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Abstract 
 

Repetition of Non- word (make- up word that has not some semantic content) has been 

proposed as a reliable index of phonological memory in children with language impairment 

(LI). The aim of this study was to find out the possible similarities and differences concerning 

phonotactic non-words and working memory in 18 bilingual Swedish-Arabic children with 

and without LI ages 4-6 years. The investigation was undertaken by conducting three tests 

including NEPSY, WPPSI-III and a Word repetition test. The results showed that there are 

not significant differences between the two groups regarding various parts of NEPSY. On the 

other hand the results showed two significant differences in WPPSI-III regarding Picture 

categories and Word repetition tests for Swedish Non-word. This will most likely mean that 

children with LI have poor representation for Swedish speech sound combinations and less 

ability to repetition non-words compared to children without LI. 

 

Key words: Arabic; Bilingualism; Language impairment; Working memory; Non-word 

repetition  
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Sammanfattning 
 
Repetition av non-ord (påhittade ord som inte har något semantiskt innehåll) anses vara ett 

pålitligt index för fonologiskt minne hos barn med språkstörning (LI). Syftet med studien är 

att utforska eventuella skillnader och likheter gällande fonotaktiska non-ord och arbetsminne 

hos 18 tvåspråkiga svensk-arabiska barn med och utan språkstörning i åldrarna 4-6 år. 

Undersökningen bestod av utvalda delar av testen NEPSY och WPPSI-III samt ett 

Ordrepetitionstest. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna 

beträffande deltestet i NEPSY. Däremot visade resultatet två signifikanta skillnader i WPPSI-

III gällande Bildkategorier och Ordsepetitionstestet beträffande svenska non-ord. Det betyder 

sannolikt att barn med språkstörning har sämre representationer för svenska 

språkljudkombinationer och mindre förmåga att repetera non-ord jämfört med barn utan LI. 

 

 

 

Nyckelord: Arabiska, Tvåspråkighet, Språkstörning, Arbetsminne, Non-ordsrepetition  
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INLEDNING 

Det svenska samhället har under de senaste decennierna upplevt en dramatisk förändring 

p.g.a. invandring. Antalet tvåspråkiga barn växer i Sverige (Salameh m.fl., 2004). Behovet av 

kunskap kring tvåspråkiga barns språkutveckling har därmed ökat. För att kunna bedöma 

dessa barns språkutveckling krävs kunskap om hur den normala tvåspråkiga 

språkutvecklingen för respektive språk ser ut, samt adekvata test (Holm m.fl., refererade i 

Salameh m.fl., 2003). Relativt få studier behandlar språkstörning (LI, Language Impairment) 

hos tvåspråkiga barn fast tvåspråkighet är dominant i världen (Romaine, 1995). Det finns risk 

att språkstörning hos tvåspråkiga barn undgår diagnostisering om störningen relateras till 

deras tvåspråkighet (Duncan, 1989; Winter 1999, refererade i Salameh m.fl., 2003). För att 

kunna göra korrekta bedömningar behövs pålitliga instrument. Detta finns att tillgå främst för 

enspråkiga barn och risken finns då att tvåspråkiga barn inte uppmärksammas och inte heller 

får rätt omhändertagande (Salameh, 2003).  

 

Det har tidigare förslagits att tvåspråkiga barn först utvecklar ett gemensamt språkligt system 

som differentieras till två separata fonologiska system någon gång mellan åldrarna 2 och 3 år 

(Leopold m.fl.1949,1971, refererade i Paradis, 2001, Johnson m.fl., refererade i Salameh, 

2003). Dessa två olika system är dock inte helt självständiga utan kan påverkas av varandra. 

Senare forskning har dock visat tydlig evidens för att tvåspråkiga barn mycket tidigt utvecklar 

två separata fonologiska system (Salameh, 2003). 

 

Forskning som behandlar fonologiska problem berör oftast enspråkiga barn, speciellt 

engelsktalande barn (Leonard, 1998). Fonologisk utveckling hos svensk-arabiska barn med 

och utan språkstörning har dock undersökts av Salameh. Hon har i sin undersökning jämfört 

enspråkiga och tvåspråkiga barn som remitterats till logopedmottagningen vid 

Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Salameh har kommit fram till att barnen med 

språkstörning utvecklar båda sina språk som andra barn, även om det tar mycket längre tid. 

Vidare visar hon att barn med språkstörning är också känsligare för bristfällig språkig 

exponering, inte bara svenska utan också modersmålet (Salameh, 2003).  

 

För att ett barn skall utveckla språkförståelse krävs en komplex interaktion mellan lingvistiska 

och kognitiva processer. En förutsättning för förståelse är arbetsminne (Baddeley, 1986; 

Gathercole och Baddeley, 1990a). Om ett barn inte kan bibehålla en korttidsrepresentation av 
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en rad fonem eller ord i sitt arbetsminne kommer han eller hon få problem att skapa 

långtidsrepresentationer av ord och meningar (Sahlén, m.fl., 1999a). 

 

En faktor som är direkt kopplad till barns språkförståelse är det auditiva minnet d.v.s. 

svårigheter att minnas muntliga information. För att testa det auditiva minnet kan man 

använda repetition av non-ord (ord utan betydelse) där barnet inte kan ta hjälp av sitt lexikala 

minne, utan måste använda sitt fonologiska minne, dvs. minnet för en språklig ljudstruktur. 

Förmågan att repetera non-ord är bl.a. kopplad till utvecklingen av ordförrådet (Reuterskiöld-

Wagner m.fl., 1999). I olika undersökningar har ordsrepetition visat ett positivt samband med 

ett flertal språkliga förmågor, till exempel språkförståelse (Adam & Gathercole, 1996; Sahlén, 

m.fl., 1999b). 

 

Under många år har forskare inom området språkstörning debatterat möjliga mekanismer eller 

processer bakom de lingvistiska och icke-lingvistiska problemen hos barn med språkstörning. 

Språkstörning har av några forskare förklarats med en begränsad kapacitetsmodell, vilket 

antyder att det finns en ändlig mängd av kognitiva resurser tillgänglig vid en bestämd tid och 

bearbetningsoperationer måste dela det utrymmet (Johnston 1994, Leonard 1998, refererade i 

Sahlén m.fl., 1999b). 

 

Baddeley och Hitch (1974) samt Baddeley (1986) presenterade en modell av arbetsminnet 

som har påverkat forskningen om mekanismer bakom språkstörning hos barn. De betonar 

samtidigheten av bearbetning och korttidslagring. 

 

BAKGRUND 

 

Tvåspråkighet 

Det finns ett flertal sätt att definiera fenomenet tvåspråkighet. Romaine (1995) anger olika 

definitioner av tvåspråkighet från olika perspektiv. En definition av tvåspråkighet är t.ex. den 

som Bloomfeld skulle definiera som ”modersmålsaktig behärskning av två språk”. Som 

kontrast till detta finns Haugens åsikt, som anser att tvåspråkighet börjar med att en person 

som kan ett språk kan göra sig förstådd med korrekta meningar på det andra språket. Mackey 

påvisar att tvåspråkighet inte är ett språkfenomen, utan att det är ett användningsfenomen.  
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En ofta använd definition av tvåspråkighet i kliniska sammanhang är att ett barn anses vara 

tvåspråkigt om han eller hon lever i en icke-enspråkig miljö och regelbundet exponeras för 

minst två språk, varav ett av språken inte är majoritetsspråket.  Ett barn som adopteras från 

utlandet är med denna definition inte tvåspråkigt om det inte längre regelbundet exponeras för 

ett annat språk än svenska (Salameh m.fl., 2003). 

 

Det finns en del studier som visar att tvåspråkiga barn klarar sig bättre än enspråkiga på test 

som mäter olika aspekter av kognitiv och språklig utveckling samt olika icke-språkliga 

aspekter av kommunikation. Framför allt har sådana resultat kommit fram när det gäller (1) 

den allmänna intellektuella utvecklingen, (2) divergent tänkande (att pröva olika möjligheter 

för att lösa en uppgift), (3) en tendens till att uppmärksamma och analysera olika aspekter av 

språk, en typ av metalingvistisk medvetenhet (förmågan att kunna bortse från ett ords 

betydelse och koncentrera sig på formen), och (4) sensitivitet för återkopplingssignaler och 

icke-språklig kommunikation. Detta har dock visat sig gälla för främst för barn med god 

tillgång till båda sina språk och med en stimulerande språklig miljö för båda sina språk 

(Cummins, 1976). 

 

En intressant fråga för forskningen är om språkutveckling hos barn som från födseln 

exponeras för två språk från början har ett eller två språkliga system vad gäller fonologi pekar 

alltmer evidens på att barnen mycket tidigt har två separata fonologiska system (Holm & 

Dodd, 1999, refererade i Salameh, 2003; Paradis, 2001). 

 

Språkstörning 

Språkstörning är inte något statiskt utan varierar mellan olika individer och även inom samma 

individ från situation till situation. Språkstörning ändrar karaktär under barnets utveckling och 

barnet kan uppvisa andra slag av problem när det blivit äldre, även om den underliggande 

språkstörningen är desamma (specialpedagogiska institutet, 2006). Termen språkstörning 

används då ett barns språkutveckling inte är den för åldern förväntade, medan icke-verbal 

intelligens och socio- emotionell förmåga samt motoriken är åldersadekvat (Bishop, 1997; 

Leonard, 1998; Sahlén, Nettelbladt, 1995; Salameh, 2003). En språkstörning handlar om 

processbegränsningar, dvs. barnet klarar inte lika bra som sina jämnåriga att snabbt koda av 

vad som sägs, utan är dels långsammare, dels kan barnet inte koda av lika stora bitar av 

språket utan har oftast också ett begränsat arbetsminne (Språkens Hus, 2006). Språkstörning 

är en heterogen diagnos med många undergrupper. Vissa kan t.ex. ha svårigheten med 
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friktionsljud (frikativor, som sche-, tje-ljud) och andra med stoppljud (klusiler, som p, t, k) 

(Salameh, personlig kontakt, Salameh, 2003) .   

  

För att få diagnosen språkstörning måste ett tvåspråkigt barn med språkstörning uppvisa en 

störning i båda språken. Många barn i Sverige har idag ett annat modersmål än svenska. De 

flesta barn tillägnar sig svenska utan problem medan så inte är fallet för vissa barn. En möjlig 

förklaring till en del av variationen är att vissa barn har en språkstörning (Salameh, 2003).   

 

Svårigheterna med språklig utveckling är vanligare hos yngre barn medan barn i skolåldern i 

allmänhet lärt sig att tala normalt och problemen istället visar sig som t.ex. läs-och 

skrivsvårigheter (Korkman, 2001). Resultatet från epidemiologiska studier visade att 

tvåspråkiga barn med språkstörning remitterades i signifikant mindre utsträckning från 

Barnhälsovården (BVC) än enspråkiga barn och signifikant oftare efter fem års ålder. De 

tvåspråkiga barnen hade också i signifikant högre utsträckning en grav språkstörning jämfört 

med enspråkiga barn (Salameh, 2003).  

 

Det finns inte alltid någon känd orsak till varför vissa barn har språkstörning. Forskningen har 

inte funnit att den språkliga omgivningen skulle vara annorlunda för barn med språkstörning 

än för normalspråkiga barn. Däremot finns ofta ärftliga avvikelser från normal utveckling 

inom familjen. Perioder av hörselnedsättning på grund av upprepande öroninflammationer 

under barnets första år, när språket grundläggs och utvecklas, har framförts som en orsak. 

Andra orsaker är komplikationer under graviditet eller i samband med förlossning, eller 

bristande minnesfunktioner, som påverkar ordförrådets utveckling (utvecklingsbetingade 

språkstörning, 2006). Flertal ställer sig bakom den förklaringsmodell som visar på en tidig 

störning av den neurologiska utvecklingen. Bishop (1997) menar att denna störning kan ske i 

den pre- eller postnatala miljö, och kan också härröras till barnets genetiska uppsättning. 

Ärftlighet är en stark trend, men i Salamehs (2 003,2004) undersökning, inte signifikant i den 

tvåspråkiga gruppen jämfört med enspråkiga gruppen. Hon anser att tidigare trauman, 

psykiska störningar hos föräldern etc. som faktorer kan påverkar språkutvecklingen. Dock 

spelar uppenbarligen inte utbildningsnivå någon avgörande roll för hur det ska gå med 

språktillägnandet hos barnen.  
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Arbetsminnet 

Arbetsminne hänvisar till kvarhållandet av information i korttidslagring medan bearbetning av 

inkommande information och återvinning av information från långtidslagringen pågår (Abu-

Rabia & Siegel, 2002). Enligt vissa forskare är arbetsminnet dels en funktion som hjälper oss 

att komma ihåg information under en kortare period och dels ett system som anses ha 

kopplingar till individens förmåga till inlärning, problemlösning, hennes generella kognitiva 

nivå samt hennes förmåga att bearbeta ny information (Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 

1986).  

 

Baddeley och Hitch (1974) lade fram en teori om arbetsminnets organisation där författarna 

betonar samtidigheten av bearbetning och lagring. Denna teori har varit föremål för många 

undersökningar och forskningsprojekt ( Baddeley, 2003). Arbetsminnet består av tre delar: en 

central verkställande del och två slavsystem, nämligen den fonologiska loopen (slingan) och 

det visuo- spatiala skissblocket (Baddeley 1986, refererad i Sahlén m.fl., 1999a). Modellen 

har nyligen utökats med en fjärde komponent, den episodiska bufferten (Baddeley, 2003).  

 

Den exekutiva funktionen 

Den exekutiva funktionen koordinerar, övervakar, planerar och överför information mellan 

arbetsminnet och andra delar av det kognitiva systemet av hjärnans informationsbehandling 

(Gathercole & Baddeley, 1993). Den centralexekutiva funktionen antas samordna information 

från slavsystemen, den fonologiska slingan och det visuo-spatiala skissblocket (Baddeley, 

1992). Ett typiskt drag i det centrala utförandet är att det drivs av en resurs som kan utvecklas 

flexibelt men vars kapacitet är begränsad. Resursen är tillgänglig för att stödja arbetsminnet, 

och kan användas flexibelt för att stödja lagring eller bearbetningsaktiviteter i en rad olika 

domäner(Daneman & Carpenter 1983; Daneman & Merikle 1996; Just och Carpenter 1992, 

refererad i Gathercole & Pickering (2000). Detta begrepp har även använts som en bas för en 

översikt av utvecklingen av verbalt korttidsminne.(Case m.fl., 1982, refererat i Gathercole & 

Pickering, 2000).  

 

Den fonologiska slingan 

Den fonologiska slingan är specialiserad för att bearbeta det verbala materialet. Den har i 

uppgift att sköta specifika uppgifter som har med analysen av språkljud att göra (sublexikala 

enheter som fonem och stavelser) för att i sin tur bidra till att aktivera lexikala enheter i 

långtidsminnet (Baddeley, 1986). 
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Den fonologiska slingan består av två komponenter: det fonologiska korttidslagret och den 

subvokala (tysta) upprepningskomponenten. Korttidslagret kan endast hålla det verbala 

materialet i ungefär två sekunder. Om materialet ska bevaras längre tid i minnet måste det 

fräschas upp genom tyst repetition, d.v.s. att koda visuell information i verbal form 

(Gathercole & Baddeley, 1993).  

 

Information blir tillgänglig till det fonologiska långtidsminnet antingen direkt, via auditiv 

presentation av språkstimuli, eller indirekt via invändigt framkallade fonologiska koder för 

icke-auditiv inmatning så som tryckt text eller liknande (Baddeley m.fl., 1975 refererade i 

Gathercole, 1998).  Gathercole (1999) ansåg att det sker en avsevärd ökning av den 

fonologiska slingans kapacitet ända upp till åttaårsåldern på grund av hjärnans utveckling. 

Adams m.fl.(1995) anser att en fungerande fonologisk loop är avgörande för utvecklingen av 

ordförråd och grammatik hos barn (refererade i Sahlén, 1999). 

 

Det visuo-spatiala skissblocket 

Det visuospatiala skissblocket är ett slavsystem som är specialiserat på att bearbeta och lagra 

visuell och spatial information samt verbalt material som omkodats till bilder. Denna 

komponent i arbetsminnet har troligtvis inte någon större betydelse för språket (Baddeley, 

1986). Däremot spelar det visuo- spatiala skissblocket en viss roll vid läsning vad gäller den 

visuella uppfattningen av en sidas layout (Baddeley, 2003). Undersökningar av hjärnskadade 

patienter har pekat på att det viso-spatiala skissblocket är uppdelat i två komponenter. En 

visuell (förmågan att uppfatta former, mönster och färger) och en spatial (förmågan att 

orientera sig eller förstå en karta (Baddeley, 1992). 

 

Den episodiska bufferten 

Baddeley (2000) föreslog en fjärde komponent som kallas för episodisk buffert. Dess funktion 

är att kombinera verbal och visuell information samt att vara en länk till långtidsminnet. Den 

episodiska bufferten har även till uppgift att tillfälligt lagra information som inte ryms i de två 

slavsystemen (Baddeley, 2003). 

 

Arbetsminnets utveckling 

Forskning visar att vid ungefär fem års ålder börjar barn att använda sig av tyst repetition 

(Conard, 1971; Hitch m.fl., 1988). Detta får stöd av Gathercole m.fl. (1994), som fann att 



 

 

13 

artikulationsförmåga och minnets räckvidd inte korrelerar hos fyraåriga barn. Baddeley m.fl.( 

1975) menade att tyst repetition inte har ägt rum hos fyraåringar utifrån tanken att man kan 

bevara lika många enheter i minnet som man kan artikulera under cirka 2 sekunder. Case och 

andra (1982) föreslog att den totala resursen som är tillgänglig för arbetsminnet inte ändras i 

takt med att barnen växer, utan istället ökar bearbetningseffektiviteten och frigör mer resurser 

för att stödja minneslagringen i äldre åldersgrupper (refererade i Gathercole & Pickering, 

2000). 

 

Den fonologiska slingan och språkstörning 

För att studera den fonologiska slingans funktion används ofta non-ordsrepetition, d.v.s. 

påhittade ord som inte har något semantiskt innehåll. Non-ordsrepetition ses av många som en 

mätning av fonologiskt korttidsminne eftersom det inte finns lexikal kunskap i långtidsminnet 

att tillgå (Baddeley, 1986; Gathercole, & Baddeley, 1990a). Det finns forskning som påvisar 

en koppling mellan förmåga till non-ordsrepetition och språkförmåga hos barn med och utan 

språkstörning (Gathercole & Baddeley, 1990a, b; Sahlén, m.fl., 1999a). Flera studier har visat 

en svaghet i förmågan att upprepa non-ord hos barn med språkstörning, jämfört med barn som 

har en normal språkutveckling (Gathercole, m.fl., 1992).  

 

En del forskare har föreslagit ett begränsat fonologiskt minne som en orsaksmässig faktor för 

språkstörning (Gathercole & Baddeley, 1990b). I en tvillingstudie fann Bishop m.fl. (1996) att 

hos vissa barn med språkstörning kvarstod brister i det fonologiska minnet trots att barnet 

normaliserats språkligt. Författarna påpekade att dessa återstående svårigheter därför inte kan 

ses som konsekvenser av en språkstörning (refererat i Reuterskiöld-Wagner, 2005).  

 

Enligt Gathercole och Baddeley (1990b), är den fonologiska slingan aktiv när små barn lär sig 

nya ord. I en longitudinell studie visade Gathercole m.fl. (1992) att resultaten på non-

ordsrepetition förutspår utvecklingen av ordförrådet fram till fem års ålder. Dock fann de 

också bevis på att även efter den åldern är både fonologisk minnesprestation och fortsatt 

utveckling av ordförrådet beroende av en befintlig ordkunskap.  

 

Campbell m.fl.(1997) föreslog non-ordsrepetition som ett bedömningsverktyg för att minska 

betydelsen av kulturella faktorer vid språkbedömning. Testresultaten kan då inte i samma grad 

bygga på tidigare erfarenheter. Det är viktigt att vara uppmärksam på ett non-ords eventuella 
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likhet med riktiga ord, så att inte uppgiften lägger sig i långtidsminnet och drar nytta av 

tidigare lexikal kunskap (Gathercole, 1995, refererat i Reuterskiöld-Wagner, m.fl., 2005).  

 

Det finns åtskillig evidens för att barn med språkstörning repeterar non-ord sämre än sina 

jämnåriga med normal utveckling (Gathercole, Baddeley, 1990, 1993; Montgomery, 1995, 

refererat i Dollaghan, 1998). Bishop m.fl. (1996) föreslog att non-ordsrepetition ger en 

fenotypisk markör för några former av språkstörning. Dock har större delen av evidensen för 

problem med non-ordsrepetition hos barn med språkstörning kommit från non-ordstimulus 

som inte varit designade för att minimera den potentiella influensen från tidigare 

språkkunskaper och repetitionsprestationer. Om inte non-ord utformas så att de är lika okända 

för barn med språkstörning som för barn med normal språkutveckling, så kan de sämre 

prestationerna hos barn med språkstörning eventuellt bero på deras mindre språkkunskap 

istället för på en psykolingvistisk brist (Dollaghan m.fl., 1993, refererat i Reuterskiöld-

Wagner, 2005). Non-ord bör idealt sett inkludera fonem som förvärvas tidigt i utvecklingen 

och som är akustiskt framträdande (för både barnets och transkriberarens skull). Slutligen 

borde presentationen av non-orden standardiseras för att försäkra att stimulus presenteras med 

konsistent hastighet, precision och intonation (Sahlén, m.fl., 1999b). 

 

Non-ordsrepetition och utveckling av språkliga förmågor 

I en longitudinell studie testade Gathercole och Baddeley (1989) 104 normalspråkliga barn 

vid två tillfällen, fyra resp. fem års ålder. De administrerade testerna gällde: ordförråd, icke-

verbal förmåga, läsförmåga, auditiv förmåga och non-ordsrepetition. Resultatet av denna 

studie visade på relationen mellan fonologiskt minne, non-ordsrepetition och ordförråd. 

Fyraåringarnas läsförmåga hade inte utvecklats men vid fem års ålder hade den börjat 

utvecklas. Non-ordsrepetition korrelerade med ordförråd. Författarna fann att non-

ordsrepetition inte korrelerade med generella kognitiva begåvningsfaktorer eller med 

kronologisk ålder utan var relaterad till språklig förmåga.  Resultaten visade att det 

fonologiska korttidsminnet var involverat i inlärning av nya ord hos barnen. 

 

Fonologisk minneskapacitet är nära kopplad till förmågan att tillägna sig ordförråd. Om ett 

barn inte kan kvarhålla en kortidsrepresentation av en räcka språkljud i den fonologiska 

slingan så kan heller inte ord lagras i långtidsminnets lexikon (Gathercole, Baddeley, 1989).  
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Bishop (1997) tog upp att brister i bearbetningen av ljudsignalen, som ses hos barn med 

språkstörning, kan vara en bidragande orsaksfaktor till de begränsningar vid non-

ordsrepetition, men utesluter inte en brist i korttidsminne (refererat i Reuterskiöld-Wagner 

m.fl. 2005). Hon ställde upp hypotesen att en omognad kan finnas i tolkningsprocessen när 

det gällde analys av inkommande tal på så sätt att den perceptuella kategorisering av 

ljudsignalen som normalt görs med utgångspunkt från fonem istället sker med utgångspunkt 

från större enheter i form av stavelse. 

 

I en studie undersökte Bishop m.fl. (1996) om bristande fonologiskt korttidsminne kunde vara 

en av förklaringarna till språkstörning hos barn. Studien innefattade tvillingar i åldrarna 7-9 år 

varav 39 barn hade en kvarstående språkstörning, 13 barn hade tidigare haft en språkstörning i 

åldrarna sex-nio och 9 barn varken var eller hade varit avvikande i sin språkstörning. 

Testbatteriet bestod av non-ordsrepetition, bedömning av icke-verbal kognitiv förmåga samt 

aktivt ordförråd genom benämning. Resultatet blev att barnen med en tidigare språkstörning 

presterade bättre än de barn som i nuläget hade en språkstörning på alla test förutom non-

ordsrepetition. Bishop tolkar detta som att en brist i fonologiskt korttidsminne inte kan vara 

sekundärt till en språkstörning utan snarare kan vara en bakomliggande faktor till 

språkstörning. Med detta menas att den språkiga förmågan kan förbättras trots att bristen i 

fonologiskt korttidsminne kvarstår vid en uppgift som non-ordsrepetition.   

 

Gathercole och Baddeley (1990a) använde en diskrimineringsuppgift när de bedömde non-

ordsrepetition hos barn med språkstörning. Uppgiften innebar att barnen skulle bedöma om 

orden var lika eller olika (”same-different”) bedömning av 72 par av CVC-stimuli (dvs. orden 

var enstaviga och bestod av konsonant-vokal-konsonant). Hälften var riktiga ord och resten 

var non-ord. Dessa forskare kom fram till att riktiga ord var lättare att repetera och komma 

ihåg hos barn med språkstörning. Dock testades inte de specifika kontraster, som barn med 

språkstörning ofta har problem med enligt Bishop (1997), som t.ex. /ba/ - /ga/,. Hon påpekade 

att dessa barn kanske behåller en omogen kategorisering av inkommande tal (speech input). 

Istället för att identifiera substavelse (sub-syllabic) element, kanske de opererar på uttalsnivå. 

Sahlén och andra (1999a) visade att en initial obetonad stavelse (pre-stressed position) 

utelämnades sex gånger oftare än en stavelse som betonades sent i ordet (post-stressed 

position) bland svenska barn med språkstörning. Prosodiska faktorer (talets melodi och rytm), 

verkade spela en roll för försökspersonens relativa framgång vid non-ordsrepetition. 
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Inom forskningsområdet språkutveckligsstörningar verkar forskare ha en integrerad syn på 

språkprocesser och lagring. Gillam m.fl. (1995) påpekade att barn med språkstörning är 

långsammare i språkprocesser. De är därför mer beroende av förmågan av att kunna hålla en 

exakt ytstruktur av en mening i korttidsminnet än barn som utvecklas normalt. Med andra ord 

är barn med språkstörning mer sårbara för ett bristfälligt fungerande av den fonologiska 

slingan (Refererade i Sahlen m.fl., 1999a). 

 

Enligt Ellis-Weismer och Hesketh (1996) betonade att barn med språkstörning, förutom 

brister i det fonologiska minnet, också demonstrerade bristliga exekutiva funktioner vilket 

spelade en viktig roll för dirigerandet och sparandet av mentala resurser. Dessa forskare ansåg 

att barn måste snabbt och flexibelt kunna lokalisera resurser för processerna för en rad 

aspekter, lingvistiska såväl som icke-lingvistiska, när en mening tas in. De anser att en brist i 

en enda process, t ex. fonologiskt minne, inte kan ses som ett kärnproblem i språkstörning 

(refererat i Sahlén m.fl., 1999a).  

 

Dollaghan (1998) visade att brister i språkförståelsen på lägre nivåer också spelar en viktig 

roll för förståelse av inkommande tal (spoken input). Han studerade igenkännande av ord i 

inkommande tal hos barn med språkstörning. Det visades med ett paradigm att barn med 

språkstörning krävde markant mer av den akustisk-fonetiska signalen för att känna igen 

obekanta ord än vad barn med en normal språkutveckling gjorde. Barn med språkstörning var 

också långsammare när det gällde att identifiera konsonanter i ord. Författarens tolkning är att 

dessa barn har problem med att analysera isolerad akustisk-fonetisk information i de tidiga 

stadierna av språkprocesser, i kombination med brister gällande representation av kritiska 

fonologiska karakteriseringar. 

 

Huruvida fonologiska lagringsprocesser har någon betydelse för barnets språkförståelse är 

mycket omdebatterat bland forskare. Det finns ingen samstämmighet vad gäller förhållandet 

mellan fonologiskt minne och språkförståelse. Det faktum att lagring inte är identiskt med 

språkliga processer betonas av många författare inom neuropsykologi och afasi (Sahlén m.fl. 

1999a).  

 

Arbetsminnet och språkliga förmågor 

Arbetsminnet anses spela stor roll för barns förmåga att tillägna sig språk. Utifrån en studie 

drar Gathercole och Baddeley (1990a) slutsatsen att brister i verbalt korttidsminne mera beror 
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på problem med språklig perception än med produktion. Nedsatt fonologisk minnesförmåga 

upptäcktes hos barn med språkstörning, vilket kan ha sin grund i deras avvikande 

språkutveckling (Gathercole, 1998). 

 

Med utgångspunkt från att non-ordsrepetition är ett mått på det fonologiska korttidsminnets 

kapacitet har Gathercole och Baddeley (1989; 1990a, 1990b) gjort en jämförelse beträffande 

förmågan att repetera non-ord hos både barn med och utan språkstörning i två experiment. 

Gathercole och Baddeley (1990a) undersökte om en brist i det fonologiska korttidsminnets 

kan vara en förklaring till språkstörning och i så fall vilken av den fonologiska slingans 

funktioner som är nedsatt.  I undersökningen matchades sex barn i åldrarna sju till nio år (tre 

flickor och två pojkar) med språkstörning men med normal icke-verbal förmåga till icke-

verbal begåvningsnivå med en jämnårig kontrollgrupp och till verbal förmåga med en yngre 

kontrollgrupp. Det fonologiska korttidsminnet testades både genom att det skulle minnas 

enkla ordserier och genom non-ordsrepetition. Barnen med språkstörning presterade sämre på 

non-ordsrepetition och ordserier än båda grupperna, även den yngre gruppen som var 

språkmatchad till verbal förmåga. Författarna anser att en sämre prestationerna på non-

ordsrepetition hos barn med språkstörning beror på en brist i det fonologiska minnet och att 

det i sin tur kan vara en bakomliggande orsak till språkstörning. Denna brist skulle kunna 

innebära ett begränsat fonologiskt korttidsminne.  Gathercole och Baddeley föreslog att en 

brist i den fonologiska lagringen i arbetsminnet skulle kunna orsaka försämrad 

minnesprestation hos barn med språkstörning, och kunde spela en central roll i deras 

språkutveckling. 

 

Gathercole och Baddeley (1990a) ger tre olika förklaringar till var bristen i det fonologiska 

minnet kan tänkas ligga. En förklaring är att en störning i den fonologiska slingan gör att den 

inkommande ljudserien blir oren och barnens fonologiska analys av ljudserien blir fel och 

därför kan barnet inte heller hitta rätt bland de fonologiska representationerna i minnet vid 

repetition av ordserier och non-ord. En annan förklaring är att kapaciteten i den fonologiska 

lagringen är mindre än hos barn med normal språkutveckling vilket antingen leder till att ett 

mindre antal ord kan hållas i lagret, eller att de lagrade orden inte har en lika tydlig 

representation som de borde ha. D.v.s.barn med språkstörning har en svagare bild av orden än 

normalt. Den sista förklaring innebär att det fonologiska lagret inte klarar att hålla orden i 

minnet under lika lång tid hos barn med språkstörning som hos barn med normal 
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språkutveckling. Den tid som orden (vanligtvis 2 sek) hålls kvar i lagret är kortare hos barnen 

med språkstörning. 

 

Syfte 

Bakgrunden till föreliggande arbete är för min del ett intresse för det fascinerade området 

tvåspråkighet. Detta har kommit i sin tur att leda till en fördjupning inom ämnet språkstörning 

genom logopedmottagningen Malmö, som bedriver forskning kring språkstörning i 

kombination med tvåspråkighet. Syftet med undersökningen är att utforska eventuella 

skillnader och likheter gällande förmågan att repetera fonotaktiska non-ord hos tvåspråkiga 

svensk-arabiska barn med och utan språkstörning i åldrarna 4-6 år. Vidare vill jag samla data 

för framtida undersökningar av tvåspråkiga barn med språkstörning som kan utnyttjas i ett 

kliniskt sammanhang. 

 

Frågeställning  

Skiljer sig tvåspråkiga barn med respektive utan språkstörning åt i verbalt och icke-verbalt 

arbetsminne?  

Skiljer sig tvåspråkiga barn med respektive utan språkstörning åt i förmågan att repetera 

fonotaktiska non-ord? 

Är det skillnad i resultaten i de båda språken (arabiska och svenska)?  

 

Hypotes  

Barn med språkstörning förväntas prestera sämre på test av verbalt och icke-verbalt 

arbetsminne. Vidare förväntas att barn med språkstörning presterar sämre på repetition av 

svenska non-ord än barn utan språkstörning. De bör också vara bättre på riktiga ord än non-

ord. Samtidigt bör de även prestera bättre på arabiska non-ord än svenska. Ett positivt 

samband förväntas också mellan repetition av svenska non-ord och ålder. 

 

 

METOD 

Deltagare 

I denna studie har valts arabiska barn för att de här barnen är den största språkgruppen bland 

barn i Malmö, största tvåspråkiga barngruppen vid UMAS med språkstörning och framför allt 

finns det ett arabiskt non-ordstest. För att rekrytera barn med normal språkutveckling till 

studien kontaktades förskolor och skolor i olika delar av Malmö, flest i området Rosengård, 
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där arabiska är ett dominerande språket.  Sex förskolor och två förskoleklasser var villiga att 

medverka. Barn med grav språkstörning rekryterades via ett brev översatt på arabiska till 

föräldrarna via logopedmottagningen vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö (se bilaga 1).  

Grav språkstörning innebär att samtliga nivåer i språket fonologi, grammatik, lexikon och 

språkförståelse är drabbade. Sammanlagt 35 brev skickades till föräldrarna och 19 av dessa 

svarade på dem. Av de tillfrågade barnen var det ett som inte ville medverka. För barnens 

deltagande i undersökningen krävdes föräldrarnas underskrift (se bilaga 2), samt rektors och 

förskollärares medgivande. Alla deltagande svensk-arabiska barn var födda i Sverige, talade 

arabiska i hemmet och exponerades för svenska på förskolan. De hade också varit exponerade 

minst två år för svenska i förskolan (Salameh, 2003). De två barngrupperna var matchade 

efter ålder (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Deltagare i studien indelade efter ålder. N = barn utan språkstörning, S= barn med 

språkstörning 

 

                             N                  S                    Totalt 

 

                   4-åringar                4                   1         5 

                   5-åringar                4      3                       7 

                   6-åringar                2                   4                       6 

 

                   Totalt                    10                  8                     18 

 

 

 

Material  

Valet av testserien för arbetsminne utgår från Baddeley och Hitchs (1974) modell över 

arbetsminne och de stora forskningsinsatser som denna modell har framkallat. Testarsenalen 

bestod av utvalda delar av en barnneuropsykologisk undersökningsmetod (NEPSY), Wechsler 

preschool and Primary Scale of Intelligence- Third Edition (WPPSI-III) och testet 

ordsrepetition. . Det verbala och icke- verbala arbetsminnet testades med NEPSY och WPPSI-

III och den fonologiska slingan, som är en del av det verbala arbetsminnet, bedömdes med 

svenska och arabiska ordsrepetitionstest. NEPSY och WPPSI-III används som ett 
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kontrollmaterial för verbal och icke-verbala arbetsminne för att se hur deltagarna presterar på 

andra egenskaper än språkutveckling. . 

 

NEPSY 

Som tidigare nämnts är NEPSY en barnneuropsykologisk undersökningsmetod. Testet har sin 

förankring i Lurias teori och metod samtidigt som det är psykometriskt bearbetat. Detta test 

omfattar 27 deltest fördelade inom fem domäner, uppmärksamhet och exekutiva funktioner, 

språkliga funktioner, sensomotoriska funktioner, visuo-motoriska funktioner samt minnes- 

och inlärningsfunktioner. NEPSY är indelat i två åldersintervall, 3:0-4:11 och 5:0 -12:11. i 

denna studie testades barnen med valda delar av detta test (Korkman, 2001). Följande delar 

ingår i studien: Manuella motoriska serier, Minne för berättelse, Repetition av meningar och 

Minne för ansikten. Dessa deltest används för att testa icke-verbal begåvnings förmåga.  

   

Domän sensomotoriska funktioner 

Deltestet sensomotoriska funktioner är konstruerat för att bedöma förmåga att imitera hand- 

eller fingerpositioner. Manuella motoriska serier, ett deltest vid domän sensomotoriska 

funktioner är konstruerat för att bedöma barnets förmåga att imitera serier av rytmiska 

rörelsesekvenser genom att använda en eller båda händerna.  

 

Domän minnes- och inlärningsfunktion 

I deltestet Minne för berättelse bedöms barnets förmåga att återge en berättelse både fritt och 

med stöd under återgivning.  

Vid Repetition av meningar bedöms barnets förmåga att repetera meningar av ökande 

komplexitet och längd.  

Vid Minne för ansikten bedöms barnets förmåga att minnas ansikten såväl direkt efter att de 

presenterats som efter fördröjning.  

 

WPPSI-III 

WPPSI-III är ett psykologiskt mätinstrument som bedömer intellektuell kapacitet hos barn i 

åldern 2 år och 6 månader till 7 år och 3 månader. Tre deltest ur performance-delen användes 

i studien: blockmönster, matriser och bildkategorier. Dessa tre deltest används för att testa 

icke-verbalt arbetsminne. 
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Ordsrepetitionstestet 

Ordsrepetitionstestet på svenska är hämtat från NELLI och innehåller 18 non-ord och 18 

riktiga ord. Orden är matchade med avseende på antal stavelser och betoningsmönster. Non-

orden följde svenskans fonotaktiska regler. De innehåller inte någon betonad stavelse som 

ensam ska kunna utgöra ett riktigt ord. Det arabiska testet med 12 non-ord och 12 riktiga ord, 

som utarbetats av Salameh och Norlin (opublicerad), är uppbyggt enligt samma principer, och 

följde de arabiska fonotaxen. NELLI kartlägger barnens svårigheter utifrån ett 

neurolingvistiskt perspektiv och samtidigt ger upplysning om barnets förmåga t. ex. 

fonemdiskrimination, auditivt minne och ordmobilisering.  

I studien används deltestet ordsrepetition för att testa verbalt fonologiskt korttidsminne.   

 

Procedur 

Försöksledarna kom till förskolan/skolan under skoldagen och utförde testningen. Då 

försöksledarna kom för första gången till avdelning/klassen presenterade Han/hon sig och 

förklarade sitt ärande. Vid testningen fick varje barn följa med försöksledarna till ett 

närliggande rum och genomgå testningen. Testningen gjordes i samma ordning för de flesta 

barnen. I två fall gjordes testningen i en korridor på grund av brist på lediga lokaler medan de 

andra barnen undervisades i klassrummet. Detta påverkade inte märkbart barnens 

koncentration på testningen. Ett barn testades i hemmiljö i närvaro av barnets föräldrar. 

Deltagarna fick inte veta vad testen mätte utan fick endast instruktioner rörande hur de skulle 

genomföra testen. Innan första deltestet inledes, blev barnet upplysta om att han/hon skulle få 

syssla med olika uppgifter tillsammans med testledaren som de flesta barn tycker om och att 

en del uppgifter kom att vara lätta medan andra vara svårare. Barnet informerades också att 

ska få se på bilder, lägga klossar i mönster, höra några påhittade ord och en del annat och att 

ingen klarade allt men det var viktigt att han/hon gjorde sitt allra bästa hela tiden.  

För att höja motivationen belönades barnet med en present (en påse smådjur) innan utförd 

testning.   

 

Sammanlagt administrerades 11 deltest för 5-6 åringar och 9 deltest för 4-åringar (se bilaga 

3). Följande verbal/icke-verbala deltest ingick i studien: minne för ansikten i två delar, 

imitation av handpositioner, minne för berättelse, blockmönster, manuella motoriska serier, 

repetition av meningar, matriser, bildkategorier, svenska non-rod /riktiga ord och arabiska 

non-ord/riktiga ord. Deltestet Minne för ansikten administrerades bara till 5- och 6 åringar på 

grund av åldersgränsen för detta test. För att undvika att testordningen skulle kunna påverka 
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resultaten hade testningen ungefär ordningen verbalt och icke-verbalt eller tvärtom. Varje 

undersökningstillfälle för 5-6 åringarna inleddes med det verbala testet och för 4-åringarna 

med det icke- verbala testet.  

 

Sahlén m.fl. (1999a) har påpekat vikten av testledarens dialekt som barnen som ingår i 

studien. För att få så rättvisande resultat som möjligt hade jag för avsikt att testledare och barn 

på deltestet svenska non-ord/riktiga ord skulle ha samma dialekt (skånska). Då använde jag 

mig i svensk non-ordsrepetitionstestet av en student som hade skånsk dialekt.  

 

Vid detta test presenterades de svenska orden först. Ett övningsexempel avsändes vid 

ordsrepetitionstest för att förbereda barnet. De svenska non-orden presenterades av en svensk 

psykologstudent på skånska med liveröst för barnen. Författaren av den aktuella uppsatsen 

utförde den arabiska delen. Reuterskiöld (2005) kom under en pre-testning fram till att en 

inspelad röst inte alls fångade uppmärksamheten hos barnen med språkstörning lika bra som 

en liveröst. De svenska non-orden presenterades i serier innehållande två-, tre- och fyrastaviga 

non-ord och de arabiska non-orden presenterades som två- och trestaviga. 

Ordsrepetitionstestet spelades in på kassettband.  

 

Testproceduren varade sammanlagt i 1- 1½ timme. Varje barn tilldelades en kod för att kunna 

behandla testerna konfidentiellt. Testningar kunde genomföras med sammanlagt 18 

tvåspråkiga barn i åldersgruppen 4:01-6:11, varav 8 barn hade diagnosen språkstörning (se 

tabell 1). Antalet vägrade deltester varierar för olika test men inga starka mönster syns.  

 

 

Analys och poängbedömning 

Angående NEPSY test räknades totalpoäng för varje enskilt deltest.  Sedan utvärderades om 

en totalpoäng för ett barn i en viss ålder på ett givet deltest föll inom, under eller över 

genomsnittligt resultat. Utvärderingen av barnets resultat utgick från framtagna normkurvor 

och procentillintervall.   

Barnens svar på WPPSI-III test poängsattes svaren på varje deltest och konverterades råpoäng 

till skalpoäng. 

Ordsrepetitionstestet på arabiska och svenska spelades in på band transkriberades av 

handledaren Eva-Kristina Salameh. Barnens svar vid repetition av non-ord bedömdes utifrån 

en rätt- eller felbedömning för varje non-ord (binär bedömning) enligt Gathercole och 
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Baddeley (1989, 1990a, 1990b). Den fonologiska analysen av resultaten för barnen med 

språkstörning tog hänsyn till barnets fonologiska problem, så att barnets systematiska 

fonologiska substitutioner inte medförde att ordet markerades som fel, t ex att/k/ständigt 

ersätts med/t/. 

 

Statistisk bearbetning 

Statistiska beräkningar utfördes i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Science). Analyserna gjordes för varje testmoment, dels för NEPSY, WPSSI-III och dels för 

ordsrepetitionstestet som bestod av både non-ord och riktiga ord. Ett t-test för oberoende 

grupper beträffande NEPSY och WPPSI-III genomfördes för att jämföra medelvärden för barn 

med och utan språkstörning. Samma gällde ordsrepetitionstestet där de fyra delarna svenska 

non-ord, riktiga ord, arabiska non-ord och arabiska riktiga ord jämfördes för de båda 

grupperna. För korrelationsberäkningar användes en Pearsons korrelationskoefficient (r) för 

att se sambandet mellan olika delar av ordsrepetitionstestet och åldern. En signifikansnivå på 

0,05 valdes.  

 

 

RESULTAT 

NEPSY och WPPSI-III  

I denna studie ville jag undersöka hur tvåspråkiga barn med och utan språkstörning presterar 

på olika undersökningar i verbalt och icke-verbalt arbetsminne. Vidare ville jag se om det 

fanns skillnader i resultaten på båda språken (arabiska och svenska) gällande repetitionstestet. 

Jag förväntade mig att det skulle finnas en skillnad i prestation av verbalt och icke-verbalt 

arbetsminne mellan barn med respektive utan språkstörning. Dessutom förväntades barn med 

språkstörning prestera bättre på repetition av riktiga ord än svenska non-ord. Ett positivt 

samband förväntades också mellan repetition av svenska non-ord och ålder.  

För att undersöka skillnader i deltesterna i NEPSY och WPPSI-III mellan barn med respektive 

utan språkstörning jämfördes medelvärden för de båda grupperna med varandra (se tabell 5). 

De flesta värdena i tabell 5 är lägre för barn med språkstörning även om de inte är 

signifikanta.  

 

Resultatet från ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad gällande 

deltesterna i NEPSY mellan barn med och utan språkstörning (Manuella motoriska serier  
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t (16)=1, 11; minne för ansikte t (11)= 0.05; imitation av hand position t (16) = 0.66; minne 

för berättelse t (16)= - 0.50; repetition av meningar t (16)= 0.58. 

 

Den enda statistiskt säkerställda skillnaden som gick att påvisa mellan de två grupperna när 

det gällde WPPSI-III var i deltestet bildkategori (t (16)= 2.11). I övriga deltester hade de båda 

grupperna likartade resultat (matriser (t (16)= 1.64), blockmönster (t (16)= 0.80). 

 

Tabell 5 

Resultatet på NEPSY och WPPSI-III. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) för barn med 

och utan språkstörning, N= antal  

 
                                                  Barn utan språkstörning              Barn med språkstörning  

                                                  M               SD           N               M               SD             N 

Minne för ansikte           17,00          6,13         6               16,86          4,63           7 

Imitation av hand positioner     17,60          4,25       10               16,38           3,38           8 

Minne för berättelse          5,40          3,78        10                6,38           4,53            8 

Blockmönster                             9,50          2,01        10                8,75           1,91            8 

Manuella motoriska serier        22,60       12,92        10              28,00            5,29            8 

Repetition av meningar            11,50         4,25         10             10,50            2,67            8 

Matriser                                      8,70         3,23         10               6,13            3,40            8 

Bildkategorier                            9,10         1,91         10               6,75             2,82           8 
 

 

Resultat av ordsrepetitionstestet 

Ett oberoende t-test visade en signifikant skillnad mellan barn med och utan språkstörning 

beträffande svenska nonord (t (15)=2.90). Vad beträffar deltestet svenska ord gav t-test 

resultatet inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna men det låg på gränsen (t (15) 

=2.02). 

 

Arabiska. När det gäller arabisk non-ordsrepetition (t (16) =0.75) och repetition av arabiska 

ord (t (16)=0, 94) gav resultatet ingen signifikant skillnad.  
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Tabell 6. 

Medelvärden (M) och standardavvikelsen (S) av resultatet på repetitionstestet 

 
                                        Barn utan språkstörning                        Barn med språkstörning  

                                        M               SD             N                       M               SD             N 

                                                                               
 

Svenska non-ord             .92            .06               9                      .79              .12               8 

Svenska ord                   .98            .04               9                      .92              .08               8 

Arabiska non-ord            .89           .10              10                      .84              .18               8 

Arabiska ord                   .97            .08             10                      .91              .14               8 

 

 

Resultat av korrelationsberäkning 

Ordsrepetitionstest 

Som kontrollåtgärd för att bedöma om ålder ser ut att påverka skillnaden i resultat på 

ordrepetition beräknades graden av linjärt samband med Pearsons korrelationskoefficient 

(r)(se tabell 7). Anledningen till variationer i antal deltagare på de olika testuppgifterna är att 

vissa barn av båda två grupperna vägrade att göra vissa deltest. 

 

Svenska. Korrelationsanalysen visade ingen signifikant korrelation mellan svenska non-ord 

och ålder (r=-.38) samt mellan svenska ord och ålder (r= -.16) 

 

Arabiska. Som framkom av resultatet från korrelationsanalysen fanns en svag korrelation 

mellan arabiska non-ord och ålder samt arabiska ord och ålder. Ovan redovisade resultat kan 

även ses i tabell 7 nedan.  

 

Tabell 7 

Korrelation mellan ålder, svenska och arabiska non-ord och riktiga ord 

 

                                   Ålder           Svenska        Svenska    Arabiska         Arabiska ord      

                                                       non-ord             ord        non-ord                 

 

Ålder                               1.000 

Svenska non-ord             -.38           1.000                     
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Svenska ord                    -.16             .59(*)         1.000        

Arabiska non-ord             .19             .52(*)           .58(*)         1.000         

Arabiska ord                    .27             .12                .46             .62(**)         1.000 

 

* p< .05  ** p<.01 

 

 

DISKUSSION 

Denna studie riktade in sig på att utforska eventuella skillnader och likheter gällande 

förmågan att repetera fonotaktiska non-ord hos tvåspråkiga svensk-arabiska barn med och 

utan språkstörning i åldrarna 4-6 år. Jag ville undersöka om tvåspråkiga barn med respektive 

utan språkstörning skilde sig åt i undersökningar i verbalt och icke-verbalt arbetsminne. Jag 

ville också se om barn med respektive utan språkstörning skilde sig åt i förmågan att repetera 

fonotaktiska non-ord. Ytterligare ville jag undersöka om det fanns skillnad i resultaten i de 

båda språken, nämligen svenska och arabiska. Barn med språkstörning förväntas prestera 

sämre på test av verbalt och icke-verbalt arbetsminne. Vidare förväntas att barn med 

språkstörning presterar sämre på repetition av svenska non-ord än barn utan språkstörning. 

Det bör också vara bättre på riktiga ord än non-ord. Samtidigt bör de även prestera bättre på 

arabiska non-ord än svenska. Ett positivt samband förväntas också mellan repetition av 

svenska non-ord och ålder. 

 

Bertäffande NEPSY och WPPSI-III ville jag veta om barn med språkstörning gick att jämföra 

med barn utan språkstörning på andra egenskaper (kognitiva funktioner och arbetsminnes 

kapacitet) än språkutveckling. Studiens resultat bör bedömas med den ojämna 

åldersfördelningen i åtanke. Medelåldern för barn med språkstörning är 5, 30 och för barn 

utan språkstörning är 4,50. 

 

Resultatdiskussion 

NEPSY och WPPSI- III  

Resultaten på NEPSY och WPPSI-III ser ganska likartade ut hos barn med respektive utan 

språkstörning. Sammanfattningsvis visar resultatet på NEPSY inga signifikanta skillnader 

mellan barn med respektive utan språkstörning gällande Manuella motoriska serier, Minne för 

berättelse, Repetition av berättelser, Repetition av meningar, Minne för ansikten. Barn med 

och utan språkstörning klarade deltest som krävde arbetsminneskapacitet lika bra, exempelvis 
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i deltestet repetition av meningar och deltestet att återberätta berättelsen samt att komma ihåg 

ansiktet. På NEPSY testet har de båda grupperna presterat likartat på olika undersökningar i 

verbalt och icke-verbalt arbetsminne. Detta resultat var anmärkningsvärt att barn med 

språkstörning presterade lika bra som barn utan språkstörning på olika deltest på NEPSY som 

mäter arbetsminnet. Det förväntades att dessa barn skulle ha svårt för att behålla någonting i 

arbetsminnet vid bearbetning verbal och icke-verbal av information. Utifrån detta resultat kan 

resoneras fram till om arbetsminne är begränsat hos barn med språkstörning och de har 

svårighet med att återberätta någonting som de hört eller minnas någonting som de sett då 

borde de inte klara sådana uppgifter som kräver samtidigt lagring och bearbetning av 

information. Studiens resultat stöder inte teorin som utgår från att barn med språkstörning har 

ett begränsat arbetsminne gällande deltesten på NEPSY (Gathercole, 1998; Språk Hus, 2006).  

 

Däremot föreligger det en signifikant skillnad på WPPSI-III i prestation på deltestet 

bildkategorier som ett icke-verbalt arbetsminne. Deltestet bestod i att peka på ett föremål i 

varje rad som hörde ihop med och bildade en kategori. När det gäller WPPSI-III 

överensstämmer detta resultat inte med definitionen av termen språkstörning då ett barns icke-

verbala förmåga är åldersadekvat (Bishop, 1997; Leonard, 1998; Sahlén, Nettelbladt, 1995; 

Salameh, 2003). Studiens resultat visade att barn med språkstörning presterade sämre på 

deltestet bildkategorier som var avsett för icke-verbal kognitiv funktion. Detta resultat 

uppvisade att barnens icke-verbala förmåga inte var åldersadekvat jämfört med barn utan 

språkstörning.  

 

En annan förklaring till den icke signifikanta skillnaden mellan de två gruppernas resultat från 

deltestet bildkategori kan ha med kognitiv kapacitet att göra. Detta resultat får stöd av 

Baddeleys (1998) synsätt att barn med språkstörning har svårighet med såväl lagring som 

bearbetning av information. En särskild belastning av arbetsminnesfunktioner medför att 

resurser låses till aktiviteter som behövs för att utnyttjas t.ex. för problemlösning. Denna 

forskare anser att arbetsminnet är den centrala faktorn i en individs kognitiva förmåga. En 

positiv korrelation mellan resultatet på icke-verbal intelligenstest och arbetsminneskapacitet 

kan finnas för barn med språkstörning. Detta resultat kan stödjas av mina data som visar ett 

samband mellan lagringsförmåga och icke-verbal arbetsminne. Med detta menas att barn med 

språkstörning kan ha svårigheter med att klara uppgifter som kräver både kognitiv och 

arbetsminneskapacitet som gör att barn med språkstörning inte presterar bra jämfört med barn 

med normal språkutveckling. Resultatet i deltestet bildkategori i den aktuella studien pekar på 
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att barn med språkstörning skiljer sig åt i icke-verbalt arbetsminne och ger stöd åt tanken att 

informationsbearbetning och arbetsminne till viss del hör ihop. Vid arbetsminnestestet rör det 

sig om att kunna hålla kvar så mycket information som möjligt i arbetsminnet. Man kan tänka 

sig att en hög arbetsminneskapacitet gör det möjligt att kunna bearbeta informationen, vilket 

barn med språkstörning har svårighet med. Om ett barn då har en stor arbetsminneskapacitet 

ska man kunna tänka sig att det är lättare att bearbeta information.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att detta resultat från WPPSI-III är till viss del 

överraskande med hänsyn till kriterier för språkstörning, som tidigare nämnts, nämligen att 

barn med språkstörning har en åldersadekvat icke-verbal förmåga. Med hänsyn till 

definitionen av språkstörning blir det svårt att tolka resultatet på ett vettigt och rättvisande sätt 

och dra slutsats att barn med språkstörning är dålig på icke-verbalt arbetsminne. 

 

Fonologiskt korttidsminne 

Ordsrepetitionstestet 

I denna studie har jag använt ordsrepetitionstestet som ett verbalt deltest för att testa 

fonologiskt korttidsminne. Som förväntat fanns en signifikant skillnad på ordsrepetitionstestet 

mellan gruppen med, respektive utan språkstörning i svensk non-ordsrepetition. Studiens 

hypotes fick stöd av studiens data. Som framgår av resultatet var repetition av svenska non-

ord uppenbart svårare för barnen med språkstörning än för barnen utan språkstörning. Barn 

utan språkstörning hade som förväntat högre resultat (92 %) än barn med språkstörning (79 

%) (se tabell 6). Detta resultat överensstämmer med Baddeley (1986) och Gathercole (1990a) 

som båda fann ett samband mellan förmåga att repetera non-ord och språkstörning. I enlighet 

med författarnas tidigare studier beror brister i verbalt korttidsminne på problem med språklig 

perception.  

 

Som väntat fann Gathercole och Baddeleys (1989) i en jämförelsestudie mellan två 

kontrollgrupper och en grupp barn med språkstörning vad gäller ordförrådsutveckling att barn 

med språkstörning presterade sämre på non-ordsrepetition än båda kontrollgrupperna. Dessa 

forskare har föreslagit ett orsakssamband mellan begränsat fonologiskt korttidsminne och 

språkstörning (Gathercole & Baddeley, 1990b). De menar att barn med språkstörning har ett 

bristande korttidsminne och att lagringen, är det stora problemet. Hypotesen att barn med 

språkstörning presterar bättre på svenska riktiga ord än svenska non-ord fick stöd av mina 

data och är i enlighet med ovan nämnda forskning. Anledningen till att barn med 
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språkstörning fick signifikant sämre resultat på repetition av svenska non-ord kan vara en 

brist på den fonologiska slingan och förmågan att lagra information.  

Andra förklaringar för bristen i den fonologiska slingan är i enlighet med Gathercole och 

Baddeley (1990) att kapacitet i det fonologiska korttidslagret är mindre hos barn med 

språkstörning, vilket antingen leder till att ett mindre antal ord kan hållas i lagret, eller att de 

lagrade orden inte har en lika tydlig representation i lagret som de borde ha. Resultatet blir då 

en svagare bild av orden än barnen normalt borde ha. Det fonologiska korttidslagret hos barn 

med språkstörning klarar inte att hålla orden i minnet under 2 sekunders tid. Med detta menas 

att den tid (2 sek) som orden hålls kvar i lagret är kortare hos barn med språkstörning jämfört 

med barn utan språkstörning.  

 

Reuterskiöld Wagner (1999) fann i en studie ett starkt samband mellan förmågan att repetera 

non-ord och språklig uttrycksförmåga framför allt gällande ljudsystemet, vilket kan 

överensstämma med mitt resultat när det gäller resultatet på svenska non-ord.  

Svårighet att repetera svenska non-ord kan hänga samman med begränsningar i förståelse av 

ljudregler men också med att barnen med språkstörning har svårighet att använda sitt 

arbetsminne effektivt och därför inte kan ta emot och bearbeta mycket information på en gång 

(Bishop, 1997 & om språkstörning, 2006). Ljudsystemet har inte byggts upp i samma takt 

som hos barn utan språkstörning. Därför begränsningar i bearbetningsförmågan medför att 

barn med språkstörning får svårt att minnas ordningen på ljuden i ett okänt ord.   

 

Det kan finnas andra anledningar förutom de fonologiska som hjälper barnet att kunna 

repetera non-ord t.ex. barnets erfarenheter och upplevelser. Barnen i denna uppsats kan ha 

varit för lite exponerade för svenska. Barn med språkstörning är sårbara för lite exponering 

och måste höra t.ex. ett nytt ord många gånger innan det etableras (Conti-Ramsdens, 2002).  

Barn med språkstörning behöver en kontinuerlig exponering under lång tid för andra språket. 

Det är också möjligt att de här barnen är mer ovana vid det svenska språket än sitt modersmål 

vilket gör att detta test blir svårt för dem. 

 

Fonologiskt korttidsminne, testat med ordsrepetitionstestet visade inget positivt samband 

mellan repetition av svenska non-ord och ålder. Denna hypotes stöds inte av resultatet i 

studien. Det är kanske inte så anmärkningsvärt med tanke på medelålder, det vill säga barn 

med språkstörning som presterade sämre på non-ordsrepetitionstest var ett år äldre än barn 

utan språkstörning. Om det var tvärtom, d.v.s. att barn utan språkstörning presterade sämre på 
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deltestet svenska non-ord, då hade det varit tänkbart att resultatet hade stött hypotesen. Som 

nämndes tidigare är detta ett metodproblem som gjorde att inte finns ett positivt samband 

mellan repetition av svenska non-ord och ålder. En annan förklaring kan vara att non-

ordsrepetition inte korrelerar med kronologisk ålder utan relaterar till språklig förmåga, vilket 

Gathercol och Badeley (1989) fann i sin studie.   

 

Resultatet gällande deltestet non-ordsrepetition visade sig ligga i linje med Sahléns och 

medarbetare (1999b) reflektion över non-ordsrepetitionstest. Dessa forskare anser att non-

ordsrepetition är en komplex uppgift som kräver en rad lingvistiska operationer, som adekvat 

diskriminering och kodande av akustisk information, fonologiskt minne, planering och 

utförande av svaret. Detta visade också ett starkt samband mellan förmåga att repetera non-

ord och fonologisk produktion hos förskolebarn med språkstörning som stämmer överens med 

studiens resultat för svenska non-ord. I denna studie fann jag att repetition av non-ord är 

betydligt svårare än repetition av ord hos barn med språkstörning. Skälet kan vara att de här 

barnen inte kan klara komplexa uppgifter som kräver fonologisk produktion eller lingvistiska 

operationer.  

 

Gathercole och Baddeley (1990a, 1990b) har i en studie funnit att barn med språkstörning 

presterade sämre på non-ordsrepetition och ordserier än barn med normal språkutveckling. 

Sex barn med språkstörning i åldern sju till nio med normal icke-verbal förmåga matchades 

till icke-verbal begåvningsnivå med en jämnårig kontrollgrupp och till verbal förmåga med en 

yngre kontroll grupp. De barn med språkstörning låg i snitt fyra år under den prestationsnivå 

som ses hos normalspråkutvecklade barn i samma ålder på ordsrepetitionstestet. Detta resultat 

kan överensstämma med studiens resultat på deltestet svenska non- ordsrepetition. Det kan 

vara möjligt att barn med språkstörning låg några år under sin prestationsnivå jämför med 

barn utan språkstörning vilket har gjort att detta barn inte klarar svenska no-ord. 

 

Resultatet från deltestet svenska ord visade ingen signifikant skillnad mellan barn med 

respektive utan språkstörning. Samtidigt låg deltestresultatet för barn med språkstörning på 

gränsen. Detta kan bero på åldersskillnaden mellan de båda grupperna.. En förklaring till att 

det inte fanns någon skillnad för svenska ord kan vara att barnen med språkstörning var 

bekanta med de svenska orden och de hörde dessa ord upprepade gånger i sin miljö. Med 

detta menas att de kunde ta hjälp av sitt lexikala minne när det gällde riktiga ord, vilket de 

inte kunde göra beträffande svenska non-ord. 
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När det gäller barnens modersmål, arabiska, fanns inga skillnader mellan de två grupperna, 

det vill säga ingen effekt för arabiska non-ord förekom. Studiens resultat är inte i enighet med 

Salamehs (2003) synsätt om språkstörnings diagnos. Enligt Salameh för att få diagnosen 

språkstörning måste ett tvåspråkigt barn med språkstörning uppvisa en störning i båda 

språken.  I denna studie visade barn med språkstörning bättre prestation på arabiska non-ord 

än svenska non-ord. En förklaring till detta kan vara exponering för arabiska som modersmål. 

Arabiska barn lever i en miljö där de exponeras ständigt för arabiska språket. Barnen hör 

ständigt sitt modersmål talas runt om sig. De ser och hör sina föräldrar i många sociala 

situationer och också deras mimik, gester och fraser. Med detta menas att barn med 

språkstörning har den formella delen av språket som språkljud för att kunna lära sig nya 

okända arabiska ord (Salameh, m.fl., 1986). Det innebär att deras ljudsystem har byggts upp i 

samma takt som barn utan språkstörning gällande arabiska non-ord, vilket gör att barn med 

språkstörning minnas ordningen på ljuden i ett okänt arabisk ord lika bra som barn utan 

språkstörning.  

 

Dessutom kan barn med språkstörning i kraft av sin ålder antagligen ha ett stort lexikon, 

vilket kan ha hjälpt dem vid repetition av de arabiska non-orden (Gathercole, 1999). 

Repetition av non-ord kan underlättas av aktiveringen av ord med liknande ljudbild i det 

mentala lexikonet ( Gathercole & Adams 1994, refererat i Adam & Gathercole,1995).  

 

En annan förklaring till de goda resultaten när det gäller arabiska non-ord kan vara att 

tvåspråkiga barn har två separata fonologiska system (Leopard m.fl. 1949, 1971, refererade i 

Paradis, 2001, Johnson m.fl., refererade i Salameh, 2003), vilket hjälper  barn med 

språkstörning att klara arabiska non-ord.  

 

Något som är viktigt att beakta, som tidigare nämnts, är åldersskillnaden. Om de båda barn 

grupperna hade varit jämngamla då hade jag kanske kunnat finna skillnad i arabiska non-ord. 

Det är möjligt att det finns problem med fonologiska slingan hos barn med språkstörning. 

Men man ska ha i åtanke att barn med språkstörning var ett år äldre än barn utan 

språkstörning, vilket eventuellt medför att korrelationen i repetition av arabiska non-ord 

försvinner. Det är en intressant fråga att se vad som skulle hända om båda två barngrupperna 

var lika gamla. Det är en svaghet i studien att åldern skiljer sig. 
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Sammanfattningsvis fick jag svar på studiens hypoteser. Svensk-arabiska tvåspråkiga barn 

med språkstörning presterade inte likartat gällande verbala och icke-verbala arbetsminnet 

jämfört med barn utan språkstörning. Resultaten från NEPSY visade inte någon skillnad 

mellan de två grupperna. Däremot fanns en skillnad i WPPSI-III beträffande icke-verbalt 

arbetsminne. Vidare visade resultatet på svenska non-ord en signifikant skillnad. Inget 

samband mellan non-ordsrepetition och ålder visades, vilket tyder på att non-ordsreptition ej 

är associerad till barnens kronologiska ålder utan är mer specifikt relaterad till utveckling av 

språklig förmåga, exempelvis senare utveckling av ordförrådet (Reuterskiöld Wagner, 1999). 

Riktiga ord har varit lättare att repetera och att komma ihåg hos både barn med och utan 

språkstörning. Repetition av arabiska non-ord var inte något stort problem för barn med och 

utan språkstörning. Det verkar att arabiskan inte lika nedsatt i förmåga till arabisk non-

ordsrepetition.   

 

Det finns i stort sett ingen forskning kring hur tvåspråkiga barn med och utan språkstörning 

klarar att repetera non-ord på sina båda språk. En fråga är om det har att göra med 

tvåspråkigheten i sig. Klarar barn som har tillägnat sig två fonologiska uppsättningar lättare 

av att repetera non-ord? Resultat från tidigare undersökningar visar att tvåspråkiga barn med 

grav språkstörning har mycket mindre fonologiska problem än enspråkiga barn med grav 

språkstörning (Crutchely, 1997; Salameh, 2003). En annan fråga är vad exponeringstiden 

betyder. Det var lättare för dem att repetera non-ord på det språk de varit längst exponerade 

för. En följdfråga blir ju då om skillnaden för svenska non-ord skulle ha existerat om barnen 

varit exponerade längre och mer intensivt för svenska.  

 

Metoddiskussion 

Resultatet av undersökningen ska ses i förhållande till studiens begränsningar. 

Antalet försökspersoner kunde ha varit större med grupper innehållande lika antal 

försökspersoner med avseende på ålder och kön och jag kunde ha haft ett bredare urval på 

försökspersoner. Detta hade medfört ett större utslag i undersökningen och hade givit ett mer 

tillförlitligt resultat. Anledningen till det begränsade urvalet var antingen att förskolor/skolor 

inte ville samverka eller att barnens föräldrar inte ville ställa upp. I vissa fall var orsaken att 

föräldrarna hade svårigheter med svenska språket och på grund av tidsbrist ville vissa 

förskolor inte samarbeta. Låga antal gjorde att inte få signifikanta skillnader vilket har 

påverkat resultaten. Att testgruppen var relativt liten (N=18) var problematiskt också vid den 

statistiska bearbetningen och analysen av resultaten. Detta gällde framför allt när vissa 
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försökspersoner inte medverkade i vissa uppgifter. Det hade varit önskvärt att kunna få 

tillgång till större försökspersoner.    

 

Åldersskillnaden är en annan faktor i undersökningen som har påverkat resultatet. Det vore 

önskvärt om man kunde ha kontroll över deltagarnas ålder. Men med hänsyn till att barn med 

språkstörning är sällsynta kan man tyvärr inte ha denna faktor under kontroll.  

 

En annan brist är att NEPSY och WPPSI-III har normerats på enspråkiga barn. Vi vet inte hur 

tvåspråkiga barn skulle prestera på NEPSY och WPPSI-III om de testarna hade standardiserats 

för tvåspråkiga barn. För att kunna få korrekta resultat behövs adekvata och pålitliga 

testinstrument som har normerats på tvåspråkiga barn. 

 

Det föreligger ytterliggare en svaghet i ordrepetitiostestet. Vi vet inte hur pass 

språkbehärskningen och språkkunskapen är hos barn med och utan språkstörning. Det hade 

varit önskvärt att kunna göra ett ordförrådstest innan man börjat göra undersökningen för att 

veta hur mycket de här barnen var bra på arabiska och svenska språken. Då kanske kunde 

studiens resultat vara mera pålitliga.   

  

En möjlig felkälla i undersökningen kan ligga i användning av parametriska test. Författaren 

till studien har varit medveten om att egentligen ska använda icke parametriska test med 

hänsyn till det låga försöksperson men det bedömdes att det inte ska påverka resultaten. 

 

Slutligen föreligger en ytterliggare svaghet i användning av forskning på tvåspråkiga barn 

som bara är baserad på enspråkiga barn, vilket medför en osäkerhet kring studiens jämförelse 

mellan tvåspråkiga barn med och utan språkstörning.  

 

Slutsatser  

I inledningen ställdes forskningsfrågor: Skiljer sig tvåspråkiga barn med respektive utan 

språkstörning åt i verbalt och icke-verbalt arbetsminne?  

Skiljer sig tvåspråkiga barn med respektive utan språkstörning åt i förmågan att repetera 

fonotaktiska non-ord? 

Är det skillnad i resultaten i de båda språken (arabiska och svenska)?  

 

För att kunna uppnå dessa frågeställningar arbetade jag fram till följande hypoteser:   
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Barn med språkstörning förväntas prestera sämre på test av verbalt och icke-verbalt 

arbetsminne. Vidare förväntas att barn med språkstörning presterar sämre på repetition av 

svenska non-ord än barn utan språkstörning. De bör också vara bättre på riktiga ord än non-

ord. Samtidigt bör de även prestera bättre på arabiska non-ord än svenska. Ett positivt 

samband förväntas också mellan repetition av svenska non-ord och ålder. 

 

Resultatet från studien visar att tvåspråkiga barn med språkstörning skiljer sig åt i verbalt och 

icke- verbalt arbetsminne. Dock tycks resultatet från WPPSI-III för barngruppen med 

språkstörning behöver inte tolkas som ett resultat av deras språkstörning. Istället tycks bero på 

andra faktorer exempelvis åldersskillnaden mellan de två grupperna. Vidare visar resultatet 

från ordsrepetitionstest att det är svårare att repetera svenska non-ord än riktiga ord för 

barngruppen med språkstörning. Resultatet antyder samtidigt att barn med språkstörning har 

sämre fonologiskt arbetsminne och att förmågan att repetera svenska non-ord är sämre än 

arabiska för barn med språkstörning. Det antas att det fonologiska korttidsminnet har stor 

betydelse för ett snabbt framplockande av ord. Fonologiskt korttidsminne, testat med 

ordsreptitionstest visade inget positivt samband mellan repetition av svenska non-ord och 

ålder. Detta resultat kan spegla att non-ordsrepetition inte korrelerar med kronologisk ålder 

utan relaterar till språkig förmåga.   

 

 

Framtida forskning 

Resultaten från denna studie kommer som tidigare nämnts att kunna används för framtida 

undersökningar av tvåspråkiga barn med språkstörning i ett kliniskt sammanhang. Det vore 

också intressant att i större skala och på fler språk undersöka om flerspråkiga barn med och 

utan språkstörning har mindre svårigheter med att repetera non-ord, jämfört med enspråkiga 

barn.  

 

Även om denna studie visar att det finns en skillnad mellan barn med respektive utan 

språkstörning beträffande icke-verbalt arbetsminne men vidare forskning kan utreda faktorer 

som kan skapa vissa skillnader och likheter mellan de två grupperna när det gäller verbalt och 

icke-verbalt arbetsminne.  
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Det hade också varit intressant att utföra hela testbatteriet på enspråkiga barn med och utan 

språkstörning för att få se ett bredare och mer omfattande resultat mellan enspråkiga och 

tvåspråkiga grupper. 

 

Det vore också intressant att överväga om den icke-signifikanta skillnaden beträffande 

arabiska non-ord verkligen betydde att barn med språkstörning var bra på arabiska eller bättre 

på arabiska jämfört än svenska? Vad gjorde att man inte kunde se skillnad i arabiska test?  

 

Det skulle vara intressant att ha ett större sampel och då kunna använda andra statistiska test 

med större möjligheter att bekräfta resultat som nu kanske inte blev signifikanta för att 

grupperna var för små. Ett exempel då detta skulle kunna vara att man undersöka om 

könsskillnader mellan barn med språkstörning respektive barn utan språkstörning.   

 

Det skulle även vara intressant att också göra en långtidsuppföljning studie, där man hade 

möjlighet att få en tydligare bild av vad som kommer att hända med barn med språkstörning 

under senare liver när det gällde språkutveckling.  

 

Genom dessa studier kan man således få en mycket mera nyanserad bild av fonologiskt 

korttidsminnes funktioner vid språkutveckling och språkbearbetning. 

 

Med tanke på att de flesta forskningar som finns bygger på enspråkiga barn finns det ett 

behov av ny forskning på tvåspråkiga barn för att kunna göra en pålitlig jämförelse mellan 

tvåspråkiga barn med och utan språkstörning. Fler studier behövs inom området tvåspråkighet 

och språkstörning för att kunna jämföra det fonologiska korttidsminnet hos barn med 

språkstörning respektive utan språkstörning. 
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Bilaga 1. Översättning av Brevet till föräldrarna 

 
 

 
���� ���	
 

�� آ��� ��� ا�
 

 �����	ت ا�� أه	�� ا���	ل
 

�� ���	
 �� ��أ�� أ%�م ب0/	ب� ��-�ع -,+ ب() آ��! . آ��� ��� ا��� و%!ی�	 أ#"!ج ��	, ��أ�	 �	�
.ح�ل #�4ر ا���2 �� ا���	ل  

ا���ف �+ ا�,�-�ع ا�7ي >;آ/�8 ه� ��!�� ا��!ق أو ا�/9	ب8 �� ا���	ل ا�7ی+ ی/�0,�ن ا��2/�+ ا���2 
�ه� ���	 یA/"���ن ا��0,	ت ا�/� ��CA و%�ة ا�7اآ,  ا��Aی�ی� و ا���2 ا��!ب�� ا�,/	خ!ی+ ب	���2 أم ?� D!

� أو أه,���� 	��.  
�� آE ا��2/�+ �.ا�,9	رآ� #�� أن ا�I�4 >�ف ی!دد ب�G ا��0,	ت ا�/� ا>/(�CF و��� ��	 ��  

�اتK�7�4 – 6 أح/	ج �/J!ب� ا���	ل ا�,/;خ!ی+ ��2ی	 وأ�,	ره� ب�+ <  .  
� Cرآ	ب,9 Iا�ه +� ��Nك ر	�� �!آQ أذا �� #0+ ه I�4ج ا�E� ب��	/� ���	ن ذ�K �+ یFR! أب�ا  ����

.ر�	ی� ا���2  
��ن ب	�,9	رآ� �� �IS هD7 ا�/,	ری+N!ن وی���	ن ا���	ل �� ا��	دة ی( �#!��� . �+ خ I�4ا� TNأذا ر

�	ش!ة� Kف ی/� ذ��A�.أي �(�V ��م ا�,/	ب��   
.�	 و�!ش�ي �\] و�/	YZ ا��() ?یX�4 ����	 >�ى أ,  أ>� ا�I�4 �+ یA/"�م  

��ن ب8N!# ن	أي  �0 ���� رو-� ا���	ل أو  ()�, >��0ن �\	X� �Z ا���	ل ا�7ی+  >�9	رآ�ن �� ا�
�\] وآI �!ة ح�ا�� ا�A	�� وا�[^ ب�� ح[��� ��� ��ا�\/�0 و���  +�#!� I�4ا� X� �Z	\� �0ن�<

.�0	ن ا��\	ء  
�	 ��� ش� Gب� IJ<ف أ�< YZ	/وآI�� I >�ف ) آ	>�C(!ی] ا�/I�JA ��0 أ#,I��)# +� +0 ا�
()�.ی([I ��� ه�ی� ص�2!ة �� آ09! �8 �,9	رآ/8 �� ا�  

 
�0 #���c ا?>/,	رة ا�,!�\� و#��A,�	 ا�� أح� ا��	���+ �� رو-� ا���	ل ب;>!ع �	ی,0+ � �
�K�7 أر

.وش0!ا  
�X  �!ش�ی� ��� ا�ر%	م أذا آ	�C ��ی�0 أ>��c أو #(��ن ا�>/�A	ر �+ أي ش�ء ا#[��ا ��� ه	#��	 او 

:ا�/	���  
 

 �X أ��T ا�/(�	ت
 

�� آ��� ��� ا���     ت,  ح�[	�� دادراس�� 046  - 133993: ا�4	�
afsaneh.dadras.049@student.lu.se 

 
�%!ی+� �   046 - 462223062: ا�,!ش� ا�,RAل، ا�,�رس ب	�J	���     ت, �2

Magnus.Lindgren@psychology.lu.se 
 

   040 - 331024: خ��!ة ا�l4    ت, ا�,!ش�D ا�,8�RA, آ!>/�	 >��E-ای�	
eva-kristina.salameh@skane.se 
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.أ>,m  �4��� ب	�,9	رآ�, ���  
 
 
 

K�7رآ� ���� ب	ش0!ا، ? اری� �9 ?.  
 
 
 

I�4أ>� ا� ______________________  
 

� : #	ریo ا�,�EدA! ______ ا��ا���م ______  ا�9             _____Cو��             ب  
 
 
 
 

______________________________________: أ>� رو-� ا���	ل  
 

C��____________________________:  ر%� ه	#^ ا�  
 

_________________________________: #�%�X و�� ا��!  
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Bilaga 2. Brev till målsman 
 

 
 
 
Institutionen för psykologi                                                                                     2005-08-30 
 
 
Till målsman                                                                   

 

Jag är en student på psykologutbildningen i Lund som snart är färdig psykolog. Jag arbetar nu 
med min magisteruppsats, som är en del i ett större forskningsprojekt om sen språkutveckling 
hos barn. 
 
Syftet med mitt arbete är att se skillnader och likheter mellan tvåspråkliga svensk-arabiska 
barn med och utan sen språkutveckling när det gäller  non- ord och arbetsminne.  
 
Medverkan innebär att barnet bl.a. ska repetera påhittade ord som inte betyder någonting på 
båda språken,  lägga mönster med klossar och hitta det som fattas på en bild.  
 
Jag behöver därför testa svensk-arabiska  barn i åldrarna 4-6 år. 
 
Min erfarenhet är att barn brukar tycka att sådana uppgifter är roliga men om Ert barn skulle 
vilja avbryta gör jag det genast. Barnets namn kommer inte att användas och ingen mer än jag 
och min handledare kommer att ha tillgång till resultaten.  
 
Jag kommer att träffa de barn som vill medverka på förskolan. Testningen kommer att ske vid 
tre tillfällen så snart jag fått besked av Er. Den tar cirka 2 timmar per barn och är helt frivillig. 
För att kunna analysera materialet behöver jag spela in delar av det på kassettband. 
Som tack för medverkan får barnet en liten belöning. 
 
Jag önskar därför att Ni fyller i nedanstående talong och lämnar till personalen på förskolan 
eller kontaktar via logopeden så snart som möjligt. 
 
 
Om Ni har frågor är ni välkomna att ringa mig! Mina handledare svarar också gärna på frågor. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Afsaneh Dadras                       Magnus Lindgren                         Eva- Kristina Salameh 
Psykologstudent                      Handledare, docent                       Handledare, leg. logoped 
046-133993                             046- 462223062                            040-33 10 24                                        
afsaneh.dadras.049@student.lu.se    Magnus.Lindgren@psychology.lu.se       eva-kristina.salameh@skane.se                     
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○      Ja, mitt barn får medverka. 
     
○      Nej tack, jag vill inte att mitt barn medverkar. 
 
 
Barnets namn:____________________________ Födelsedatum: ___år  ____ mån ____dag 
 
Kön:            ○   Pojke                    ○  flicka 
  
Förskolans namn: __________________________________________________________ 
 
Telefon hem: ______________________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift: _______________________________________________________ 
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Bilaga 3. 

Testarsenaler  

Dessa deltest administrerades i följande ordning 

 

 Deltest  Ingår i: Verbalt/ickeverbalt 

deltest 

Testad 

åldersgrupp 

1 Minne för ansikten (del A) NEPSY Verbalt  5-6 åringar 

2 Imitation av handpositioner NEPSY Icke verbalt  4-5-6 åringar              

3 Minne för berättelse NEPSY Verbalt                                                         4-5-6 åringar 

4 Blockmönster WPPSI Icke verbalt                                                        4-5-6 åringar 

5 Minne för ansikten (del B) NEPSY Verbalt  5-6 åringar 

6 Manuella motoriska serier NEPSY Icke verbalt 4-5-6 åringar 

7 Repetition av meningar NEPSY Verbalt                                          4-5-6 åringar 

8 Matriser WPPSI Icke verbalt                                                                                                 4-5-6 åringar 

9 Bildkategorier WPPSI Icke verbalt 4-5-6 åringar 

10 Non-ordsrepetition/riktiga 

Svenska ord 

NELLI Verbalt  4-5-6 åringar 

11 Non-ordsrepetition/riktiga 

Arabiska ord 

 Verbalt  4-5-6 åringar 

 


