Elementary School [] 
Gymnasium [] 
University [] 
 
 
Information about the child's language development 
 
 
When did your child say their first words? 
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_____________________________________________________ 
 
 
 
 
Did your child start talking at the same age as their siblings? If no siblings go the 
next question 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Compared to children of the same age, do you judge your child at the same 
linguistic level? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Do you understand everything your child says? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Has your child had contact with a speech therapist? If so, why? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Has anyone in your family or family had a contact with a speech therapist? If so, 
why? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
Questions to you who speak more languages than Swedish to your child 
 
 
How old was your child when it first heard Swedish? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Which language(s) do you speak with your child at home? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Which languages does your child speak to you? 
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_____________________________________________________ 
 
 
Which languages does your child speak with their friends? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Which language do you think the child speaks best?  
 
 
_____________________________________________________ 
 
Does your child get mother tongue lessons? If yes, in which language or languages? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Do you think your child have language difficulties? If yes, do you think these 
difficulties apply to all the languages your child speaks? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 


