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Abstract 

Sweden has a growing proportion of children living in a multilingual environment. It is thus 

highly important that caretakers as well as professionals who meet these children have 

knowledge of multilingualism and its impact on language development. Also, an increase of 

referrals of multilingual children with suspected language impairment to speech and language 

pathology clinics is seen. 

   The objective of this study was to investigate the linguistic ability in both Swedish and 

Arabic in a four year old child with suspected language impairment. A further aim was to 

implement an intensive intervention and evaluate the efficacy of it. Language testing in both 

languages showed that the boy’s greatest need was in the lexical domain. Thus, the 

intervention focused on strengthening the vocabulary within a limited number of categories. 

The study was performed with a single-subject design with multiple baseline assessments 

before intervention and efficacy measurement after the intervention. These were made with 

the Peabody Picture Vocabulary Test-III and the Boston Naming Test and both in Arabic and 

Swedish. The intervention was made in Swedish.  

   After the intervention a significant increase in both passive and active Swedish vocabulary 

was seen. No transfer effect to the non-trained language was noted. 

 

Keywords: Vocabulary, multilingualism, single-subject design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

I det svenska samhället lever en växande andel barn i en flerspråkig miljö. Det är därför av 

stor vikt att så väl vårdnadshavare som alla professioner som möter dessa barn har kunskap 

om flerspråkighet och dess påverkan på barnets språkutveckling. Det har skett en ökning av 

remissinflödet av flerspråkiga barn med misstänkt språkstörning till logopedmottagningarna.  

   Syftet med föreliggande studie var att undersöka den språkliga förmågan avseende såväl 

arabiska som svenska hos ett flerspråkigt fyraårigt barn med misstänkt språkstörning samt 

genomföra och värdera effekten av en intensiv intervention på svenska. En språklig testning 

visade att pojkens största svårigheter var i den lexikala domänen varför interventionen 

inriktades på att stärka ordförrådet. Studien utfördes enligt single-subject design med multipla 

baslinjemätningar före intervention och effektmätning efter interventionen. Baslinjemätningar 

och effektmätning skedde med Peabody Picture Vocabulary Test-III och Boston Naming Test 

och genomfördes på barnets både språk. 

   Efter interventionen visade sig att såväl passivt som aktivt svenskt ordförråd har ökat 

signifikant. Det aktiva ordförrådet utvecklades i högre utsträckning än det passiva. Ingen 

signifikant skillnad mellan resultat före och efter intervention avseende arabiskan noterades. 

Ingen överföringseffekt till det icke tränade språket kunde således noteras.  

 

Sökord: Ordförråd, flerspråkighet, single-subject design 
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1. Inledning 

Antalet barn till föräldrar med utländsk bakgrund har ökat markant i Sverige under det senaste 

decenniet (Statistiska Centralbyrån, 140214). Det innebär att allt fler barn med flerspråkig 

bakgrund remitteras till logoped för språklig utredning (Salameh, 2008). Mot bakgrund av 

denna utveckling är det viktigt att kunskap om flerspråkighet och dess inverkan på barnets 

språkutveckling undersöks och sprids. Det är även betydelsefullt att flerspråkiga barn får en 

korrekt bedömning om behov av en språklig utredning föreligger. I denna uppsats studeras 

effekten av en intensiv lexikal intervention av en pojke med arabiska och svenska som 

modersmål. 

 

2. Bakgrund 

I Sverige fanns under läsåret 11/12 cirka 19 000 barn i förskoleklasser (tidigare kallat 

sexårsgrupp) som hade en flerspråkig bakgrund (Statistiska Centralbyrån, 140311). Detta 

motsvarade 19 procent av alla barn som går i förskoleklasser i Sverige. På senare år har 

antalet barn med en flerspråkig bakgrund ökat i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 140206). 

En andel av dessa barn har språkliga svårigheter som inte kan förklaras av den flerspråkiga 

bakgrunden. Dessa barn har rätt till en effektiv intervention på samma villkor som enspråkiga 

svensktalande barn (Salameh, 2008). Utmaningen för framtidens logopeder är att kunna hjälpa 

barn med flerspråkig bakgrund och därför måste kunskap gällande flerspråkighet och dess 

påverkan på barnets språkliga utveckling öka (Salameh, Håkansson & Nettelbladt, 2004).  

   Ett stort och ökande språk i Sverige är arabiska. Språket har ökat med 65 procent mellan 

åren 2006 och 2011 och det är det näst största invandrarspråket i Sverige efter finskan (Riad, 

2014). Antal elever i förskoleklasser i Sverige som har det arabiska språket som modersmål 

förutom det svenska språket uppskattades vara 3613 läsåren 2011/2012. Samma läsår hade 33 

037 stycken flerspråkiga elever i grundskolan modersmålsundervisning på arabiska 

(Statistiska Centralbyrån, 140214).  

 

2.1 Språksystem 

Forskare har presenterat olika teorier om hur barns språksystem är uppbyggda (Döpke, 2000). 

Vissa av dem står bakom teorier om att språkutvecklingen följer ett individuellt spår för varje 

enskilt barn och andra forskare menar att alla barn har en språkutveckling som ser likartad ut, 

nämligen att de går igenom samma steg i språkutvecklingen (Hepburn, Egan & Flynn, 2010). 
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   Studier har visat att flerspråkiga barn tidigt skiljer på sina språk (Salameh, 2008). Olika 

hypoteser beskriver olika tidpunkter för när denna uppdelning sker; unitary language system 

hypothesis och dual language system hypothesis. Unitary language system hypothesis innebär 

att det språkliga system ett barn har för sina språk finns från födseln och att systemet delas 

upp när barnet är i tre års ålder. Dual language system hypothesis innebär att barnet från 

födseln har skilda språkliga system (Genesee, Paradis & Crago, 2004).  

2.2 Språk och omgivning 

De flesta länder i världen har valt att ha ett officiellt språk och Sverige har svenska som 

nationalspråk (Nationalencyklopedin, 140217). Det officiella språket används gemensamt i 

landet som ett kommunikationsspråk, exempelvis vid utbildning och i media (Ladberg, 2003). 

   Det språk som talas mest i ett flerspråkigt barns omgivning ses som det dominerade språket 

(Håkansson, 2003). I Sverige tar svenskan lätt över och blir det dominerande språket även för 

flerspråkiga barn och på grund av detta får andraspråket ofta mindre utrymme (Ladberg, 

2003).  

2.3 Lexikal utveckling 

En av språkets viktigaste byggstenar är ord. Genom att ett barn förvärvar nya ord byggs ett 

ordförråd upp. Varje ord är kopplat till en eller flera betydelser. Själva ordförrådet och hur det 

är organiserat kallas för lexikon. Barnets språkutveckling sker med orden som bas och 

expansionen av ordförrådet pågår livet ut. Utvecklingen av ordförrådet sker genom en 

omorganisation samt genom en ökning av antalet tillägnade ord (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Barnets ordförråd kan ses som ett uppbyggt nätverk (Håkansson, 2003). Den lexikala 

organisationens utveckling är en process. Barnet börjar tidigt i utvecklingen att associera från 

fonologiska principer och skapa klangassociationer (Namei, 2002), exempelvis att orden 

klang och slang förknippas med varandra på grund av klanglikhet (Egidius, 2005). Ett barn 

kan även associera ordet katt med hatt som är rimord och ordet katt med allitterationer som 

kam och nonsensordet batt. Ordförrådet fortsätter att utvecklas och barnet börjar göra 

semantiska associationer, exempelvis att barnet kan orden katt och jamar. Orden är semantiskt 

och syntaktiskt relaterade till varandra och därmed kan barnet; katten jamar (Namei, 2002). 

   Permanenta långtidsrepresentationer skapas vid inlärning av ett nytt ord. Dessa smälter 

samman fonologisk och semantisk information i barnets mentala lexikon. Ordinlärningen kan 

stödjas av att barnet använder semantisk information och syntaktisk kontext. Om barnet har 
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ett stort ordförråd har barnet lättare att lära nya ord. Barnet tar hjälp av befintliga fonologiska, 

prosodiska och morfologiska strukturer (Bishop, 1997).  

   Inlärningen av ord kan ses i tre faser; the labelling task, the packaging task och the network 

building task. The labelling task innebär att barn måste förstå ordens innebörd och förstå att 

ord refererar till olika företeelser i dess omgivning. Barnet måste även kunna koppla en 

ljudsekvens till en händelse. The packaging task innebär att barnet måste begripa att ett ord 

kan referera till andra ord med hjälp av associationer inom samma domän. Ett exempel på 

detta är ordet katt som beskriver alla katter och individuella skillnader mellan dem, såsom 

färg och storlek (Aitchison, 1987). Collins & Luftus (1975) beskriver ett exempel att 

substantivet citron har närmre association till ordet sur än med frukt. The network building 

task innebär att barnet skall koppla olika ord med dess betydelse. Det kan ske genom att ord 

organiseras på ett sätt som är effektivt. Ordets relation till andra ord och deras betydelse skall 

kunna förklaras genom en utveckling av ett nätverk där orden är definierade. Barnet skall 

kunna utvidga lexikonet med nya ord och dess betydelser. Till dessa ord skall nya relationer 

skapas och det resulterar till en utveckling av en struktur som är hierarkisk. I denna struktur 

kopplas ord som är semantiskt relaterade samman men barnet måste också kunna kategorisera 

och skapa resonemang kring orden (Aitchison, 1987). 

   Det är möjligt att ett barn kan ha ett stort lexikon men samtidigt ha en ineffektiv 

organisation av det. Därför är det viktigt att inte enbart undersöka barnets ordförrådsstorlek 

utan även dess organisation (Meara, 1996). Om barnet har en korrekt fonologisk 

representation av ett ord men inte kan dess innebörd, räcker inte detta för att genom en 

hierarkisk struktur organisera och minnas ordet (Cronin, 2002). 

 

2.4 Flerspråkighet 

Flera olika studier har gett upphov till skilda definitioner gällande flerspråkighet. I dessa görs 

en särskillnad mellan flerspråkighet av språk som lärts in vid olika tidpunkter och 

flerspråkighet av språk som lärts in samtidigt (Håkansson, 2003). 

   Modersmål kan definieras på olika sätt (Håkansson, 2003). I föreliggande uppsatsarbete 

används begreppet modersmål synonymt med barnets förstaspråk, vilket definieras som det 

språk som barnet utvecklar först. Andraspråket är det språk som barnet lär sig efter det första 

språket. Tvåspråkighet och flerspråkighet är två begrepp som förekommer synonymt i 

litteraturen. I denna uppsats används begreppet flerspråkighet. 

   Det är vanligare att vara enspråkig än flerspråkig i västvärlden och att vara enspråkig anses 
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som normen (Genesee et al., 2004). I Sverige har vi drygt 9 600 000 invånare och av dessa har 

cirka 1 900 000 (2012) en utländsk bakgrund (Statistiska centralbyrån, 140129).  På grund av 

att fler språk finns i det svenska samhället remitteras allt fler barn med ett annat modersmål än 

svenska till logopedmottagningarna för misstänkt språkstörning (Salameh, 2008).  

   Enligt nationalencyklopedin (140205) definieras flerspråkighet som ”användning eller 

behärskning av flera språk. Flerspråkigheten kan gälla samhällen eller individer. 

Flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt samma fenomen.” Ytterligare en definition av 

termen flerspråkighet är att barnet exponeras för minst två språk och lever i en miljö som inte 

är enspråkig (Salameh, 2008). 

   Det finns fyra typer av kriterier gällande definition av flerspråkighet; ursprungskriteriet, 

kompetenskriteriet, funktionskriteriet och attitydkriteriet. Det språk som behärskas bäst skall 

ses som individens förstaspråk. Om två språk utvecklas på lika villkor från födseln skall 

individen ses som flerspråkig och båda språken ses då som individens förstaspråk. Det kallas 

för ursprungskriteriet. Kompetenskriteriet står för att individen ses som flerspråkig om båda 

språken behärskas lika väl. Om båda språken används i de flesta situationer är 

funktionskriteriet uppfyllt. Attitydkriteriet betyder att det språk som individen identifieras 

med är förstaspråket samt att individen skall identifieras som flerspråkig av andra 

(Håkansson, 2003). 

 

  2.4.1 Förstaspråk och andraspråk. Om ett barn exponeras för ett språk av sina 

vårdnadshavare refereras det som ett förstaspråk. Efter att det första språket har börjat 

etableras kan ett andraspråk tillägnas. Ett barn kan ha flera förstaspråk, exempelvis om 

föräldrarna talar olika språk (Abrahamsson, 2009). I början av barnets språktillägnande kan 

ett andraspråk utvecklas och detta kallar De Houwer (2009) tidig andraspråksinlärning.  

  När flerspråkiga barn har mindre tillgång till majoritetsspråket, då bristfällig exponering 

råder, uppvisar de ofta svårigheter att nå en adekvat språklig nivå. För att uppnå en adekvat 

nivå på majoritetsspråket krävs att barnet vistas i miljöer där det finns en stor representation 

av individer som talar det officiella språket som förstaspråk. Exponeringskvaliteten är en 

betydande faktor när det kommer till tillägnandet av andraspråket (Salameh, 2012a). 

 

 2.4.2 Simultan och successiv flerspråkighet. Inlärningsprocessen av 

flerspråkighet kan delas upp i två skilda delar; simultan och successiv flerspråkighet. Dessa 
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termer används inom flerspråkighetsforskningen för att beskriva den flerspråkiga 

utvecklingen (McLaughlin, 1985).  

   Simultan flerspråkighet är förstaspråksinlärning av flera språk (Håkansson, 2003) och det 

innebär att barnet går igenom en parallell inlärning av flera språk före tre års ålder. Successiv 

flerspråkighet innebär att barnet utvecklar ett andraspråk efter att förstaspråket etablerats före 

tre års ålder (Shulman & Capone, 2010). Denna typ av andraspråksinlärning sker ofta efter tre 

års ålder (Håkansson, 2003). Simultan språkutveckling liknar ibland den språkliga 

utvecklingen som sker hos ett enspråkigt barn (Shulman & Capone, 2010). 

   En fördel med att vara flerspråkig, är att barnet kan växla mellan språk. De båda språken är 

förstaspråk då ett simultant flerspråkigt barn tillägnar sig flera språk och exempelvis växer 

upp med två föräldrar som talar olika språk. Barn som är simultant flerspråkig blir ofta 

kompetenta på båda språken. Om ett barn får ett andraspråk senare i livet efter att 

förstaspråket är utvecklat uppstår den successiva flerspråkigheten. Här uppnås ofta inte 

likvärdig språklig nivå på båda språken (Håkansson, 2003). Salameh (2003; 2012a) skriver att 

indelningen av successiv och simultan flerspråkighet kan ifrågasättas. Flerspråkiga barn får 

sällan en tillräcklig och likvärdig exponering av båda språken, då de ofta bor i områden med 

få talare som har det officiella språket som modersmål. Flerspråkigheten blir då inte simultan 

utan snarare successiv oberoende av om barnet börjar på en förskola före tre års ålder.  

 

 2.4.3 Kodväxling. Flerspråkiga barn använder sig ibland av språken samtidigt 

(Salameh, 2008). Det innebär att barnet använder morfem eller ord från mer än ett språk i 

samma sats (De Houwer, 2009). Denna term benämns som kodväxling (Salameh, 2008). 

Kodväxling sker vanligtvis under den utvecklingsfas då barnet skall lära sig att skilja båda 

språken åt (Arnqvist, 1993). Kodväxling kan ske av olika skäl, i olika kontexter, på olika sätt 

och användas i varierande grad (Abrahamsson, 2009; Salameh, 2008). Barn kodväxlar då de 

saknar ett ord eller om ordet inte finns i språket (Genesee et al., 2004). Den ordklass som 

vanligen växlas in är substantiv, därefter kommer verb, adverb och pronomen (Håkanson, 

2003). Acceptansen av kodväxlingens användning beror på omgivningens attityd och sociala 

regler (De Houwer, 2009). Barn som är simultant flerspråkiga kodväxlar, men detta sker i 

varierande grad (Genesee et al., 2004). 

 

 2.4.4 Språklig exponering. De Houwer (2009) hävdar att språklig exponering 

påverkas av de språk som ett barn hör samt tillgänglighet gällande samspel på de olika 
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språken. Hon skriver vidare att ett flerspråkigt barn exponeras till hundra procent fördelat på 

språken, medan ett enspråkigt barn exponeras till hundra procent för ett språk. Det 

flerspråkiga barnet exponeras därmed mindre för båda språken. 

 

2.5 Språkutveckling hos flerspråkiga barn 

Om båda språken liknar varandra underlättar det inlärningen av dem. Andraspråket kan 

utvecklas långsammare än språket som ses som modersmål (Döpke, 2000). Utvecklingen i de 

olika språken kan se olika ut inom de olika språkliga domänerna (Arnqvist, 1993). Barn som 

har tillgång till två språkliga system reflekterar över de språkliga strukturerna på en högre 

nivå i jämförelse med enspråkiga barn. De har en tidigare utvecklad fonologisk förmåga 

genom att de lättare hör språkliga skillnader (Paradis, 2010). 

 

2.6 Språkstörning 

Språkstörning definieras i svensk klinisk praxis såsom ”störningar av den normala 

språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte 

direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, 

psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer” (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 

2008, s. 125). Vidare delas språkstörning in i expressiv språkstörning, impressiv 

språkstörning och specifik störning av artikulationsförmågan (Nettelbladt et al., 2008).  En del 

barn kan ha svårigheter med att förstå det språk som finns i omgivningen och även uppvisa 

svårigheter med att bygga upp ett bra ordförråd (Bishop, 1997). Om språkutvecklingen är 

avsevärt försenad i jämförelse med relativt jämnåriga barn med en typisk språkutveckling 

benämns det som en språkstörning (Nettelbladt et al., 2008).    

 

 2.6.1 Språkstörning och flerspråkighet. Flerspråkighet kan aldrig vara upphovet 

till en språkstörning (Salameh, 2008). Vid en misstänkt språkstörning är det därför viktigt att 

tidigt utreda och diagnostisera oavsett om barnet är enspråkigt eller flerspråkigt. Det är 

sparsamt med forskning kring språkstörning hos flerspråkiga barn. Det har dock framkommit 

att ett flerspråkigt barn med språkstörning utvecklar likvärdiga grammatiska strukturer på 

båda språken som ett enspråkigt barn med en typisk språkutveckling, men i långsammare takt 

(Salameh et al., 2004). Om problemen återfinns i båda språken hos ett flerspråkigt barn 

föreligger en språkstörning (Salameh, 2008).  
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    Barn som har en språkstörning behöver samspela språkligt i högre utsträckning än barn 

utan problem. De behöver höra grammatiska konstruktioner och nya ord fler gånger i 

jämförelse med ett barn med en typisk språkutveckling. Barn som har en språklig störning är 

mer sårbara för bristande stimulans (Salameh, 2008). 

 

2.7 Lexikal utveckling hos flerspråkiga barn 

Den lexikala utvecklingen berör barnets lexikala storlek och dess organisation. Den lexikala 

storleken definieras av hur många ord individen behärskar. Lexikonets uppbyggnad utifrån 

semantiska och fonologiska principer kallas för lexikal organisation (Nettelbladt & Salameh, 

2007). 

   Likheter kan finnas mellan andraspråkets och förstaspråkets lexikala utveckling då språkens 

lexikon utvecklas i snarlik takt. En sådan utveckling kan ske om barnet exponeras för språken 

kontinuerligt. Ofta är lexikonen inte identiska på grund av att språken används i olika 

situationer med olika individer i olika kontexter (Hakuta, 1987; Hakuta, Ferdman & Diaz, 

1987).  

    Ett simultant flerspråkigt barns ordförråd kan ses innehålla mindre ord i jämförelse med ett 

enspråkigt barns ordförråd. Den sammanlagda mängden ord från varje språk är lika stort som 

hos ett enspråkigt barns ordförråd (Shulman & Capone, 2010). Salameh (2008) betonar att två 

skilda ordförråd ofta utvecklas och att de sällan är identiska då barnen använder olika ord för 

olika aktiviteter. Exempelvis används modersmålet för familjens aktiviteter och svenska 

språket för aktiviteter som sker på förskolan.  

 

2.8 Bedömning av lexikal förmåga 

En bedömning av ett barns språk kan antingen baseras på observation av spontantal eller på 

resultaten av språkliga test. Språkbedömningen som sker genom ett språkligt test skall utföras 

lika för alla individer då proceduren rörande bedömningen är fastställd. Testresultatet skall ge 

en bild som är representativ av individens språkliga förmåga och kan eventuellt resultera till 

en behandling som är anpassad samt en diagnos av en språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 

2007). 

   Vid bedömning av aktivt ordförråd ombeds barnet att benämna bilder eller föremål, medan 

bedömning av passivt ordförråd sker genom att låta barnet peka ut en bild av flera 

svarsalternativ. En sämre prestation av benämningsuppgifter kan vara ett tecken på 

ordmobiliseringssvårigheter (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
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 2.8.1 Boston Naming Test. Boston Naming Test (BNT) mäter det aktiva 

ordförrådet. De svartvita bilderna som används i testet är ritade och den som testas ombeds att 

benämna bilderna. Testet består av 60 bilder och vid testning skall alla bilder visas. I den 

engelska versionen presenteras substantiv utefter svårighetsgrad (Kaplan, Goodglass & 

Weintraub, 1983).  

   En normering av BNT för enspråkiga svensktalande barn i åldrarna sex till 15 år har utförts 

(Brusewitz & Gómez-Ortega, 2005). 

 

 2.8.2 Peabody Picture Vocabulary Test-III. Peabody Picture Vocabulary Test-III 

(PPVT-III) används vid bedömning av barnets passiva ordförråd. Fyra bilder visas upp och 

barnet skall peka på den bild som illustrerar det ord som testledaren säger. Svårighetsgraden 

ökar i testet då orden blir svårare. Testet är uppdelat i block och varje block består av tolv 

bilder. Testningen skall avslutas om barnet får åtta fel inom ett block (Dunn & Dunn, 1997).               

Normer för tvåspråkiga barn finns inte, varför en sådan jämförelse inte kan göras.  

 

2.9 Lexikal intervention 

Det är viktigt att barnets ordförråd kartläggs före interventionen börjar då de ord barnet 

behöver träna på i interventionen skall läras in (Nettelbladt & Salameh, 2007). Interventionen 

som skall genomföras bör ske på barnets båda språk på grund av att de effekter som sker 

genom att arbeta med ett språk inte garanterat överförs till det andra språket (Salameh, 2008). 

En ordförrådsträning skall planeras noggrant (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

   Det material för träning som är enklast för barnet att tillgodogöra sig skall väljas till 

interventionen. Stimulusmaterial som är enkla att arbeta med är bilder. När bilder används 

som träningsmaterial kan barnet lättare koppla bilden till målordet. För att skapa motivation i 

interventionssituationen kan det vara fördelaktigt att utgå ifrån det enskilda barnets intressen 

och vardagsaktiviteter vid val av material. För äldre barn är fotografiska bilder bra och bilder 

på datorn är ofta väldigt underhållande (Paul, 2001). Om barnet är tre år eller äldre kan 

benämning av bilder användas (Nettelbladt & Salameh, 2007). Inlärningen blir mer effektiv 

om materialet skapas med utgångspunkt ifrån barnets omgivning. Då kan barnet på enklare 

sätt elaborera ord genom att jämföra och sätta ord i kontrast till varandra (Fey, Windsor & 

Warren, 1995).  
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Ibland kan barnet bli hjälpt av att retrieval training (inhämtningsträning) används. Då används 

en känd semantisk och/eller fonologisk information för att hämta ordet. Barnet kan bli hjälpt 

att tänka på första ljudet i ett ord. Det har påvisat att barn som fick retrieval training hade 

lättare för att nämna tränade ord men också kontrollord som var otränade (Fey et al., 1995). 

   Interventionen skall inte vara belastande för barnet. Barnets föräldrar och övriga individer 

runt barnet skall informeras om vilka ord som ingår i träningen. En interventionsstrategi som 

kan användas i interventionen är språklekar och då specifikt ordlekar (Salameh, 2008).  

   I interventionen skall ordförrådet utökas för att få till en reorganisation. Ord skall 

presenteras i ett språkligt sammanhang och de skall aldrig övas isolerade från varandra. Det är 

viktigt att försöka medvetandegöra barnet om hur olika ord hänger ihop med överordnade, 

sidoordnade och underordnade begrepp. Motsatsord, även kallat antonymi och underordning, 

även kallat hyponymi samt ord som har samma innebörd skall förklaras (Nettelbladt & 

Salameh, 2007).     

   Det är viktigt att barnets föräldrar får information så att de förstår de åtgärder som kommer 

att sättas in för barnet (Salameh, 2008). 

   I en studie utförd av Gallagher och Chiat (2009) om interventionsformer visade resultaten 

efter slutförda interventionsformer att en intensiv direkt intervention i grupp var mest effektiv.     

Law, Garrett & Nye (2003) skriver att en interventionsperiod som pågår längre än åtta veckor 

skall föredras. 

2.10 Single-subject design 

Single-subject design är en forskningsmetod för att studera beteende och psykofysiologiska 

skillnader hos individer (Hegde, 2003). Det är en alternativ metod till traditionella 

gruppstudier där man är intresserad av förändringar på individnivå snarare än att fokusera på 

skillnader mellan grupper (Rassafiani & Sahaf, 2010). Metoden involverar mätningar, över tid 

av en så kallad beroendevariabel, som är repetitiv och systematisk (Kennedy, 2005). Den 

enskilda deltagaren fungerar som sin egen kontroll samt som forskningssubjekt. Metoden 

används ofta då tiden för studien är knapp och då deltagarantalet är litet (Rassafiani & Sahaf, 

2010). En ytterligare fördel är att individers beteendesymtom kan studeras i början av en 

studie och hur de svarar på intervention. Med hjälp av intensivt studerande av få deltagare 

genererar det till en större mängd data och med förlängda observationer blir det möjligt att 

följa deltagarens beteendemönster (Hegde, 2003). 
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3. Syfte 
Föreliggande studie syftar till att bedöma den språkliga förmågan hos ett flerspråkigt barn 

med språkliga svårigheter, planera och genomföra en intensiv intervention samt att utvärdera 

denna. 

3.1 Frågeställningar 

 Föreligger det några skillnader mellan barnets båda språk och hur ser eventuella 

skillnader ut?  

 Har den intensiva interventionen någon inverkan på den språkliga förmågan och i så 

fall hur?  

 

4. Metod 

4.1 Deltagare 

Deltagaren är en tvåspråkig pojke, cirka fyra år gammal som är född i Sverige. Barnets båda 

föräldrar är födda i Nordafrika och talar arabiska hemma.  

 

4.1.1 Fallhistorik. Först när barnet var två år gammal började han exponeras för det 

svenska språket i och med att han började i kommunal förskola med en omfattning av cirka 

15-25 timmar per vecka. Exponeringen av svenskan har därefter också skett i lek med 

kamrater utanför förskolan. Barnet har rekryterats genom personliga kontakter. 

   Deltagaren är av god hälsa och har ingen känd problematik såsom svår sjukdom, allmän 

utvecklingsförsening eller hörselproblematik som kan antas påverka språkutvecklingen. 

Pojkens föräldrar tycker inte att språkutvecklingen har varit den förväntade. Han hade en sen 

språklig debut och föräldrarna tycker att han idag har svårigheter att hitta ord och formulera 

meningar på båda språken. Pojken har inte haft någon kontakt med en specialpedagog eller 

logoped. I föreliggande studie undersöks pojkens båda språk; arabiska och svenska. 

 

4.2 Undersökningsmaterial och procedur 

För att kunna testa båda språken hos barnet översatte en av studiens författare testen BNT, 

PPVT-III, Nya Lundamaterialet och Språkligt impressivt test för barn – Nya SIT till arabiska 

med en för Tunisien och Marocko gemensam dialekt; Hadaridialekten (Retsö, 2014). De 

språkliga testen valdes då de vanligtvis används vid testning av aktiv grammatik, 

språkförståelse, aktivt och passivt ordförråd till barn i logopedisk verksamhet. All testning 
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genomfördes av uppsatsens arabisktalande författare. Interventionen utfördes av båda 

författarna. 

   Den språkliga testningen utfördes i pojkens hem och interventionen utfördes även den i 

hemmiljön samt i det lokala skolbiblioteket. Testningarna på de olika språken genomfördes på 

olika dagar.  De expressiva testen audiodokumenterades med inspelningsfunktionen 

Röstmemo på Apple Iphone 5. 

   Interventionen utfördes endast på det svenska språket utifrån föräldrarnas önskemål samt 

utifrån en bristande tidsaspekt hos författarna. Den lexikala interventionen pågick i cirka 45 

minuter, fyra dagar i veckan i en sju veckors period och kan därmed ses som intensiv då en 

interventionsbehandling vanligtvis utförs mera sällan. Valet av en intensiv intervention kan 

ses som effektiv enligt Gallagher och Chiat (2009). Vid interventionen användes bilder som 

representerade de utvalda ordkategorierna. Bilderna är framtagna av företaget Mayer-Johnson 

och hämtades vecka 48 från programmet Boardmaker. Programmet består av mer än 4500 

Picture Communication Symbols (PCS) och i programmet kan symboliserad kommunikation 

skapas (Mayer-Johnson, 2014-02-20). Bilder från Boardmaker valdes utifrån författarnas egna 

erfarenheter då de vanligtvis används i interventionsbehandlingar till barn i logopedisk 

verksamhet. 

 

4.3 Datainsamling 

 4.3.1 Förtestning. För att undersöka i vilket språkligt område som pojken hade störst 

behov för intervention genomfördes de nämnda testen som kartlägger språkförståelse, aktiv 

grammatik, aktivt och passivt ordförråd. Testningarna utfördes på pojkens båda språk och de 

visade att de största behoven fanns inom den lexikala domänen. 

 

 4.3.2 Baslinjemätningar och effektmätningar. Vid baslinjemätningarna och 

effektmätningen efter avslutad intervention användes två lexikala test; BNT och PPVT-III. 

Den lexikala förmågan i båda språken testades vid två tillfällen vardera. Mellan den första och 

andra bedömningen av det arabiska ordförrådet var det åtta veckor. Mellan testningarna av det 

svenska ordförrådet var det fem veckor. Mätning av effekt av interventionen gjordes 

omedelbart efter avslutad intervention med hjälp av BNT och PPVT-III (tabell 1). 
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Tabell 1: Tidtabell över baslinjemätningar, intervention och effektmätning. 

År 

13/14 

Vecka 39 & 47 41 & 46 51-1 2-4 5 6 

 Lexikal 

bedömning  

av arabiska 

Lexikal 

bedömning  

av svenska 

Intervention 

45 min  

4 gånger i 

veckan 

Intervention 

Hemmaträning 

utan student 

Intervention 

45 min 

4 gånger i 

veckan 

Lexikal 

bedömning  

av arabiska 

Lexikal 

bedömning  

av svenska 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

 4.4.1 PPVT-III. De instruktioner som testledaren gav barnet inför testningen av 

PPVT-III var: ”Så här ser testet ut (visar övningsexempel), på varje sida är det fyra bilder. Jag 

kommer att visa flera bilder och du skall peka på den bild som bäst passar ihop med det som 

jag säger. Vi kan testa några först (övningsexempel utförs enligt testinstruktioner). Förstår du? 

Då börjar vi”. 

   Enligt manualen i PPVT-III skall man börja på en specifik nivå och denna bestäms av 

barnets ålder. Eftersom testledaren kände en osäkerhet kring barnets språkliga nivå frångicks 

denna princip och barnet testades från början av testet.  

 

 4.4.2 BNT. De instruktioner som testledaren gav barnet inför testning av BNT var: 

”Jag kommer att visa dig bilder och jag vill att du säger vad som är på bilderna. Du kommer 

att få se en bild i taget”. Förstår du? Då börjar vi”. 

 

4.5 Terapimetod    

Den terapimetod som användes under interventionen var benämning av bilder. Fonologisk 

och semantiskt prompting nyttjades för att locka fram målordet hos barnet. Denna strategi 

kallas retrieval training (Fey et al., 1995).  

   Ordkategorierna djur, fordon, färger, former samt ordklassen verb valdes för interventionen. 

Valet av kategorier skedde utifrån barnets intressen för att motivera barnet till träning och 

göra träningen lustfylld. Orden stimulerades genom bilder på papper och i dator. Vissa bilder 
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generaliserades och barnet fick koppla bilder till riktiga föremål. Varje interventionstillfälle 

pågick i cirka 45 minuter, fyra dagar i veckan (tabell 1).  

  

4.6 Statistiska beräkningar 

De statistiska beräkningarna utfördes i programmet SPSS 22 för Windows. En jämförande 

analys av testresultatet före och efter intervention utfördes med Wilcoxon teckenrangtest. I 

analysen är signifikansnivån satt på p<.05. 

 

4.7 Analys och poängsättning 

Vid testning av BNT och PPVT-III fick barnet ett poäng för varje korrekt benämning 

respektive utpekning. 

 

4.8 Etiska överväganden 

Innan studien inleddes skickades ett informations- och samtyckesbrev (appendix) ut till det 

berörda barnets föräldrar. Föräldrarna hade rätt att när som helst avbryta barnets deltagande. 

Enligt överenskommelse med föräldrarna hanterades den data som samlades in i enlighet med 

sekretesslagstiftningen. För att bevara barnets anonymitet registrerades endast barnets kön och 

ålder. 

5. Resultat 
 

5.1 Jämförelser av expressivt och impressivt ordförråd före och efter 

intervention 

Tabell 2: Antal rätt i BNT och PPVT-III. 

 

Vid de båda baslinjemätningarna fick pojken på 26 respektive 29 poäng vid testning av 

svenskt passivt ordförråd. Detta resultat motsvarar stanine två för pojkens åldersgrupp. 

Motsvarande bedömning av arabiskan gav 18 respektive 16 poäng (stanine ett). Efter 

 

Ålder (år:månad) 

Baslinje 1 

4:0 

Baslinje 2 

4:1 

Effektmätning 

4:4 

PPVT-III på svenska 26 29 37 

PPVT-III på arabiska 18 16 19 

BNT på svenska 9 9 21 

BNT på arabiska 4 2 4 
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interventionen fick barnet 37 poäng (stanine tre) på svenska och 19 poäng (stanine ett) på 

arabiska, se tabell 2.  

   I testning av svenskt aktivt ordförråd fick pojken nio poäng på de båda baslinjemätningarna. 

Vid den avslutande mätningen som genomfördes direkt efter interventionen fick barnet 21 

poäng. När den expressiva förmågan av arabiskan testades första gången var resultatet fyra 

poäng. Efter drygt en och en halv månad testades benämningsförmågan i arabiska igen och 

det resultatet var då två poäng. Efter interventionen fick barnet fyra poäng (tabell 2).  

 

 

Figur 1. Testning av passivt ordförråd med PPVT-III i poäng. 

Figur 1 visar att den arabiska ordförståelsen låg på en lägre nivå än svenskan. Skillnaderna i 

poäng var störst vid det sista mättillfället då barnet fick 37 poäng (stanine tre) på svenska och 

19 poäng (stanine ett) på arabiska. Poängklyftan mellan båda språken ökade vid varje 

mättillfälle. Vid den första mätningen var skillnaden åtta poäng och i den andra och tredje 

mätningen var poängskillnaden 13 respektive 18.  

   Vid jämförelse av poängen mellan språken, före interventionen fanns det en signifikant 

skillnad, z=2.828, p=.005, med effektstyrka 0.36. Efter interventionen visade det passiva 

ordförrådet signifikanta skillnader mellan språken, z=4.243, p=<.001 med effektstyrkan .55. 

   Wilcoxon teckenrangtest visar inte på någon signifikant skillnad mellan den arabiska 

ordförståelsen vid första och sista mätningen, z=.302, p=.763. Det svenska passiva ordförrådet 

utvecklades och i en jämförelse av skillnaden mellan den första och den sista mätningen gav 

det en signifikant skillnad, z=2.524, p=.012 och en medelstor effektstyrka på .32. 
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Figur 2. Testning av aktivt ordförråd med BNT i poäng. 

Figur 2 visar två grafer där jämförelser görs mellan poängen av svenska och arabiska 

resultaten av BNT. Vid samtliga mättillfällen ligger arabiskan på en lägre nivå än svenskan. 

De lexikala skillnaderna mellan språken testades med Wilcoxon teckenrangtest. Vid den 

första baslinjemätningen jämfördes poängen från BNT mellan språken och det visade på en 

signifikant skillnad, z=2.236, p=.025, med effektstyrkan .29.  Efter interventionen fanns en 

signifikant skillnad mellan språkens aktiva ordförråd, z=4.123, p=<.001, med effektstyrka .53.   

   Vid första bedömningstillfället fick barnet fyra poäng på arabiska och nio poäng på svenska. 

Under den sista mätningen innan interventionen fick barnet samma poäng på svenska som 

innan och två poäng på arabiska. Mätningen direkt efter avslutad intervention gav en skillnad 

på 17 poäng mellan språken. Innan interventionen låg skillnaden mellan språken på fem 

respektive sju poäng.  

   Wilcoxon teckenrangtest visar inte på en signifikant skillnad efter den sista mätningen av 

det arabiska aktiva ordförrådet eftersom poängen är densamma i den första och sista 

mätningen. Det svenska aktiva ordförrådet gav en signifikant skillnad, z=3.207, p= <.001, 

med en medelstor effektstyrka på .41.    

 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

 6.1.1 Språklig exponering. En definition av flerspråkighet är att barnet skall 

exponeras för minst två språk och leva i en miljö som inte är enspråkig (Salameh, 2008). Det 

barn som figurerar i uppsatsarbetet exponeras vardagligt för två språk. Till stor del exponeras 

barnet för det arabiska språket i hemmiljön och för det svenska språket på förskolan. Vid lek 
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och samspel med andra barn exponeras barnet endast för det svenska språket. Vid högläsning 

sker detta enbart på det svenska språket i hemmiljön samt på förskolan. Innan deltagaren 

började förskolan exponerades han nästan enbart för det arabiska språket. Efter att han 

började på förskolan blev exponeringen för de båda språken ungefär likvärdig.  

 

 6.1.2 Grad av flerspråkighet. Ett av kriterierna för flerspråkighet är att båda 

språken skall behärskas lika väl (Håkansson, 2003). Undersökningen av barnets lexikon på 

båda språken visade att den lexikala förmågan inte var likvärdig och därför tycker författarna 

att grad av flerspråkighet kan diskuteras gällande pojken. En faktor som talar för att han inte 

behärskar språken lika väl är att det finns en signifikant skillnad av ordförråden mellan 

språken, både före och efter interventionen. Kriteriet om att språken skall behärskas lika väl 

kan ifrågasättas då pojken ses som flerspråkig, trots att han inte behärskar sina språk lika väl. 

Författarna frågar sig då om termen simultan flerspråkig passar in på barnet eftersom han först 

vid två års ålder började exponeras för svenska i större utsträckning. Shulman & Capone 

(2010) hävdar att simultan flerspråkighet är en förstaspråksinlärning av flera språk och 

Håkansson (2003) beskriver den simultana flerspråkigheten som att barnet går igenom en 

parallell inlärning av flera språk före tre års ålder. Successiv flerspråkighet innebär att barnet 

utvecklar ett andraspråk efter att förstaspråket etablerats före tre års ålder (Shulman & 

Capone, 2010). Denna typ av andraspråksinlärning sker ofta efter tre års ålder (Håkansson, 

2003). Eftersom pojkens andra språk utvecklades vid två års ålder ligger det relativt nära 

gränsen för att han skall kallas simultan flerspråkig. Dock skulle pojken lika väl kunna sägas 

ha genomgått en tidig andraspråksinlärning.   

   Genesee et al. (2004) beskriver två olika hypoteser; Unitary language system hypothesis och 

dual language system hypothesis. Författarna tror att barnet från födseln hade ett språkligt 

system i enlighet med unitary language system hypothesis. Detta för att barnet endast 

exponerades för arabiska fram till två års ålder. Vidare tror författarna i motsatt till den 

nämnda hypotesen att barnets system delades upp vid två års ålder eftersom han då började 

exponeras för det svenska språket. Författarna tycker att hypoteserna kan ifrågasättas 

beroende på när det flerspråkiga barnet exponeras för respektive språk.    

 

 6.1.3 Aktivt ordförråd. Efter att ha studerat den första och den sista mätningen av 

BNT resultaten kan författarna konstatera att det aktiva svenska ordförrådet ligger på en högre 

nivå än det aktiva arabiska ordförrådet såväl före som efter interventionen. När eftermätningar 
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utfördes skedde en statistisk signifikant ökning av antal poäng i BNT beträffande det svenska 

språket. Det arabiska ordförrådet påverkades inte alls av interventionen.  

   Det dominerande språket är det språk som talas mest i ett flerspråkigt barns omgivning och 

utvecklas därmed till ett starkare språk (Håkansson, 2003). I Sverige, som är ett enspråkigt 

land, tar svenskan lätt över och blir det dominerande språket då det kommer till 

flerspråkighet. Andraspråket får därmed ofta mindre utrymme (Ladberg, 2003). En förklaring 

till att deltagaren visar bättre resultat i testningen på svenska kan vara att barnet använder det 

dominerande språket, trots att testningen görs på arabiska. Detta kan i sin tur bero på att det 

svenska ordförrådet är mer utvecklat och att barnet har lättare att plocka fram svenska ord. 

Ytterligare en förklaring till varför det arabiska aktiva ordförrådet inte ökade kan vara att det 

inte skedde någon formell träning på detta språk. Det är i linje med vad Salameh (2008) 

skriver om att intervention måste ske på barnets båda språk eftersom den effekt som sker 

genom att arbeta med ett språk inte per automatik förs över till det icke tränade språket.  

 

 6.1.4 Passivt ordförråd. När det passiva ordförrådet testades med PPVT-III 

noterades även här att det arabiska språket låg på en lägre nivå än det svenska språket redan 

före interventionen och förändrades inte alls under studieperioden. Författarna tror att den 

arabiska ordförståelsen inte förändrades på grund av att interventionen inte utfördes på 

arabiska. Att pojken har ett större ordförråd på svenska än på arabiska kan bero på att barnet 

endast har ett fåtal kommunikationspartners på arabiskan. 

 

6.1.5 Kodväxling. Författarna tror att kodväxling kan ha verkat då barnet ibland 

benämnde ord på det svenska språket när det ombetts att benämna ordet på arabiska. Barnets 

spontantal med föräldrar på arabiska leder till kodväxling av språken eftersom han inte kan 

alla ord på arabiska. När barnet inte kommer på ett ord på arabiska säger han det på svenska. 

Detta har bara kunnat observeras i hemmiljön och det skedde enbart till det svenska språket.  

 

 6.1.6 Intervention. Barnets föräldrar ville inte att barnet skulle träna på det arabiska 

språket hemma eftersom de ville förbereda honom för den svenska skolgången. Utifrån 

föräldrarnas önskan och bristande tidsaspekt valde författarna att endast fokusera på det 

svenska språket i interventionen. 

   De ord som användes under interventionen är inte vanligt förekommande i dagliga 

kommunikativa interaktionen i pojkens hemmiljö. Vilka typer av ord som används hemma 
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respektive på förskolan varierar och detta leder till att barnet exponeras för olika typer av ord 

på svenska och på arabiska. Då förskolan är en undervisningsmiljö sker andra aktiviteter där 

jämfört med hemma. Det leder till att barnet får ett bredare ordförråd som måste användas för 

att kunna tala om olika platser, aktiviteter och föremål. Ordförrådet måste anpassas efter den 

miljö barnet är i. 

   Interventionen hade kunnat inriktas på det arabiska ordförrådet då träning på ett språk inte 

per automatik medför att en överföringseffekt på det icke tränade språket. Under 

interventionsperioden vecka två, tre och fyra hade det varit önskvärt att pojken kunde ha fått 

mer träning med interventionsledarna. 

   Författarna förmodar att den förbättring av lexikal förmåga som noterades efter 

interventionen kommer att finnas kvar. Denna slutsats dras eftersom föräldrarna har berättat 

att de ord som pojken har lärt sig används mycket av pojken själv i vardagen, främst i 

förskolan.  

 

 6.1.7 Lexikal bedömning och språkstörning. Den lexikala bedömningen visade 

på låga poäng på alla testtillfällen vid utförande av BNT och PPVT-III. Pojkens aktiva och 

passiva ordförråd är otillräckliga på båda språken. Resultaten överraskande författarna då 

barnet förväntades prestera bättre på arabiska än svenska eftersom han huvudsakligen 

använder arabiska som språk hemma. Barnet har heller inte gått på förskolan längre än två 

och ett halvt år och han vistas endast deltid på förskolan. 

   Vid testning av det svenska passiva ordförrådet med PPVT-III var tidsintervallet en månad 

mellan den första och andra baslinjemätningen. Poängskillnaden mellan dessa mättillfällen 

var tre poäng (tabell 2). Författarna är inte säkra på om de tre poängen uppkom på grund av 

barnets utvecklingsfas eller om det bara var en tillfällighet. En sådan förbättring i poäng kan 

inte ses på det arabiska ordförråd samt vid testning av svenskt aktivt ordförråd.   

   Att pojken hade lexikala svårigheter inom de båda språken beror inte på att pojken är 

flerspråkig, utan tyder på att han troligtvis har en språkstörning. Pojken hade säkerligen 

uppvisat dessa svårigheter även om han inte hade varit flerspråkig. Om problemen återfinns 

på båda språken hos ett flerspråkigt barn föreligger en språkstörning (Salameh, 2008). Dock 

måste fler formella testningar utföras för att man säkert skall kunna ställa en 

språkstörningsdiagnos.   
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6.2 Metoddiskussion 

 6.2.1 Datainsamling. Ibland blev det svårt för barnet att behålla koncentrationen då 

testsituationerna var relativt långa samt att de genomfördes nära inpå varandra. Båda dessa 

faktorer kan ha påverkat testresultaten.  

    Testningen utfördes hemma hos barnet. Ibland var detta inte optimalt med tanke på att det 

oftast förekom bakgrundsbuller. Detta kunde ha distraherat pojken i testsituationen. 

Inspelningsmaterialet som användes vid testningen upplevdes dock inte som störande. 

 

 6.2.2 Baslinjemätningar och effektmätningar. Baslinjemätningarna visade att 

pojken inte var inne i någon spontan utvecklingsfas eftersom statistiska skillnaden inte fanns. 

PPVT-III testades tre gånger på respektive språk under loppet av cirka fyra månader. Det 

rekommenderande tidsintervallet mellan två testtillfällen är sex månader. Det resulterade till 

att enstaka bilder var igenkända hos barnet och att han pekade ut samma bild flera gånger. På 

grund av bristande tid har författarna inte kunnat utföra PPVT-III mellan det rekommenderade 

tidsintervallet. Det var författarnas intryck att pojken kände igen och kom ihåg vissa bilder 

väl. Liknande situation uppstod inte vid utförande av Boston Naming Test då barnet själv var 

tvungen att göra kopplingen mellan bilden och det korrekta ordet. 

 

6.2.3 Terapimetod samt material 

I interventionen i föreliggande studie användes bilder eftersom pojken var fyra år gammal och 

bilder kan användas från och med tre års ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007). Även strategin 

retrieval training var motiverad genom att barnet kan bli hjälpt av att tänka på första ljudet i 

ett ord när han försöker att hitta det (Fey et al., 1995).  

   Barnet hade ett starkt intresse för bland annat djur och fordon och detta motiverade valet av 

ordkategorier. Detta val visade sig vara framgångsrikt då det tydligt märktes att pojken tyckte 

att interventionen var rolig. I interventionen kan barnets individuella aktiviteter samt intressen 

dras nytta av då de kan motivera barnet i interventionen (Paul, 2001). Genom att använda 

många ord inom ett mindre antal kategorier underlättades utvidgandet av pojkens lexikala 

nätverk.  

 

6.3 Uppslag för framtida studier 

Det hade varit intressant att undersöka om effekten av interventionen kvarstod vid ytterligare 

effektmätningar. Det skulle även vara av intresse att undersöka en lexikal intervention på 
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barnets båda språk med single-subject design som utförs under en längre tidsperiod. Ett större 

urval av flerspråkiga barn som genomgått lexikal intervention är spännande att undersöka för 

att studera om signifikanta skillnader förekommer och för att kunna generalisera och dra 

slutsatser av det framkomna resultatet.  

  

7. Slutsats 
Det föreligger skillnader mellan barnets båda språk gällande lexikal förmåga. Signifikanta 

skillnader fanns både före och efter interventionen. Den intensiva interventionen av det 

svenska ordförrådet visade sig ha en stark effekt då antalet svenska ord ökade signifikant, 

medan det arabiska ordförrådet inte förbättrades. Således skedde ingen överföringseffekt till 

det språket som inte tränades varför en intervention som involverar mer än ett språk förordas.  
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9. Appendix 
 

Samtyckesblankett 

Vi är två logopedstudenter som för närvarande läser termin 5 på logopedprogrammet på 

Linköpings universitet. Vi kommer fram till mars 2014 att skriva en kandidatuppsats där vi 

skall utföra en single-subject studie på ett tvåspråkigt barn, med arabiska som modersmål, i 

förskoleåldern. Vi ska undersöka några språkliga områden samt genomföra och utvärdera en 

behandling inom de språkliga områden barnet kommer att uppvisa svårigheter. 

Undersökningen syftar till att studera likheter och skillnader i språkförmågan hos barnet, på 

arabiska samt svenska samt utvärdera en behandlingsinsats.  

Testning kommer att ske tre gånger med intervaller på cirka tre till fyra veckor. Varje 

testtillfälle beräknas pågå ca 30 – 60 minuter. Vi strävar efter att genomföra studien på ett 

sådant sätt att det deltagande barnets anonymitet bevaras. Testsituationerna kommer att 

ljudinspelas, men endast vi och eventuellt vår handledare kommer att ta del av materialet. 

Efter avslutat analysarbete kommer testresultat och inspelningsmaterialet att förstöras. 

Behandling kommer att läggas upp och anpassas efter de resultat barnet kommer att få på 

testerna. Behandlingen kommer att gå till på så sätt att ert barn tränar med oss studenter 2-3 

gånger i veckan och ni kommer också att få uppföljande uppgifter att arbeta med. Ni som 

föräldrar har rätt att när som helst avbryta ert barns deltagande i studien. Vi vore tacksamma 

om vi fick låna ert barn i denna studie. 

För ytterligare information kontakta oss gärna via e-brev. Ni är också välkomna att kontakta 

vår handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

Emelie Höglund och Hammadi Neffati, logopedstudenter, Linköpings universitet. 

Mail: xxx@student.liu.se (Emelie) 

Mail: xxx@student.liu.se (Hammadi) 

Handledare: Inger Lundeborg Hammarström, Universitetslektor, Linköpings universitet. 
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Mail: xx@liu.se 

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien:    

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien:  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