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Sammanfattning 

Barn och elever som inte utvecklar det svenska språket som förväntat utreds med olika 

språktester. I denna studie undersöker jag ett vanligt förekommande testmaterial, som 

används för att kartlägga barns och elevers språkutveckling.  Flerspråkiga elever som har 

språkliga svårigheter måste visa svårigheter på samtliga sina språk för att kunna 

diagnostiseras med språkstörning eller med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna testas med 

bland andra Trog-2, ett språktest för bedömning av receptiva grammatiska färdigheter, 

men som inte är normerat för flerspråkiga elever. Syftet med studien är att undersöka om 

det nämnda testmaterialet, Trog-2, kan fånga de olika språkstrukturer som det avser att 

mäta när man översätter testets begrepp och grammatiska strukturer till modern 

standardarabiska (MSA) och libanesisk dialekt. Trog-2 analyseras med hjälp av min 

egenutvecklade modell, S T O. Denna modell anger tre nivåer av överensstämmelse när 

det gäller begrepp och grammatiska strukturer när test översätts från ett språk till ett annat. 

Resultatet visar att i Trog-2 finns grammatiska strukturer som helt saknas i MSA och i 

libanesisk dialekt, eller att de är svåra eller omöjliga att översätta utan att de går förlorade 

i översättningen. Det finns också strukturer som det fungerar bra att översätta med 

bibehållen grammatisk struktur. 
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Abstract 

Pupils who do not develop their Swedish language as expected are investigated with 

several language tests. In this thesis I translate a part of a commonly used test, which is 

used to assess children’s language acquisition. Multilingual pupils who have language 

difficulties have to show difficulties in all their languages to make the conclusion that 

they have a language impairment. The pupils are tested with among others Trog-2, Test 

for reception of grammar and it is not standardized for this group. In this thesis I study 

what happens with grammar constructions in Trog-2 when they are translated to Modern 

Standard Arabic (MSA) and the Lebanese vernacular. This test is used on multilingual 

pupils with the assistance of an interpreter. Trog-2 was been analysed using my model, 

which I call S T O. This model specifies three levels of grades of differences in 

grammatical structures and concepts when translated from one language to another. 

The results show that there are a number of grammatical structures that are completely 

missing in translation or that are difficult to translate while maintaining the grammatical 

structures. However, there are structures which can be translated while maintaining the 

grammatical structures.  

Keywords: Arabic, diglossia, language impairment, linguistic typology, Modern 

Standard Arabic, multilingual pupils, pedagogical investigation, Processability Theory, 

sociolinguistics.  
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1. Inledning 
Flerspråkighet och flerspråkiga elevers lärande är mer aktuellt i förskolan och skolan än 

någonsin tidigare i och med den ökande invandringen. Till den svenska skolan kommer 

elever med olika språkbakgrunder, förutsättningar och behov. Pedagoger möter till 

exempel elever med ett annat modersmål, som är födda i Sverige; elever med ett annat 

modersmål, som har kortvarig skolbakgrund; elever med ett annat modersmål, som har 

gedigen skolbakgrund; elever med ett annat modersmål, som är analfabeter; enspråkiga, 

tvåspråkiga eller flerspråkiga elever, som är särskilt begåvade; elever med svenska som 

förstaspråk, nyanlända eller elever med ett annat modersmål och som har sociala, 

kognitiva eller språkliga svårigheter. I denna studie kommer blicken att vara riktad mot 

de elever som är flerspråkiga, med ett annat modersmål än svenska och som är föremål 

för språklig utredning. Om den språkliga utredningen visar att elever har språkliga 

svårigheter som hindrar dem från att utvecklas så långt som det är möjligt i riktning mot 

läroplanens mål och att nå kunskapskraven, ska skolan sätta in stöd för att motverka de 

konsekvenser som en eventuell funktionsnedsättning kan innebära (Skolverket, 2014).  

 

Min utgångspunkt kring företeelsen flerspråkighet är att detta är starkt kopplat till 

flerkulturalism, något som jag menar också framgår av Skolverkets översättning av 

Europarådets skrift Gemensam europeisk referensram för språk, CEFR (Skolverket, 

2009), och Europarådets differentiering mellan flerspråkighet och mångspråkighet. 

Mångspråkighet är enligt CEFR kunskaper i flera språk som samexisterar i ett samhälle. 

Emellertid betonas det i Skolverkets (2009, s. 4) översättning att flerspråkighet är ”/…/ 

det faktum att när en persons språkerfarenheter utvidgas i ett kulturellt sammanhang, från 

det språk som talas i hemmet via det språk som talas i samhället i stort och till språk som 

talas av andra människor (oavsett om man har lärt sig det i skolan, vid universitetet eller 

genom direkta erfarenheter), så delar han/hon inte in de här språken och kulturerna i 

separata mentala fack, utan bygger snarare upp en kommunikativ kompetens där alla 

språkkunskaper och språkerfarenheter ingår, och där språken är förbundna med och 

påverkar varandra”. CEFR:s avsikt är att bland annat främja flerspråkighet och man lyfter 

fram kopplingen mellan språk och kultur; det är genom språket som man får tillgång till 

kulturen. 

 

 Upplägg 

Att testa flerspråkiga elevers språkförmåga på modersmålet är aktuellt när pedagoger 

uppmärksammar att eleven inte utvecklar det svenska språket som förväntat. I denna 

studie belyses ett av flertal test som används för att utreda språkförståelse hos barn och 

elever. När en elev trots intensifiering av extra anpassningar inte utvecklas mot målen ska 

enligt Skollagen en pedagogisk utredning skyndsamt påbörjas. Jag har därför valt att 

inleda uppsatsen med att i nästa kapitel ge en översikt över de bestämmelser som gäller 

vid en pedagogisk utredning och särskilt stöd. I kapitel två redogör jag också för vad det 

finns för kartläggningsmaterial och kartläggningsmetoder för flerspråkiga elever. Här 

beskriver jag också utförligare uppsatsens syfte och specifika målgrupp. 
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Kunskapsöversikten, i kapitel tre, ger en överblick över hur andraspråksbedömningar har 

använts på flerspråkiga elever i kliniska tester. I det därpå följande teorikapitlet beskrivs 

fenomenet diglossi med fokus på arabiskans diglossi och med stöd av ett språktypologiskt 

perspektiv. Jag har vidare låtit mig inspireras av ett sociolingvistiskt perspektiv, för att 

därpå redogöra för min metod som beskrivs i kapitel fem. Val och beskrivning av 

testmaterial samt mitt tillvägagångssätt redogörs för i kapitel sex.  

 

Vid analys av resultatet använder jag mig av Bachmans och Palmers teorier om 

språktesters konstruktion och sex testegenskaper, som de menar kännetecknar testers 

användbarhet. I kapitel sju och åtta presenteras och analyseras mina resultat och därefter 

förs i kapitel nio en resultatdiskussion med förslag på fortsatt forskning. Uppsatsen 

avslutas med några rekommendationer om hur man kan navigera i utredningsarbetet när 

frågor om inlärningssvårigheter väcks och eleven har ett annat modersmål än svenska. 
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2. Bakgrund  
Jag tar avstamp i min tid som specialpedagog på en högstadieskola och ett exempel, som 

illustrerar hur vi gjorde för att utveckla elevernas kommunikativa kompetens, där alla 

språkkunskaper ingår. I början av år 2008 tog jag emot elever i åk 7 som precis hade 

kommit från Irak, Island, Polen och Somalia. Majoriteten av eleverna kom från Irak och 

hade den irakiska dialekten av arabiska som modersmål, modern standardarabiska 

(MSA)1 som ett andraspråk samt engelska som ett tredjespråk. När eleverna så 

småningom började läsa ämnen som de inte hade läst tidigare i hemlandet visade det sig 

att de inte hade några begrepp på vare sig den irakiska dialekten2 eller MSA. Det stöd 

som eleverna behövde, för att få ett sammanhang i ämnet i fråga, var en blandning av 

deras totala språkrepertoar som kunde förklara de nya svenska begreppen för dem. Det 

jag också vill lyfta fram här är att när dessa elever kom till Sverige så var de redan 

flerspråkiga. Det arabiska språket är nämligen ett diglossiskt språk, vilket innebär 

”användning av två klart åtskilda språkvarianter eller två olika språk i olika situationer” 

(Diglossi, 1990, s. 583) och de irakiska eleverna behärskade alltså härutöver även 

engelska.  

 

Idag möter jag i min yrkesroll barn och elever med olika språkbakgrunder som behöver 

särskilt stöd. För att identifiera behoven görs olika kartläggningar och tester. I det 

föreliggande arbetet avgränsar jag min undersökning till elever som har en arabisk dialekt 

som modersmål och som är i behov av särskilt stöd på grund av språkliga svårigheter. 

Skolan är skyldig att utreda behovet av särskilt stöd om eleven visar svårigheter i skolan 

(Skollagen, SFS 2010:800, 3 kap 8§). 

 

 Särskilt stöd 

I Skollagen, SFS 2010:800, fastställs att stöd ska ges till varje elev som ”/…/ till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 

för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (3 kap 3§). Rektorn är ansvarig för att 

skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd. I samma kapitel regleras även 

mottagandet och undervisningen av nyanlända elever.3 Rektorn är enligt Skollagen 

ansvarig för att en bedömning av nyanlända elevers kunskaper görs inför 

årskursplaceringen. Sedan april 2016 är det obligatoriskt att använda ett 

                                                 
1 Begreppet modern standardarabiska förklaras utförligt i kapitel fyra 
2 Ordet dialekt, som kommer från grekiskan, betyder samtal, sätt att tala och är en ”/…/ språkvariant som talas av 

invånarna inom ett avgränsat geografiskt område /…/”(Dialekt, 1990, s. 547). Norrby och Håkansson (2015) förklarar 

skillnaden mellan dialekter och standardspråk som följer: ”I ena änden finns standardspråket som är neutralt såtillvida 

att det inte är geografiskt bestämbart och i den andra änden finns de traditionella dialekterna /…/” (s. 57). Det som 

utmärker dialekter i länder där MSA är det officiella språket, är att dialekter inte talas i formella sammanhang som 

nyhetsuppläsning, politiska tal o.d. (Ferguson, 1959). 
3 ”Med nyanländ avses i denna lag den som 1. har varit bosatt utomlands, 2. nu är bosatt i landet, och 3. har påbörjat 

sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år” (Skollagen, SFS 2010:800, 

3 kap 12 a §). 
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kartläggningsmaterial, Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, som är utgivet av 

Skolverket (u.å.) för att bedöma elevernas kunskaper.  

 

Nyanlända elever är inte per automatik i behov av särskilt stöd i skollagstiftningens 

definition, utan syftet med att kartlägga och bedöma deras kunskaper är att 

undervisningen ska kunna planeras och utgå från elevernas förmågor och förutsättningar. 

Om det uppmärksammas att en nyanländ elev kan vara i behov av stöd gäller samma 

bestämmelser för denna elev som för alla elever och rektorn ska se till att elevens behov 

skyndsamt utreds (Skolverket, 2016). Syftet med den pedagogiska utredningen är ”/…/ 

att ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i 

skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in” (Skolverket, 2014, s. 

13). 

 

 Pedagogisk utredning 

En pedagogisk utredning görs ofta med stöd av skolans specialpedagoger och omfattar 

elevens hela skolsituation på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vid behov kan 

utredningen omfatta andra insatser som medicinska (skolläkaren och skolsköterskan), 

psykosociala (psykologen eller kuratorn) och logopediska. Den samlade helhetsbilden av 

eleven fungerar som ett underlag för den pedagogiska bedömningen av elevens eventuella 

behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014). Utmaningen som pedagoger möter är inte att 

uppmärksamma när en nyanländ elev eller en elev med annat modersmål än svenska är i 

behov av stöd, utan att identifiera vad det är eleven behöver stöd i. Handlar det om att 

eleven har svårt med sitt modersmål, för lite exponering för svenska eller handlar det om 

inlärningssvårigheter? 

 

Sveriges tre skolmyndigheter, Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM), har uppmärksammat flerspråkiga barns och elevers situation. 

Skolinspektionen (2010) påpekar att skolans personal ”/…/ saknar i många fall kunskap 

om barnens erfarenheter, behov, och intressen samt språkliga och kunskapsmässiga nivå” 

(s. 7). I en senare granskning konstaterar Skolinspektionen (2014) att många skolor 

fortfarande brister i sin utformning av undervisningen utifrån ett flerspråkigt och 

interkulturellt perspektiv, och lyfter därför fram goda exempel från skolor där man 

faktiskt har lyckats med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Skolverket har i sin 

tur tagit fram en rad olika stödmaterial för att främja nyanlända och flerspråkiga elevers 

lärande, till exempel Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet 

(Skolverket, 2012), Studiehandledning på modersmål: att stödja kunskapsutvecklingen 

hos flerspråkiga elever (Skolverket, 2015) och Utbildning för nyanlända elever 

(Skolverket, 2016).  

 

SPSM arbetar för barn och elever med funktionsnedsättningar. Hos SPSM kan man 

begära specialpedagogisk rådgivning, utbildningar, stödmaterial o.s.v. SPSM gav år 2014 

ut ett kartläggningsmaterial för flerspråkiga elever som mäter elevernas avkodnings- och 

läsförmåga, Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning (Lindén m.fl., 2014). 
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Materialet är en översättning från norska och finns att beställa via en länk på 

myndighetens webbsida4 och i Sverige finns det på spanska, polska, somaliska och 

arabiska. Kartläggningsmaterialet består av en lärarhandledning och två elevhäften med 

sex prov för årskurs 1 och fyra prov för årskurs 2.5 Kartläggningen ”/…/ handlar om 

fonologisk medvetenhet och avkodning. Det kan bidra till att ge lärare kunskap och 

verktyg för att tidigt upptäcka elever som riskerar att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi” (Lindén m.fl., 2014, s. 9). Vidare menar SPSM att 

kartläggningen är enbart rådgivande och inte normerade,6 dvs urvalet av eleverna har inte 

varit slumpmässigt och det är för få elever som har deltagit för att dessa elever ska kunna 

representera tvåspråkiga elever. SPSM menar också att det finns ”/…/ frågetecken kring 

huruvida proven fångar upp det de ska” (Lindén m.fl., 2014, s. 75). 

 

Det är viktigt att poängtera att SPSM:s kartläggningsmaterial inte är att förväxla med 

Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever och som det idag är obligatoriskt 

att använda vid kartläggning av samtliga nyanlända elever i den obligatoriska 

grundskolan. I denna studie undersöks inte SPSM:s utformning av 

kartläggningsmaterialet, men det är värt att nämna att målgruppen, flerspråkiga elever i 

årskurs 1 och 2, behärskar sällan eller aldrig MSA i den omfattning som materialet kräver. 

Det finns dock möjlighet att använda materialet genom att genomföra det på elevens 

dialekt. Då mäter man inte avkodning eller läsning utan möjligtvis om eleven förstår enkla 

ord och meningar. 

 

För flerspråkiga elever finns i dagsläget alltså inga normerade tester. Holmström (2015) 

sammanfattar forskningsfältet kartläggning av flerspråkiga elever. Hon skriver i sin 

avhandling att: 

 I väntan på språkligt bedömningsmaterial, normerat och standardiserat 

för flerspråkiga populationer, behövs ökad medvetenhet för att 

säkerställa att flerspråkiga barn med språkstörning ges en rättvis 

bedömning och ett likvärdigt omhändertagande. Insatserna som ges, 

såväl bedömning som intervention, måste vara av samma kvalitet för 

både en- och flerspråkiga barn, och likvärdiga över landet. Resultaten i 

denna avhandling antyder att begreppsmässig bedömning är användbar 

också i en svensk kontext och bör utvärderas vidare i logopediskt arbete 

med flerspråkiga barn (Holmström, 2015, s. 59). 
 

 Översikt - pedagogiska kartläggningar 

I skolan görs således olika pedagogiska utredningar beroende på vad man behöver 

kartlägga. Det är alltså viktigt att skolan vet vad som ska kartläggas och om eleven är 

enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig, med eller utan svårigheter att nå kunskapsmålen. 

                                                 
4 https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/flersprakig-kartlaggning-av-

avkodning-och-lasning--ett-kartlaggningsmaterial/  
5 SPSM har inga planer på att översätta materialet till andra språk. Se SPSM:s mejlsvar, bilaga 1. 
6 Normering: ”Genom statistisk bearbetning överföring av råpoäng till en standardiserad skala”, t.ex. stanineskala. 

”Normerade poäng är detsamma som standardpoäng.” (Egidius, u.å.).  

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=r%C3%A5po%C3%A4ng
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Utredningar kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan göras av specialpedagoger, 

logopeder och psykologer. För att få språkstörningsdiagnos krävs en logopedisk 

utredning. I tabellen nedan har jag gjort en översikt som visar skillnaderna mellan de 

pedagogiska kartläggningar som används för kartläggning av flerspråkiga, och som jag 

möter i min yrkesroll: 

 

Kartläggningsmaterial/kartläggningsmetod Utgivare Målgrupp 

 

Språk Status 

Kartläggning för nyanlända elever Skolverket (u.å.) Flerspråkiga 

elever som 

omfattas av 

definitionen av 

nyanländ elev 

Finns på 

36 språk 

Obligatoriskt 

Ej normerade 

Flerspråkig kartläggning av avkodning och 

läsning 

Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 

SPSM (Lindén et al., 

2014)  

Flerspråkiga 

elever som 

misstänks ha läs- 

och 

skrivsvårigheter 

Finns på 

fyra 

språk 

Ej obligatoriskt 

Ej normerade 

     

Kartläggningsmaterial/kartläggningsmetod Utförs av Målgrupp 

 

Språk Status 

Kartläggning av andraspråksutveckling 

t.ex. Processbarhetsteorin 

Lärare i svenska som 

andraspråk 

Flerspråkiga 

elever som läser 

svenska som 

andraspråk 

Svenska Ej obligatoriska 

Ej normerade 

 

Utredning av flerspråkiga barn och elever med 

språkliga svårigheter, t.ex. Trog-2, CELF 47 

Logopeder, 

specialpedagoger eller 

speciallärare 

 

Flerspråkiga 

barn/elever som 

har språkliga 

svårigheter 

Svenska 

+ tolk 

Finns behov av 

normerade 

tester8 

Figur 1. Skillnader mellan pedagogiska kartläggningar. 

 Studiens avgränsningar 

Det finns studier som beskriver vad det innebär rent allmänt att vara flerspråkig och hur 

man tillägnar sig ett andraspråk. I föreliggande studie läggs i stället fokus på den 

forskning som finns kring kartläggning av flerspråkiga, mer specifikt barn och elever med 

arabisk dialekt som modersmål, och som har språkliga svårigheter och vad 

kartläggningen mäter. Studien omfattar inte elever som har språkliga svårigheter i 

kombination med grav hörsel- och synnedsättning, är döva eller blinda. 

 

 Studiens syfte 

Eva-Kristina Salamehs webbsida,9 Språkens Hus, är ett stöd för alla professioner som 

möter flerspråkiga barn och elever med språkliga svårigheter. Webbsidan 

rekommenderas i specialpedagogiska nätforum och fysiska forum och används för att 

kartlägga och utreda flerspråkiga elever, och den fungerar även rådgivande genom en 

spalt med frågor och svar kring flerspråkighet i allmänhet och flerspråkiga med språkliga 

                                                 
7 Clinical Evaluation of Language Fundamentals, ett språktest (se bilaga 3). 
8 Belägg för detta påstående finns i t.ex. Holmströms (2015) avhandling, 
9 http://www.sprakenshus.se/start (Salameh, u.å.). 
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svårigheter i synnerhet. Det går att läsa bland annat följande: ”Vi kommer också att på 

denna hemsida kunna erbjuda material för bedömning och behandling av flerspråkiga 

barn med språkstörning” (Salameh, u.å.). Eva-Kristina Salameh är legitimerad logoped 

och verksamhetsansvarig för Språkens Hus. Som specialpedagog och kunnig i bland 

annat arabiska språket blev jag nyfiken på materialet. Jag förstod ganska snabbt att till 

exempel rimorden på arabiska (se bilaga 2) inte är gångbara över hela arabvärlden. 

Exempel på rimord:10 

 

Hur de arabiska orden presenteras  

(Språkens Hus) 

 Hur de arabiska orden uttalas 

Språkens 

Hus 

Rimorden 

på svenska 

Bilder Språkens Hus 

Rimorden på 

arabiska11  

MSA12 Libanesisk 

dialekt13 

Egyptisk dialekt 

1.Tofflor14 

 

1. 

 

 

1. Misjájje 

 

1.Hidhaʾ 

dākheli 

 

1. Misheyye 

eller sahāta 

 

1. Shibbshibb 

 

2. Borste 2.  2. Firsjájje 2. Fūrshāt 2. Firsheye 2. Fursha 

Figur 2. Rimord. 

I min yrkesutövning möter jag många i skolans värld som inte är medvetna om att det 

arabiska språket är ett diglossiskt språk och att det kan se ut som ovan för elever som talar 

någon av de arabiska dialekterna. 

  

Det krävs en stor medvetenhet om språks uppbyggnad för att kunna tolka, testa och dra 

slutsatser om huruvida ett barn eller en elev har språkliga svårigheter. Barn och elever 

som inte utvecklar det svenska språket (oavsett vad de har för förstaspråk) utreds med 

olika språktester. Det är upp till utredaren att välja de lämpligaste testerna. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka ett vanligt förekommande testmaterial för att 

synliggöra vad som händer när man översätter testmaterialet från svenska till MSA 

respektive libanesisk dialekt samt eventuella konsekvenser härav för flerspråkiga elever. 

Vilka grammatiska strukturer förmår det översatta testmaterialet att fånga/mäta hos barn 

och elever som kommer från ett arabisktalande land och som inte behärskar MSA och 

vilka grammatiska strukturer går eventuellt förlorade p.g.a. översättningen? Mäter det 

översatta testmaterialet vad det avser att mäta?   

 

                                                 
10 Valet av dialekter: libanesiska är min egen dialekt och den egyptiska dialekten eftersom den är utbred i arabvärlden 

i och med landets film- och sångproduktion. 
11 Transkriberingen är Språkens Hus. 
12 Translittereringen är min och utgår från Nationalencyklopedins translitterering av arabiska (Retsö, 1989). 
13 Transkriberingen av de dialektala orden är min och utgår från Nationalencyklopedins translitterering av arabiska 

(Retsö, 1989). 
14 Tofflor i betydelsen inneskor. 



 

 

8 

 

Testet i fråga heter Trog-2, Test for reception of grammar (Bishop & Garsell, 2009), och 

är i sin tur översatt från engelska till svenska, och mäter den grammatiska 

språkförståelsen. Det används på enspråkiga barn och elever samt på flerspråkiga och då 

med hjälp av tolk eller modersmålslärare. Ytterligare beskrivning av testet finns i 

metodavsnittet. 
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3. Forskningsöversikt 
Det finns en hel del forskning om andraspråksinlärning och andraspråksundervisning 

(Axelsson, 2004, 2013; Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012; Sellgren, 2005). 

Forskningen om andraspråksinlärning omfattar alltifrån hur man lär sig ett ord (Enström, 

2013) till hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande (Gibbons, 2013a, 2013b). 

Forskningen bedrivs i huvudsak av språkforskare. När det gäller språksvårigheter, läs- 

och skrivsvårigheter, dyslexi, språkförsening och språkstörning är forskningen i 

huvudsak klinisk och bedrivs av bland andra logopeder, men även av språkforskare. I 

mötet mellan forskning om funktionsnedsättning och forskning om flerspråkighet, utgår 

både logopeder och språkforskare från teorier som gäller för andraspråksinlärning för att 

sedan och med olika kognitiva och språkliga testverktyg genomföra sina undersökningar.  

I litteraturen behandlas följande teman: 

• andraspråksinlärning vs språkliga svårigheter  

• kartläggning av flerspråkiga barn med och utan språkliga och kognitiva 

svårigheter 

 

 Andraspråksinlärning vs språkliga svårigheter 

Forskningen om andraspråksinlärningen är en relativt ung vetenskaplig disciplin. Fram 

till slutet av 1960-talet dominerade uppfattningen att förstaspråkets (L1) struktur påverkar 

hur snabbt man lär sig ett andraspråk (L2). Det var alltså skillnaden mellan förstaspråkets 

struktur och andraspråkets struktur som var grunden till svårigheterna. Man menade att 

ju större skillnaden mellan L1 och L2 är, desto större blir svårigheterna (Abrahamsson, 

2009). Idag vet man att andraspråksinlärningen är mer komplex än så och att inlärningen 

påverkas även av den sociala kontexten, som attityder gentemot L2, och 

andraspråksinlärarnas egenskaper, som motivation, språkbegåvning och ålder 

(Abrahamsson, 2009). 

 

Andraspråksbedömningar har använts på flerspråkiga elever i kliniska tester. Sådana 

bedömningar kan man läsa om i Salamehs (2011) och Holmströms (2015) studier (se 

avsnitt 3.2). Vad som har gjorts och vad det betyder för elever som definieras som 

arabisktalande diskuteras i avsnitt 9.1. Nedan följer en kort beskrivning av 

andraspråksbedömningar. 

 

Det finns olika bedömningsverktyg för att kartlägga hur långt man har kommit i sin 

andraspråksinlärning, t.ex. performansanalys och processbarhetsteorin. 

Performansanalys är en metod där man kartlägger elevens språkfärdigheter i tre nivåer: 

nybörjar-, mellan- och avancerad nivå. I denna metod kartläggs elevens språkliga 

utveckling utifrån språkliga kategorier som t.ex. nominalfraser, verbfraser och 

meningsbyggnad. I analysen lyfts elevens språkliga styrkor fram och läraren kan se vad 

som är närmast att utveckla. 
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Processbarhetsteorin, PT, är den metod som förekommer i studier kring flerspråkighet 

och språksvårigheter. PT används för att analysera språkutvecklingen hos 

andraspråksinlärare när det gäller de grammatiska strukturerna. Enligt denna metod, som 

är framtagen av Pienemann (1998) utvecklas grammatiken i en hierarkisk ordning och 

andraspråksinläraren processar reglerna från nivå ett upp till nivå fem. Inläraren processar 

en nivå i taget. Andraspråksinläraren automatiserar den grammatiska strukturen i takt 

med att dennes språk utvecklas och en ny nivå uppnås. Abrahamsson (2009) menar att 

PT har ”stått för den kanske mest lovande kognitivt orienterade utvecklingsmodellen för 

andraspråksinlärning, en modell enligt vilken inlärarens processningskapacitet 

bestämmer vad som kan och inte kan läras in på olika stadier.” (a.a., s. 23). Salameh 

(2006) menar att forskningen visar att den grammatiska strukturen följer samma principer 

oavsett språk, som i PT där stegen bygger på varandra.   

 

Om ett barn eller en elev inte utvecklar sitt andraspråk är det viktigt att man inte tror att 

anledningen till denna försening är det faktum att barnet/eleven är flerspråkigt. Salameh 

(2003) menar att det har framkommit olika förklaringar till varför en del barn inte tillägnar 

sig svenska, vilka bland annat menar att bristfällig exponering för svenska språket kan 

vara en anledning. Salameh (2003) påpekar att det även är möjligt att det handlar om 

språkstörning. Salameh (2006) anser att: ”För att dessa barn ska få den hjälp de behöver 

är det viktigt att skilja mellan brister som beror på för lite exponering för andraspråket 

och en språkstörning” (s. 8). Hon menar att flerspråkighet aldrig orsakar en språkstörning 

(a.a.). Vidare poängterar hon att språkstörning påverkar både L1 och L2. Ett barn kan 

alltså inte ha språkstörning bara i det ena språket.  

 

Språkstörning har man om man har svårt med språkproduktion och/eller med 

språkförståelse. I forskningen brukar man tala i termer som expressiv respektive 

impressiv språkförmåga. Det är lättare att lägga märke till om en person har svårigheter i 

språkproduktionen (expressiv språkförmåga), för det kan vi höra på hur personen talar. 

Däremot är det inte lika uppenbart om personen har ett gott talspråk, men svårigheter i 

språkförståelsen (impressiv språkförmåga). Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) 

menar att personer med språkstörning kan ha svårigheter med en eller flera av 

nedanstående områden: 

 

• fonologi: personen kan ha svårigheter med att producera vissa språkljud, talar 

entonigt o.s.v. Det kan också handla om att personen inte är fonologisk 

medveten och inte kan uppfatta språkljuden 

• grammatik: personen kan ha svårt med prepositioner, böjningsmönster, ordföljd 

o.s.v. 

• semantik: personen kan ha ett begränsat ordförråd och har svårt att mobilisera 

ord 

• pragmatik: personen kan ha svårigheter med hur man använder språket i olika 

situationer – att kommunicera och samspela 
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Det är viktigt att barn som är i riskzonen för språkstörning identifieras så fort som möjligt 

så att deras språkutveckling kan optimeras (Naudé, Louw & Weideman, 2007). Det finns 

en föreställning om att flerspråkiga barn tar längre tid på sig för att utveckla sitt språk och 

att de som arbetar med barnen väljer att vänta med att ge stöd med motivering att orsaken 

till barnets språkförsening beror på att barnet är flerspråkigt (Holmström, 2015). 

 

 Kartläggning av flerspråkiga barn och elever 

Språkforskarna är överens om att barn som har språkstörning kan ha svårigheter med 

språkets form (fonologi, morfologi, syntax), innehåll (semantik) och/eller pragmatik 

(funktion, turtagning, konversation) (Naudé, Louw & Weideman, 2007). För att utreda 

om ett barn har språkstörning är det som tidigare nämnts viktigt att man utreder barnets 

samtliga språk. Salameh (2003) menar att: ”In studies concerning L1 in bilingual children, 

the necessity of assessing both languages if [sic, ska vara ”of] the child is emphasised /… 

/ If only the second language is tested, the clinician will have problems differentiating 

between language problems dependent on an insufficient exposure to a second language 

and a L1 that is affecting both languages” (a.a, s. 18). 

 

Salameh, Nettelbladt och Gullberg (2002) poängterar att information från föräldrarna 

spelar en viktig roll när barn med misstänkt språkstörning bedöms av logopeder. Nauclér 

(2013) talar om språklig socialisation. Hon har i sin undersökning utifrån en 

sociokulturell modell tittat på hur svenska och turkiska barn mellan fem och sex år 

använder sitt språk. Hon har hämtat information dels från hemmen, dels från förskolan. 

Hon ser tydliga skillnader i hur vuxna interagerar med de svenska respektive turkiska 

barnen både i hemmiljön och i förskolan. I korthet kan man säga att de turkiska barnen 

förväntas vara passiva lyssnare och de svenska barnen förväntas vara aktiva lyssnare när 

de får frågor att ta ställning till, när man t.ex. läser sagor. Nauclér (2013) kommer fram 

till att de turkiska barnen har en god berättarteknik och grammatisk förmåga när de 

återberättar på sitt andraspråk, däremot är de inte vana att avbryta för att svara/fråga om 

texten i syfte att interagera med de vuxna. Salameh (2006) menar att synen på hur barn 

lär sig och utvecklar sitt språk skiljer sig mellan kulturer. I en del kulturer arbetar de 

vuxna aktivt med att interagera med barnen i syfte att utveckla deras språk. Vidare lyfter 

Salameh (2006) fram två olika principiella skillnader som hon har funnit i en del 

forskning: 

• barncentrerad inställning (de vuxna anpassar sitt språk till barnet, förenklar sitt 

språk/prosodi och talar bland annat långsamt) 

• situationscentrerad inställning (de vuxna talar till barn som om de vore vuxna, den 

vuxne upprepar sig inte och barnen anses inte vara en konversationspartner för 

den vuxne) 

 

De olika kommunikationsmönstren påverkar barnens sätt att kommunicera med både 

vuxna och barn. ”Den här och liknande studier kan kanske tjäna som en utgångspunkt för 

diskussioner om förskolans och skolans roll i barnens språkliga socialisation” (Nauclér, 

2013, s. 475). 
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Håkansson, Salameh och Nettelbladt (2003) menar att när man kartlägger flerspråkiga 

elever bör det vara självklart att båda språken testas. Okunskap om den typiska 

flerspråkiga utvecklingen kan leda till både under- och överdiagnostisering av dessa barn 

(Holmström, 2015). Hon menar att orsaken till överdiagnostisering kan vara att man testar 

flerspråkiga elever med tester normerade utifrån en enspråkig population. ”However, it 

is problematic to find suitable language tests for bilingual children in immigrant contexts 

with a large number of typologically different mother tongues. There are approximately 

140 different mother tongues in Swedish schools” menar Håkansson, Salameh och 

Nettelbladt (2003, s. 256).  Salameh och Nettelbladt har i sin studie jämfört tio svensk-

arabisktalande förskolebarn med språkstörning och tio svensk-arabisktalande barn utan 

språkstörning. I studien tog de fram uppgifter på både svenska och arabiska med 

utgångspunkten i Processbarhetsteorin, PT, för att jämföra den grammatiska utvecklingen 

i de båda språken. De kommer fram till att barn följer en grammatisk progression enligt 

PT och att de tvåspråkiga barnen med språkstörning tenderar att ha låg språkutveckling 

på båda språken, medan barn utan språkstörning visar en högre nivå i sin språkutveckling 

i åtminstone ett språk.  

 

Salameh (2011) och Holmström (2015) använde sig av bland annat Processbarhetsteorin, 

PT, när de testade flerspråkiga barn och elever. På svenska användes alla fem nivåer i PT, 

men ”för arabiska testades enbart tre nivåer då nivå fyra och fem är starkt kopplade till 

skriftspråket, vilket inte alla barn i projektet fullt ut behärskade på sitt modersmål” 

(Holmström, 2015, s. 37). Detta påstående kommer jag att återkomma till i slutet av denna 

studie. 

 

Salameh och Holmström lyfter fram att tillräcklig exponering för andraspråket är en 

framgångsfaktor för hur väl och snabbt man utvecklas (når den femte nivån i PT). 

Holmström (2015) har undersökt hur enspråkiga och flerspråkiga barn som är 

diagnostiserade med språkstörning organiserar sitt mentala lexikon jämförda med barn 

utan språkstörning. De flerspråkiga barnen var både svensk- och arabisktalande. 

Holmström (2015) menar att hennes resultat bekräftar tidigare forskning som visar att 

flerspråkiga barn med språkstörning har ”/…/ begränsningar i ordförrådsstorlek på båda 

språken jämfört med flerspråkiga barn med typisk utveckling” (s. 62). Vidare menar hon 

att för att kunna få en helhetsbild av barnens lexikala förmåga är det viktigt att man 

undersöker bland annat ordassociationer och kategorisering och att man gör det på båda 

språken. Det är först då vi får en rättvis bedömning av flerspråkiga barn, menar 

Holmström.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Språk har intresserat bland andra filosofer, lingvister och sociologer i syfte att förstå hur 

språk har uppstått, hur de är besläktade, hur språk används i olika sammanhang o.s.v. 

Språk är kommunikation och vi vet att i djurriket kommunicerar djuren genom olika läten, 

rörelser o.d. Det som är utmärkande för när människan språkar är att hon dels kan tänka 

abstrakt, dels kan kommunicera både muntligt och skriftligt. I denna studie utgår jag från 

flerspråkiga elever som definieras som arabisktalande och som av olika anledningar inte 

kommunicerar så som det förväntas av dem. För att bedöma elevernas 

kommunikationsförmåga görs olika språktester. I Sverige är dessa tester oftast inte 

anpassade till elevernas modersmål, och bedömningen görs med hjälp av tolk eller av 

modersmålslärare. För att studera skillnader och likheter mellan språken, utgår jag i denna 

studie från det språktypologiska perspektivet. Med stöd i detta perspektiv tydliggör jag 

skillnaden inte enbart mellan svenska och arabiska, utan även mellan MSA och den 

libanesiska dialekten, d.v.s. arabiskans diglossi.  

 

 Arabiska i ett språktypologiskt perspektiv 

Språktypologisk forskning studerar skillnader och likheter mellan språk. Arabiska skiljer 

sig avsevärt från svenska; till skillnad från franska, tyska och engelska som alla tillhör 

den indoeuropeiska språkfamiljen. Arabiska tillhör de semitiska språket och är besläktat 

med bland andra hebreiska och olika nyarameiska språk. Andersson (2001) menar att man 

kan klassificera språken utifrån släktskapet mellan olika språk (genetisk klassifikation), 

utifrån hur många som talar ett specifikt språk och dess status (ekologisk klassifikation) 

och utifrån strukturen på ett språk (typologisk klassifikation). I denna studie är den 

typologiska klassifikationen mest relevant, eftersom den behandlar frågor som rör t.ex. 

språkets ord- och satsmönster.  

 

Begreppet diglossi introducerades för första gången 1959 av lingvisten Charles A. 

Ferguson (Hallberg, 2016). Det som är utmärkande för diglossiska språk är att de har två 

olika språkvarianter som har olika funktioner (Hallberg, 2016). ”There is the ‘high 

variety’ (H), which is seen as ‘proper’ language and is the form taught in schools and 

used for writing. It is used in speech only in very formal settings. The language used in 

everyday, informal conversation is the ‘low variety’ (L)” (a.a, s. 16). H används inte i den 

dagliga kommunikationen utan den lärs ut genom formell utbildning. L är den 

språkvariant som barn lär sig innan de börjar i skolan. Ferguson (1959) menar att det är 

viktigt att veta när man använder vad.  I vissa situationer är det lämpligast att använda H 

och i andra situationer är det lämpligast att använda L. Överlappningen mellan H och L 

är mycket liten, menar Ferguson. Här nedan visas en lista över möjliga situationer där H 

och L vanligtvis förekommer (Ferguson, 1959, s. 329): 
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Figur 3 Användningen av high och low variety av arabiska. 

Vuxna använder alltid L när de talar med barn och barn använder alltid L när de talar med 

vuxna och varandra. L är vuxnas och barns modersmål. Barn hör H då och då, men faktisk 

inlärning av H sker huvudsakligen genom formell utbildning. 

 

Diglossin som ett större problem och som hinder för mänskliga rättigheter i formella 

sammanhang har beskrivits. Khachan (2010) beskriver hur högarabiskan används i 

rättssalar i Libanon även om t.ex. den åtalade inte behärskar detta språk. Khachan menar 

att det saknas andra dokumentationsmedel som ljud- eller videoinspelningar från 

rättegångarna: ”/…/ where only Standard Arabic is recorded and, hence, linguistic rights 

are jeopardized by means of information loss” (s. 189). Domstolens sekreterare skriver 

på MSA ner allt som sägs, även om det sägs på dialekt, som alltså saknar ett skriftspråk. 

 

Ferguson (1959) lyfter fram att skillnaden mellan H och L är att talaren av L behärskar 

sitt språk till en grad som han/hon aldrig når i H. Vad gäller grammatiken menar Ferguson 

att: ”The grammatical structure of L is learned without explicit discussion of grammatical 

concepts; the grammar of H is learned in terms of ’rules’ and norms to be imitated” (s. 

331).  

 

Bani-Khaled (2014) menar att: ”/…/ many Arabic dialects are not mutually 

comprehensible forcing speakers to ’code-switch’15 or even stop communicating with one 

another” (s. 182). Det finns alltså stora skillnader mellan dialekter. 

 

Arabiskan kan uppfattas innehålla tre besläktade varianter: 

1. klassisk arabiska är den förislamiska epokens litteraturspråk. Det är också 

Koranens språk 

2. modern standardarabiska (MSA). Det är det språk som används i skrift. MSA 

lär man sig i skolan och används muntligt i mycket formella sammanhang. 

Modersmålsundervisningen i Sverige sker på MSA 

                                                 
15 Code-switch, på svenska kodväxling. 

”kodväxling, inom språksociologin tvåspråkiga eller bidialektala personers växelvisa användande av mer än ett språk 

eller mer än en språkvarietet under ett och samma samtal” (Kodväxling, 1993, s. 147). 
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3. dialekter som används vid informell muntlig kommunikation. Lokala 

dialekter används i dagligt tal samt i hemmen. 

Det är dialekten som är den arabisktalandes modersmål 

 

Det är svårt att definiera språkliga varianter, menar Hallberg (2016), men MSA definieras 

bland annat utifrån dess kodifiering, d.v.s. att språket får en skriftlig norm, och dess 

användning samt att man lär sig MSA genom formell utbildning. Kodifiering används för 

att standardisera och för att utveckla språknormer. Hallberg (2016) menar att det talade 

språket har en egen språknorm som skiljer sig från den kodifierade grammatiken. 

Kodifieringen av arabiskan ägde rum på 600-talet i och med framväxten av islam och att 

Koranen blev nedskriven. Ett omfattande arbete med den arabiska grammatiken utfördes 

under de två följande århundraden för att nå sitt slutstadium av teoretisk utveckling under 

900-talet. Det är denna grammatik som eleverna möter när de lär sig MSA i skolan. 

Kodifieringen baserades på äldre texter, förislamisk poesi och Koranen samt talesätt och 

ordspråk (a.a.).  

 

På 1800-talet uppstod en rörelse, nahda, i Egypten och spreds senare till övriga 

Mellanöstern. Med denna rörelse skedde en utveckling av klassisk arabiska som ledde till 

att modern standardarabiska (MSA) uppstod. Förändringen berörde bland annat 

ordförrådet, men den påverkade inte den grundläggande syntaxen, konstaterar Hallberg 

(2016). 

 

 Arabiska – ett diglossiskt språk  

MSA är det officiella språket från Syrien i norr till Jemen i söder och från Marocko i väst 

till Irak i öst. Det arabiska begreppet för MSA är fusha. Det arabiska alfabetet består av 

28 bokstäver, alla är konsonanter, men tre används också för att representera långa 

vokalljud. Korta vokalljud kan, men måste inte, markeras med diakritiska tecken.16 Det 

finns alltså tre bokstäver som dubblerar som vokaler, men sex vokalljud, tre korta a [ɛ̈], 

u [ʊ] och i [ɪ] och tre långa ā [æː], ī [iː], ū [uː]. Arabiska skrivs från höger till vänster. 

Bokstäverna skrivs ihop och de får olika former beroende på var i ordet de står.  

 

Syftet med denna inblick i det arabiska språket är inte att ge en fördjupad bild om språkets 

struktur, utan att ge insyn i några valda delar som ger förståelse för resultatanalysen i 

denna studie. Nedan följer en beskrivning av likheter och skillnader i den arabiska 

språkstrukturen (MSA) jämförd med den svenska. Eftersom denna studie tar upp 

arabiskans diglossi, beskrivs här även skillnaden mellan MSA och libanesisk dialekt. 

 

 Vokabulär och ordföljd 

Det är inte förvånande att det inte finns motsvarigheter till standardarabiskans facktermer 

i olika dialekter, eftersom dessa fenomen sällan berörs i dialekterna. Det är inte heller 

                                                 
16 ”diakriʹtiskt tecken (av grekiska diakritikoʹs ’som åtskiljer’), litet tecken i skrift med särskiljande funktion och i form 

av ring, prick(ar), streck, hake e.d. som utgör ett led i en bokstav (ett grafem) såsom i å, ö, è och ç” (Diakritiskt tecken, 

1990, s. 547). 
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förvånande att folkliga uttryck (namn på vissa vardagliga föremål eller föremål med lokal 

anknytning) inte har några motsvarigheter på standardarabiska (Ferguson, 1959). Vidare 

menar Ferguson att det som är slående med diglossin är att det finns högfrekventa ord 

som används för samma fenomen, men som enbart förekommer antingen i 

standardarabiskan eller dialekten.17 Han använder exempelordet ”se” som i skriftspråket 

är raʾā och på talad arabiska shef och han hävdar att: ”The word raʾā never occurs in 

ordinary conversation and šāf [shāf] is not used in normal written Arabic. If for some 

reason a remark in which šāf was used is quoted in the press, it is replaced by raʾā in the 

written quotation” (s. 334). 

 

Det svenska språkets grundläggande ordföljd, liksom bland andra engelskans, franskans 

och spanskans, är ett subjekt (S), ett predikatsverb (V) och ett objekt (O), SVO. Däremot 

är MSA:s liksom hebreiskans grundläggande ordföljd VSO (Andersson, 2001). 

 

Ordföljden i meningen ”Pojken äter ett äpple”, ser ut så här på arabiska (MSA= modern 

standardarabiska, Lib = libanesisk dialekt): 

 

Sv: Pojken äter  ett äpple 

 

MSA: Yaʾkul-u al-wallad-u    tuffahat-un 

 Äter pojken  X äpple 

 

Lib: S-sabbe ʿam yekul  X teffeha 

 Pojken  håller på att äta   äpple 

 

Suffixen -u och -un som finns i exemplen här ovan al-walad-u samt -i är kasusändelser. 

Dessa förekommer enbart i MSA (Hallberg, 2016; Haywood & Nahmad, 1984). 

Arabiskan har som framgått sex vokalljud, tre korta och tre långa. Vokalerna, a, u och i, 

läggs till substantivet och adjektivet. Substantiven och adjektiven är indelade i genus 

(maskulina och feminina ord) och numerus (singular, plural och dualis). Vokaltecknen 

har en viktig roll i MSA:s kasusbildning. Det finns tre kasus som markeras med olika 

vokaltecken på den sista konsonanten i substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord 

(Schulz, Krahl & Reuschel, 2001): 

 

1. ackusativ: objekt- och adverbialkasus och markeras med -a eller -an 

Jag ser ett hus (beyt-an ً بيتا) jag ser huset (al-bayt-a ًَاَلَبيت) 

 

2. nominativ: subjektkasus och markeras med -u eller -un  

ett hus (beyt-un  ًَبيت) huset (al-beyt-u  ًاَلَبيت) 

 

3. genitiv: kasus efter prepositioner och markeras med i eller in 

i ett hus (fi beyt-in  ًفي بيت) i huset (fi al-beyt-i  ًفي البيت) 

                                                 
17 Ferguson använder H och L och i texten ersätter jag H med standardarabiska och L med dialekt. Shef är ett begrepp 

som används i den libanesiska dialekten.  
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I de fall där substantivet eller adjektivet är obestämt skrivs vokalen som dubbel och bildar 

ljudet un som i exemplet tufahat-un. Detta kallas för nunation och kan vara un, an eller 

in. Nunation förekommer också enbart i MSA. Det kan förekomma i olika dialekter som 

fasta uttryck, t.ex. abad-an. Abad betyder evig och med nunation får ordet betydelsen 

aldrig. Exempel på sådana fasta uttryck på svenska med kasusändelser är ”till fots”, ”i 

rättan tid” och ”se i syne”. 

 

 Morfologisk typologi 

Andersson (2001) menar att arabiska är ett flekterande språk, vilket innebär att språket är 

rikt på inre böjningar. Dessa inre böjningar ändrar ordets morfologiska form. Ett ord 

består av en rot om tre (ibland fyra) konsonanter och genom att placera vokaler, och 

ibland konsonanter, i och runt roten så skapas olika ord. Av roten ktb (som i svenskans 

skriv) får man följande ord: 

➢ roten + böjningsaffix: kataba = han skrev, katabat = hon skrev 

➢ roten + vokaler: kitab = bok, kitaba= skrift, kaataba = brevväxla och 

kateb = författare 

➢ roten + avlednings- eller stambildningsaffix: maktub = skriven/brev, 

maktab = kontor och maktaba = bibliotek 
 

 Genitiv- och passivform 

Språk med VSO-ordföljd brukar placera adjektivet och genitiven efter substantivet (Barth 

Magnus, Tawaefi & Viberg, 1989). Till exempel: 

 

Kurat-un = boll bint-un = flicka  saghirat-un =liten 

 

Flickans boll kurat-u l-bint-i 

Flickans lilla boll kurat-u l-bint-i s-saghirat-u  

Den lilla flickans boll kurat-u l-bint-i s-saghirat-i 

En flickas lilla boll kurat-u bint-in saghirat-un  

En liten flickas boll kurat-u bint-in saghirat-in 

 

Den passiva verbformen i MSA kallas ”okänd” och till skillnad från engelska eller andra 

indoeuropeiska språk är det ”/…/ not correct to use the Passive in Arabic when the doer 

of the act is mentioned particulary if a human being is mentioned in this capacity. Thus, 

’Hassan was struck by Zaid’ must be turned into ’Zaid struck Hassan’ or ’Zaid was the 

one who struck Hassan’” (Haywood & Nahmad, 1984, s. 143). 

 

Den passiva formen bryts ofta enligt Schulz, Krahl och Reuschel (2001) genom att 

tillägga min qibal, ”av”. På så sätt förblir inte subjektet ”okänt” och ”/…/ preference is 

given to the use of the active voice” (a.a. s. 248). 
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 Verb och personliga pronomen 

I den följande översikten ser man hur de personliga pronomenen är böjda i genus och 

numerus. Det ges också exempel på hur verb böjs utifrån genus och numerus: 

 
Singular Dualis Plural 

Jag - ana  

ana katabtu - jag skrev 

 Vi – nahnu 

nahnu katabna - vi skrev 

Du - anta (maskulinum) 

anta katabta – du skrev 

 

Ni (två) - antumma (dualis, 

mask. och fem.)  

antumaa katabtummā - ni 

två skrev 

 

Ni - antum (pl. maskulin)  

antum katabtum - ni skrev 

Du - anti (femininum) 

anti katabti  - du skrev 

Ni - antunna (pl. feminin)  

antunna katabtunna - ni skrev 

Han -  huwa (mask.) 

huwa kataba - han skrev 

 

De - humma (dualis, mask 

och fem) 

humma katabā - de två 

skrev 

De - hum (maskulinum)

  

hm katabū - de skrev 

 

Hon - hiya (fem.) 

hiya katabat - hon skrev 

De - hunna (femininum) 

hunna katabna - de skrev 

 

Figur 4. Översikt över verb och personliga pronomen. 

 Problemprecisering 

Med utgångspunkt i Skollagen och styrdokumenten kring pedagogiska utredningar, mitt 

tidigare formulerade syfte och med stöd av ovan nämnda teoretiska perspektiv besvaras 

följande frågeställningar: 

 

Vilka grammatiska strukturer kan testmaterialet Trog-2 fånga/mäta och vilka går 

förlorade när man översätter dem till MSA och till libanesisk dialekt? 

1. Mäter det översatta testmaterialet vad det avser att mäta? 

2. Vilka eventuella brister och förtjänster har testmaterialet, Trog-2, när och om det 

används för kartläggning av flerspråkiga arabisktalande barn och elever som inte 

kan läsa och skriva på MSA? 

 

Med utgångspunkt i Bachmans och Palmers teorier kring utformning av test och deras 

metod som innefattar att man undersöker testkvaliteten med hjälp av sex testegenskaper 

kommer jag i nästkommande kapitel att besvara dessa frågeställningar. 
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5. Metodologisk ansats 
I kapitel två har jag gett några exempel på tester och metoder som är vanligt 

förekommande när man kartlägger flerspråkiga barns och elevers språknivå i svenska som 

andraspråk och när man kartlägger flerspråkiga barns och elevers språkförståelseförmåga. 

Jag har också lyft fram bristen på normerade tester för denna elevgrupp. Med stöd i det 

språktypologiska perspektivet visar jag i föregående kapitel på skillnaderna i 

språkstrukturer mellan inte enbart svenska och arabiska, utan även mellan MSA och 

libanesisk dialekt. I kapitlet framkommer bland annat vilka svårigheter som kan uppstå 

när t.ex. MSA används i sammanhang och med personer som inte behärskar detta språk. 

Därför är det viktigt att kasta ljus över arabiskans diglossi och konsekvenserna av denna 

när vi utreder språkförmågan hos elever som definieras som arabisktalande.  

 

För att kunna svara på studiens frågor lät jag mig inspireras av det sociolingvistiska 

perspektivet som bland annat studerar diglossi och flerspråkighet, två för denna studie 

viktiga ämnen. 

 

 Sociolingvistiskt förhållningssätt 

Länge har språk studerats utifrån ett historiskt och filosofiskt perspektiv, men Ferdinand 

de Saussure studerade språk utifrån dess strukturer. de Saussure delade in ett språk i två 

delar: språksystemet, la langue, och talet, la parole. Han gjorde alltså skillnad mellan 

språkets form och dess innehåll. de Saussures idéer utgör grunden för 

strukturlingvistiken, som studerar språkets olika beståndsdelar; ordförråd, grammatik, 

semantik och ljudsystem samt pragmatik (Kirsten, 2007). Som en motreaktion mot att 

lägga tyngdvikten vid strukturalismen, utvecklades det sociolingvistiska perspektivet 

som betraktar språket från de sociala och samhälleliga faktorerna samt från ett 

språkvetenskapligt perspektiv (Einarsson, 2009). Flerspråkighet, diglossi och dialekter är 

några ämnen som studeras utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv (Coupland & Jaworski, 

2009; Erasmie, 1977; Norrby & Håkansson, 2015). 

  

Norrby och Håkansson (2015) menar att sociolingvistiker studerar enheter i språket som 

fonologi, morfologi, syntax, text samt de språkliga variationerna som finns i dessa 

enheter. Vidare studerar de hur språket används när människor interagerar. Norrby och 

Håkansson poängterar att sociolingvistiken studerar språken i två parallella spår som de 

kallar variationsparadigm och interaktionsparadigm. En översikt över 

variationsparadigmet och interaktionsparadigmet finns i Norrby och Håkansson (2015, s. 

26). Här nedan redovisas några av deras exempel på vad dessa två huvudspår i 

sociolingvistiken behandlar (Norrby & Håkansson, 2015, s. 26): 
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Variationsparadigmet Interaktionella paradigmet 

Beskriver språksystemet som det visar 

sig i olika gruppers språkbruk 

Beskriver språket i bruk som det visar sig 

i olika grupper och hos individer 

Fokus på språkstrukturella enheter 

(t.ex. fonem, morfem) 

Fokus på språket som kommunikativ 

handling 

Dekontextualisering Kontextualisering  

Figur 5. Sociolingvistikens huvudspår. 

Med dessa två paradigm som inspiration började jag leta efter litteratur som tar upp 

språktester som tar hänsyn till det interaktionella perspektivet, eftersom jag analyserar 

Trog-2 inte enbart utifrån språkstrukturerna, utan även utifrån hur språket brukas av 

språkanvändare. I den här studien är språkanvändare inte enbart testledaren och 

testtagaren utan även tolken/modersmålsläraren. Jag blev nyfiken på ett kapitel, ”Testing 

of linguistic minorities”, författat av Richard Duran i boken Educational measurement  

(Linn, 1993). Här redogörs för Bachmans och Palmers tankar kring testanvändbarhet och 

metoder för att undersöka testets tillförlitlighet. Bachman och Palmer menar att när man 

konstruerar test bör man ha i åtanke ett specifikt syfte med testet och specifikt tilltänkta 

grupper samt språkanvändningsområden. De lyfter fram olika testegenskaper som man 

bör beakta vid språktestning. Bachman och Palmer (2000) tar upp kvalitetskriterier för 

just språktester.  

 

Jag menar att de testkvaliteter som beskrivs av Bachman och Palmer (2000) går i linje 

med det sociolingvistiska perspektivet och fungerar bra för att belysa förtjänster och 

brister med att översätta testmaterialet Trog-2. M.a.o. är Bachmans och Palmers modell 

relevant för denna studie och testkriterierna återkommer jag till i min resultatanalys. Först 

ger jag en kort beskrivning av vad de olika testkvaliteterna står för.  

 

 Testkvaliteter 

Bachman och Palmer (2000) anser att det viktigaste övervägandet man ska göra när man 

utformar ett språktest är att beakta dess användbarhet som bestäms med stöd av sex olika 

testegenskaper. De menar att ett test är användbart när det finns balans mellan följande 

testegenskaper: 
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1. reliabilitet 

2. begreppsvaliditet 

3. autenticitet 

4. interaktivitet 

5. impact (påverkan/genomslag) 

6. genomförandet 
 

Dessa testegenskaper tillsammans med de tre nedanstående principerna utgör en grund 

för kärnfrågan vid utformandet av språktester, nämligen hur användbart är just det testet 

för det ämnade syftet. Den första principen är att testets användbarhet bör ta större 

utrymme än de individuella egenskaperna som kan påverka användbarheten. Den andra 

principen pekar på vikten av att inte behandla de olika testegenskaperna var för sig, utan 

alla ska beaktas utifrån testets användbarhet. Till slut utgår Bachman och Palmer från att 

testets användbarhet och balansen mellan de sex olika testegenskaperna inte kan 

appliceras generellt och överallt utan ska bestämmas inför varje testsituation.  

 

 Reliabilitet och begreppsvaliditet 

Ett testresultat har hög reliabilitet, tillförlitlighet, om resultaten är konsekventa vid olika 

upprepade mätningar. På så sätt kan reliabilitet anses vara ”/…/ a function of the 

consistency of scores from one set of tests and test tasks to another” (Bachman & Palmer, 

2000, s. 19-20). Reliabilitet är en väsentlig förutsättning för testkvaliteten, för om 

testresultatet inte i stor utsträckning är konsekvent kan det inte ge oss någon information 

om den förmåga vi vill mäta. 

 

Bachman och Palmer (2000) menar att man måste vara medveten om att det inte är möjligt 

att helt och hållet eliminera inkonsekvens i testresultat, men att det går att minimera 

effekterna av potentiella felkällor genom testutformning. För att ta reda på vilka 

felkällorna är, och för att undersöka reliabiliteten i ett test, ska man fråga sig: ”How much 

of an individual's test performance is due to measurement error, or to factors other than 

the language ability we want to measure?” (Bachman, 1990, s. 160-161). 

 

Hur mycket av individens provresultat som beror på de språkliga förmågorna vi vill mäta, 

är en fråga som ska besvaras för att fastställa testets validitet. När man utformar test finns 

det alltså två kompletterande mål vad gäller reliabilitet och begreppsvaliditet. Det ena är 

att minimera effekterna av felkällor och det andra att maximera effekterna av de 

språkförmågor man ämnar mäta. Att identifiera felkällorna försvåras p.g.a. faktorer som 

kön, ålder, personlighet, utbildningsnivå, tidigare erfarenheter av liknande tester samt 

modersmål, och de är svåra att särskilja från effekterna av de språkförmågor vi vill mäta 

(a.a.). Med begreppsvaliditet avser Bachman och Palmer (2000) vikten av 

testkonstruktionen och betydelsen av tolkningar av testresultaten. De menar att det är 

viktigt att fråga sig i vilken utsträckning man kan rättfärdigar ett givet testresultat som en 

indikator på den förmågan som man avser mäta. 
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 Autenticitet och interaktivitet 

Vad gäller språktester gör Bachman och Palmer (2000) skillnad mellan Language test 

performance och Language use. De menar att om man använder testresultat för att dra 

slutsatser om en individs språkförmåga och för att ta olika slags beslut, måste språktestet 

vara starkt relaterat till språkanvändningen. Alltså att det språk som testas också används 

i andra sammanhang än i själva testet (s. 10). Det kan man få syn på genom att beakta 

förhållandet mellan målspråkets funktion och egenskaperna hos ett givet test. Graden av 

denna relation kallar de för autenticitet. 

  

Hur mycket och på vilket sätt testtagaren är involverad i testet spelar också roll, enligt 

Bachmans och Palmers tankar kring testkvaliteter. Interaktivitet är en av de sex 

testegenskaperna och som står för testtagarens individuella egenskaper vid 

genomförandet av testet. Det är mycket som kan påverka testtagarens testresultat, som 

trötthet, oväntade humörsvängningar o.d. och som är svåra att förutsäga eller kontrollera. 

Däremot kan man väga in testtagarens ålder, kön, modersmål o.s.v. De mest relevanta 

personliga egenskaper, som man kan beakta när man utformar, utvecklar och använder 

språktester, är testagarens language ability (i begreppet inbegrips language knowledge 

och strategic competence, eller metacognitive strategies), topical knowledge, och 

affective schemata. (Bachman & Palmer, 2000). Med topical knowledge menar Bachman 

och Palmer bland annat vissa testuppgifter som förutsätter kulturella eller aktuella 

kunskaper hos testtagaren kan vara enklare för dem som har den kunskapen och mer svåra 

för dem som inte besitter denna kulturella eller aktuella kunskap. Affective schemata står 

för sambandet mellan tidigare emotionella erfarenheter i liknande sammanhang och den 

aktuella kunskapen som testas. De affektiva schemana påverkar testtagarens sätt att svara 

på eller slutföra uppgifterna; de kan alltså antingen förenkla eller begränsa testtagarens 

förmåga att visa sina språkkunskaper. Med språkkunskaper, language ability, menar 

Bachman och Palmer språk- och strategiskkompetens, language knowledge och strategic 

competence. Den strategiska kompetensen, strategic competence, innefattar metakognitiv 

kompetens och kännetecknas av planering- och bedömningsförmåga. Språkkomptensen, 

language knowledge, kännetecknas av individens kännedom om och kompetens i: 

 

1. språkets struktur, organizational knowledge, och syftar till språkets grammatiska 

strukturer (t.ex. fonologi, morfologi och syntax) och till språkets textuella 

strukturer (t.ex. textbindning och retorik) 

2. språkets pragmatik, pragmatic knowledge och syftar till språkets funktionella 

egenskaper (förståelse och användning av språket i olika sammanhang för att 

förstå t.ex. ironi, fantasi och lagar) och till de sociolingvistiska variationerna 

(t.ex. olika dialekter, idiomatiska uttryck, kulturell referensram och 

ordanvändning för att uppnå ett specifikt syfte) (Bachman & Palmer, 2000) 

 

Det finns ett starkt samband mellan interaktivitet och autenticitet. Testkvaliteten beskrivs 

utifrån: ”/…/ ’relatively more’ or ’relatively less’ authentic or interactive, rather than 

‘authentic’ and ‘inauthentic’ or ‘interactive’ and ‘non interactive.’” (a.a., s. 28). 
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 Genomslag och genomförande 

Bachman och Palmer (2000) lyfter fram testets påverkansfaktorer. De använder begreppet 

impact18 för att beskriva dessa faktorer. 

 

De menar att när man utformar tester utifrån specifika bedömningsbehov och mål, 

kommer valet av tester att få specifika konsekvenser eller impact on, ge genomslag på 

såväl individen (mikronivå) som på systemet (makronivå). Med systemet syftar de på 

både utbildningssystemet och samhället i stort. Bachman och Palmer menar att tester 

nästan alltid är ämnade att tillgodose behoven hos utbildningssystemet eller samhället 

som helhet.  

 

Washback är en aspekt av påverkansfaktorer, som också har beskrivits av bland andra 

Bachman och Palmer (2000). Det är ett begrepp som används för att beskriva hur 

användandet av språktestning påverkar både elever och lärare – att testning kan vara 

gynnsam eller ogynnsam för undervisningen och lärandet. Det är testtagarens egen 

uppfattning om sin språkförmåga som blir negativt eller positivt bekräftad. För läraren 

kan tester inverka på undervisningens innehåll. Bachman och Palmer nämner begreppet 

”teaching to the test”, vilket innebär att undervisningen inte behöver vara förenlig med 

lärandemålen. Begreppet kan relateras till graden av autenticitet. Om läraren känner att 

det han/hon undervisar i inte är relevant för testet, eller vice versa, visar det låg 

autenticitet där testet kan ha en ogynnsam washback på lärandemålen (Bachman & 

Palmer, 2000). Det är viktigt att överväga testers inverkan på samhället och 

utbildningssystemet. Vad det kan innebära för samhället om man använder språktester 

för att avgöra i t.ex. en medborgarskapsansökan eller för utbildningen när man testar 

elever i syfte att gruppera dem i olika kategorier. Bachman och Palmer menar att: 

 

/…/ what values and goals are implied, for example, when we choose to 

give a test rather than seeking information from a different source, such 

as a teacher who knows the potential test takers, or by reviewing the test 

takers’ records? (Bachman & Palmer, 2000, s. 30). 

 

Genomförandet är den sjätte och sista testkvaliteten och avser främst sättet på vilket testet 

kommer att implementeras och i vilken utsträckning det kommer att användas. Bachman 

och Palmer (2000) använder sig av begreppet resurser för att kunna värdera om ett test är 

genomförbart. De menar att det finns ett samband mellan tillgängliga och nödvändiga 

resurser. Om de tillgängliga resurserna överstiger eller är lika med de nödvändiga 

resurserna då är testet genomförbart. Skulle de nödvändiga resurserna vara större än de 

resurser som är tillgängliga då är testet inte genomförbart. 

 

Med resurser menar de alltifrån de mänskliga resurserna som de som författar och 

administrerar testet, till materiell utrustning som datorer och papper samt tid för bland 

annat testanalyser. Varje test är unikt och följaktligen blir genomförandet en fråga om i 

                                                 
18 På svenska kommer jag att använda mig av två begrepp, påverkan och genomslag när jag menar impact. 
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vilken utsträckning kraven för det specifika testet kan uppfyllas vid utformning, 

utveckling och användning av testet och de resurser som kommer att finnas tillgängliga 

för dessa aktiviteter (Bachman & Palmer, 2000). 

 

 Metodologiska övervägande 

Syftet med denna studie är att undersöka ett vanligt förekommande testmaterial för att 

synliggöra vad som händer när man översätter testmaterialet från svenska till MSA 

respektive libanesisk dialekt samt eventuella konsekvenser härav för flerspråkiga elever. 

Jag har i ett antal år arbetat med kartläggning av flerspråkiga elever, både nyanlända 

elever och elever som inte har utvecklats mot kunskapsmålen och som har ansetts vara i 

behov av pedagogisk utredning. I mitt arbete som flerspråkig specialpedagog har jag 

ständigt ögonen öppna för vad som händer inom detta fält. Mina erfarenheter påverkar 

medvetet eller omedvetet dels det jag vill fokusera på, dels vad jag menar kan vara 

användbart för andra specialpedagoger som möter elever som ska utredas. 

 

Valet av Trog-2 gjordes inte slumpmässigt. Det är ett test som har använts och används, 

inte bara av logoped- och specialpedagogkollegor utan även av mig själv, och som utgör 

ett av många i ett testbatteri när barns och elevers språkförståelseförmåga testas. Andra 

testmaterial i ett testbatteri undersöker bland annat elevens fonologiska, semantiska och 

pragmatiska förmåga. Det är ett medvetet val att inte utgå från mina erfarenheter av att 

ha genomfört testet på både MSA och på dialekt. Jag har försökt att betrakta testet på ett 

objektivt sätt så långt det går genom att gå igenom strukturen som den beskrivs i 

manualen och visa på vad som händer med denna struktur vid översättningarna. Jag har 

valt att översätta den första meningen i varje block för att det är bara den meningen som 

man kan läsa om i manualen. När jag har sett att det finns olika grammatiska strukturer 

inom samma block, har jag valt att översätta ytterligare en mening för att i möjligaste 

mån kunna ge en helhetsbedömning av varje block. För övrigt har jag varit noggrann med 

att skydda testets innehåll. 

 

Min översättning är inte granskad av experter, varken grammatiskt, semantiskt eller 

lingvistiskt. Det är en svaghet i studien. Man kan eventuellt ha synpunkter på 

översättningarna som är gjorda på MSA, men den libanesiska dialekten är mitt modersmål 

och mina tolkningar delar jag med en stor libanesisk population. MSA är mitt andraspråk, 

mitt skolspråk, liksom för alla arabisktalande. 
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6. Genomförande och empiriskt material 
 

  Val av testmaterial för denna studie 

Sedan ett antal år är jag anställd som specialpedagog på centrala elevhälsoenheter i två 

kommuner och med särskild kompetens inom flerspråkighet. Till enheterna kommer olika 

uppdrag med varierande frågeställningar och önskemål om språkliga och psykologiska 

utredningar, men även handlednings- och konsultationsuppdrag som ryms inom 

elevhälsans övergripande mål.19 

 

När jag sonderar testmaterial som används för att kartlägga flerspråkiga elever nämns 

Trog-2 av Skåne läns landstings logopeder och kommunernas skollogopeder samt Skånes 

kompetenscentrum för elever med dyslexi. Hur ofta testet genomförs på barn och elever 

som har svenska som förstaspråk och på flerspråkiga elever har jag inte undersökt, men 

jag vet genom att ha frågat ett antal logopeder att testet används med hjälp av tolk eller 

modersmålslärare.  Testledarna är medvetna om att man ska göra kvalitativa bedömningar 

p.g.a. olikheterna i språken, men någon djupare kunskap om vari skillnaderna ligger är 

inte utbredd än. Utbildningsdepartementet (2016) uppskattar i sin utredning Samordning, 

ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa 

funktionsnedsättningar att 0,7% av grundskoleeleverna har grav språkstörning. 

Utredningen lyfter fram att språkbedömningar på flerspråkiga elever är svåra att göra och 

att bedömningarna för denna elevgrupp ofta blir kvalitativa. I utredningen hittar man 

också stöd för att tolk används när man testar flerspråkiga elever: 

Testerna blir som viskleken eftersom en tolk förmedlar budskapen 

mellan logoped och elev. Det finns skillnader mellan olika tolkar, och 

ibland är risken större för missförstånd som påverkar testresultaten. 

Logopederna på mottagningarna för en diskussion om att metoden att 

bedöma varje språk för sig kanske inte är relevant. Kanske borde man 

bedöma språken tillsammans i stället för att till exempel lita på separata 

resultat från exempelvis språktestet TROG på svenska och TROG 2 på 

arabiska. Dessutom skiljer sig språken mycket åt och 

logopedmottagningarna skulle helst ha en särskild normering för varje 

språk. De diskussioner som man för om engelsk normering i tester 

översatta till svenska behöver man enligt logopederna föra kring 

testmaterial för flerspråkiga barn också. Testmaterialen är kulturellt 

belastade, till exempel vad gäller ordförråd (Utbildningsdepartementet, 

2016, s. 255–256). 20 

 

                                                 

19 Elevhälsans mål i Skollagen 2 kap 25§: ” Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas.”  
20 Min kursivering. Här tolkar jag det som att Trog-2 genomförs på arabiska med hjälp av tolk. 
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  Beskrivning av testmaterialet Trog-2 

Trog-2 är ett språktest som är avsett att mäta barns och elevers, mellan 4 och 16 år, 

språkförmåga vad gäller grammatiska strukturer och ska användas som en del av ett 

större testbatteri för att kunna diagnostisera en språklig funktionsnedsättning (Bishop 

& Garsell, 2009). Testledaren bör enligt manualen: ”/…/ överväga om testet är lämpligt 

att administrera till ett barn som inte har svenska som första språk.” (a.a., s. 10). Testet 

kan genomföras av legitimerade logopeder, psykologer eller specialpedagoger.  Trog-2 

är översatt från engelska till svenska och har normerats med stöd av magisteruppsatser 

som logopedstudenter skrivit. Detta arbete har letts av en projektgrupp vid Göteborgs 

universitet.21  

 

Trog-2 mäter barnets/elevens receptiva grammatiska språkförståelseförmåga. Detta 

innebär att testet mäter hur mycket testtagaren förstår och inte hur mycket barnet/eleven 

själv kan uttrycka. I slutet av Trog-2 finns ett valfritt ordförrådstest som testledaren kan 

använda sig av för att se om eleven förstår substantiven, adjektiven och verben som 

förekommer i testet. En sådan kontroll av ordförståelsen är viktig om barnet inte svarar 

på ”/…/ de två först administrerade blocken, eller svarar fel på de första fem blocken” 

(Bishop & Garsell, 2009, s. 46). Vidare menar Bishop och Garsell att antingen kan 

testledaren välja att låta barnet/eleven benämna det som finns på bilderna, eller att 

testledare benämner och låter barnet/eleven peka på rätt bild. 

 

I manualen till Trog-2 redogörs vidare för testets reliabilitet och begreppsvaliditet. Här 

ges även utförlig information om normeringsurval, testets struktur, analysverktyg och 

riktlinjer för genomförandet och administreringen. Jag vill understryka att i följande 

resultatanalys har jag ingen avsikt att ifrågasätta den svenska översättningen av Trog-2. 

 

Testet består av 80 uppgifter fördelade på 20 block (Block A till Block T). Varje block 

innehåller fyra meningar och undersöker olika grammatiska konstruktioner, t.ex. 

negation. Dessa konstruktioner redogör jag för mer utförligt i resultatbeskrivningen. 

Testets konstruktion som den beskrivs i manualen (Bishop & Garsell, 2009, s. 16): 

  

                                                 
21 Projektgruppen bestod av: med. dr, leg. logoped och docent Carmela Miniscalco, samt leg. psykolog Annika 

Dahlgren Sandberg och fil.lic. Jakob Åsberg. 
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Block Konstruktion Exempel 

A Två element Fåret springer 

B Negation  Mannen/farbrorn sitter inte 

C  Reversibelt22 i och på Koppen är i lådan 

D  Tre element Flickan knuffar lådan 

E   Reversibelt SVO Katten tittar på pojken 

F Fyra element Hästen ser koppen och boken 

G Referent till subjekt Mannen/farbrorn som äter tittar på katten 

H Inte bara X utan också Y Pennan är inte bara lång utan röd också 

I  Reversibelt ovanför och nedanför Blomman är ovanför ankan 

J Komparativ Ankan är större än bollen 

K Reversibelt passivum Kon blir jagad av flickan 

L Noll-anafor23 Mannen/farbrorn tittar på hästen och springer 

M Pronomen genus/antal De bär honom 

N Pronomenbindning Mannen/farbrorn ser att pojken pekar på honom 

O Varken – eller Flickan varken pekar eller springer 

P X men inte Y Koppen men inte gaffeln är röd 

Q Subjekt med efterställd bestämning Elefanten som knuffar pojken är stor 

R Singular/plural Korna är under trädet 

S Referent till objekt Flickan jagar hunden som hoppar 

T Inskjuten sats Fåret flickan tittar på springer 

Figur 6. Grammatisk konstruktion i Trog-2. 

Uppgifterna läses högt av testledaren och barnet/eleven pekar på ett alternativ, d.v.s. 

väljer ut en bild av fyra möjliga som barnet/eleven anser motsvara det lästa påståendet.  

 

Testet innehåller 48 ordförståelseuppgifter, där orden bildar det ordförråd som 

förekommer i blocken. Testets konstruktion ger möjlighet till kvalitativa tolkningar i syfte 

att få syn på de grammatiska strukturerna som barnet/eleven har svårt med.  

 

 Instruktionerna för testmaterialet Trog-2 

Trog-2 är inte utformat eller normerat för flerspråkiga barn och elever, men det används 

för denna elevgrupp och då genomförs det med hjälp av tolk eller modersmålslärare. 

 

Testet är ursprungligen konstruerat för engelsktalande barn och har, såsom tidigare 

nämnts, sedan översatts och normerats samt anpassats till det svenska språket. Vid 

normeringen av Trog-2 till svenska exkluderades barn som hade språkliga svårigheter 

och som krävde logopedisk eller specialpedagogisk insats. Tvåspråkiga barn vars svenska 

språk var svagare än modersmålet exkluderades också (Bishop & Garsell, 2009). 

 

Förutom de ovan nämnda exklusionskriterierna påminner den svenska manualen 

testledaren om att överväga testets lämplighet att användas på elever som inte har svenska 

                                                 
22 Reversibelt innebär att meningen behåller sin grammatiska struktur även om man kastar om i meningskonstruktionen. 

Om till exempel subjektet ”katten” i ”Katten tittar på pojken” (SVO) ändrar plats med pojken ”Pojken tittar på katten” 

(SVO) behåller meningen den grammatiska meningsstrukturen (SVO). 
23 Noll-anafor innebär att i meningen inte innehåller upprepningar, dvs att man utesluter en syftning till subjektet.  
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som modersmål. I manualen lyfts farhågorna upp med att översätta ett test rakt av och att 

dra slutsatser av detta test. I beskrivningen av den svenska normeringsprocessen 

poängteras att tolkningen av testresultaten som inte är anpassade till svenska förhållanden 

”/…/ kan få allvarliga konsekvenser; språk skiljer sig avseende fonologi, grammatik, 

semantik och pragmatik.” (Bishop & Garsell, 2009, s. 9).  

 

Manualen tar upp olika orsaker till felaktiga svar. Det kan röra sig om systematiska, 

sporadiska eller slumpmässiga svar. De systematiska felen som ett barn gör kan ge 

testledaren information om att barnet saknar kunskap i en viss eller vissa grammatiska 

konstruktioner. Vid ett systematiskt fel gör barnet fel på samtliga fraser inom samma 

block. Om barnet gör sporadiska fel kan det vara en signal på att barnets 

bearbetningsförmåga är begränsad. Om barnet ger slumpmässiga svar är det tecken på att 

det bara gissar. I manualen finns det även instruktioner som uppmärksammar testledaren 

på andra faktorer som kan påverka och förklara varför ett barn har låga testresultat, som 

uppmärksamhets- eller minnessvårigheter (Bishop & Garsell, 2009). Värt att nämna är att 

här redogör jag för bara det som jag menar är relevant för denna studie och det är en 

bråkdel av den mycket omfattande beskrivningen av hur man ska gå tillväga vid 

testningen.   

 

 Tillvägagångssätt 

I den svenska manualen till Trog-2 beskrivs teststrukturen. I denna beskrivning 

presenteras de grammatiska strukturerna som behandlas i testet. De tre första kolumnerna 

i resultatbeskrivningen här nedan, är vad som redogörs för i manualen till Trog-2 (se ovan 

Figur 6. Grammatisk konstruktion i Trog-2). Dessa kompletteras sedan i min modell med 

ytterligare tre kolumner där jag redogör för om och hur den grammatiska strukturen i 

varje block förekommer i MSA respektive libanesisk dialekt eller i båda. 

 

Resultatet redovisas i fyra olika tabeller. Tabellerna har jag döpt till Block A-E, Block F-

J, Block K-O och Block P-T och i varje tabell redogörs för fem av testets block. Denna 

uppdelning ska inte tolkas som ett resultat i sig, den är snarare nödvändig för att kunna 

göra analysen lättillgänglig och hanterbar. 

 

I varje block översätts den första meningen av fyra. Transkriptionen är densamma som 

används i Nationalencyklopedin för translitterering av arabiska (Retsö, 1989). 

Transkriberingens funktion är inte att återge stavningen i MSA, utan uttalet för såväl 

MSA som dialekterna. Meningen får sedan en bokstav; S T eller O, som beskriver 

diglossin och som förklaras närmare i avsnitt 6.4.1 nedan.  

 

I varje block finns det fyra meningar och förklaringarna utgår i huvudsak från den första 

meningen i varje block som tidigare nämnts. Ibland är det tvunget att ta med fler meningar 

från samma block för att kunna visa på skillnader som kan uppkomma vid översättningen 

inom samma block. 
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 S T O – en bedömningsmodell av diglossin  

I den sista kolumnen i tabellerna i resultatbeskrivningen i kapitel sju visas om diglossin 

kan orsaka svårigheter för testtagaren. Svårigheterna som beror på diglossin kan vara att 

skillnaderna när det gäller begrepp och den grammatiska strukturen mellan svenska och 

MSA samt dialekterna (eller inom samma dialekt) är stora (S), tillräckligt stora (T) eller 

obetydliga (O) för att orsaka svårigheter i att förstå instruktionen – S T O. 

 

Begreppen och den grammatiska strukturen ligger till grund för S T O-bedömningen. Här 

nedan följer ett resonemang kring en sådan bedömning: 

 

S: begreppen i MSA skiljer sig avsevärt från dialekten och eventuellt inom samma 

dialekt. Den grammatiska strukturen saknas helt eller att fraserna i det aktuella blocket är 

svåra att översätta när man försöker behålla en viss grammatisk struktur. 

 

T: begreppen i MSA skiljer sig från dialekten och eventuellt inom samma dialekt. Det 

finns dessutom vissa begrepp som man behöver förklara eller säga på annat sätt på 

dialekten. Ett exempel är verbet i ”mannen jagar hunden”. På libanesisk dialekt säger 

man er-rejel ʿam yerkud wara-l-kalb (mannen håller på att springa efter hunden). Den 

grammatiska strukturen är svår att översätta när man försöker komma nära testets 

struktur. 

 

O: begreppen i MSA skiljer sig inte från dialekterna annat än hur man betonar dem, eller 

att begreppen i både MSA och dialekten är högfrekventa. Ett exempel på ett sådant är 

substantivet ”flicka”. Den grammatiska konstruktionen liknar den svenska eller är så pass 

enkel att den inte orsakar några grammatiska missförstånd. Ett exempel är ”flickan sitter”, 

på MSA tajlus-u el-fatat (sitter flickan) och på libanesiska el-bint ʾeʿde (flickan sitter). 

Båda varianterna för subjektet flicka, el-fatat och el-bint, förstås av de flesta vuxna och 

barn som talar en arabisk dialekt. 

 

Här följer exempel som förklarar varför en fras har fått ett T och inte ett O:24  

Frasen ”Katten tittar på pojken” kan vid första anblick se enkel ut, men när man tittar 

närmare på verbet ”tittar” så hittar man olika begrepp på olika dialekter. Ett libanesiskt 

barn förstår verbet ʿam tittalaʿ, men det är inte säkert att eleven förstår tolken eller 

modersmålsläraren som säger e-t-bāweʿ, ”tittar”, på irakisk dialekt. Samma problem 

uppstår om tolken eller modersmålsläraren översätter till MSA och säger yandtur-u. 

 

  

                                                 
24 Exemplet kommer från Block E 
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7. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av översättningen till MSA och libanesisk dialekt av 

språktestet Trog-2 och det redogörs för eventuella konsekvenser i form av brister och 

förtjänster då testets begrepp och grammatiska strukturer översätts utan att testmaterialet 

anpassas till målspråket.  

 

Den svenska versionen av Trog-2 har inte inneburit några översättnings- eller 

anpassningsproblem. Orden som finns i testet är vanligt förekommande substantiv, verb 

och adjektiv. Det som skiljer sig är att på engelska finns det två presensformer (Bishop 

& Garsell, 2009).  

 

I tabellen nedan beskrivs ett par begrepp från testet översatta till såväl MSA som 

libanesisk och egyptisk dialekt.25 Sådana exempel på språkvarianter kan återfinnas i 

samtliga block i Trog-2. Det gäller substantiv, adjektiv och verb samt prepositioner.  

Det svenska ordet i Trog-2 Hur ordet kan översättas/sägas 

 

Halsduk 

MSA Libanesisk dialekt Egyptisk dialekt 

1. wishāh’ 

2.  shāl 

 

shel mandīl 

Katt  1. qit 

(mask.) 

qitta 

(fem.) 

2. hir 

(mask.) 

hirra 

(fem.) 

 

1. biss 

(mask.) 

bisse 

(fem.) 

2. bsayn 

(mask.) 

bsayne 

(fem.) 

1. ʾitt (mask.) 
2. ʾitta (fem.) 
 

Figur 7. Exempel på språkvarianter. 

Det högfrekventa ordet, ”katt” i tabellen, är också ett exempel på ett begrepp som 

förekommer i ordförrådsuppgifter i Trog-2. Det finns 48 ordförrådsuppgifter med 

tillhörande bilder, som inte är normerade för svenska, utan medtagna endast för att kunna 

få inblick i barnets/elevens förståelse av begreppen i testet (Bishop & Garsell, 2009, s. 

46). 

 Block A-E 
Block Konstruktion Exempel MSA Libanesisk dialekt Diglossin 

A Två element A1. Fåret springer Två element testas 

Verbet konjugeras 

i presens 

Yarkud-u al-

kharuf-u 

Två element testas 

Verbet är ett gerundium 

 L-kharuf ʾam yurkud  

 

O 

 

B  Negation  B1. 

Mannen/farbrorn 

sitter inte 

Negationen testas 

Ar-rajul-u laysa 

jalis-an 

Negationen testas 

Er-rejel mich ’ʿid 

 

T 

 

                                                 
25 Jag väljer att jämföra med egyptisk dialekt för att läsaren ska få en uppfattning om språkvarianterna. I fortsättningen 

kommer inte några begrepp att jämföras med den egyptiska dialekten. 
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C  Reversibelt i och på C1. Koppen är i 

lådan 

I och på testas 

Al-funjan-u fi s-

sunduk-i 

i och på testas 

L-finjen bi-l-ʿelbe 

 

O 

 

D  Tre element D1. Flickan 

knuffar lådan 

Tre element testas 

VSO 

Tadfaʿ-u l-fatat-u 

s-sunduk-a 

 

 

Tre element testas 

SVO 

L-bint ʿam tudfush el-

ʿelbe 

Verbet är ett gerundium  

 

 

T 

 

E   Reversibelt SVO E1. Katten tittar 

på pojken 

Variablerna testas 

VSO 

Tandhur-u l-

qittat-u ela-l-

waladi 

 

Variablerna testas 

SVO 

L-bsayne ʿam tittalaʿ ʿa -

s-sabe 

Verbet är ett gerundium  

 

 

T 

Figur 8. Resultatbeskrivning Block A-E. 

Kommentarer: Den första meningen i varje block går att översätta utan att den 

grammatiska konstruktionen förändras något nämnvärt och de mäter de grammatiska 

strukturer som avses att mätas. Det finns dock risk att diglossin i block B, D och E kan 

orsaka svårigheter för testtagaren. Det finns stora variationer i ordförrådet som 

förekommer i dessa block. Ett exempel är verbet ”att titta”. 

 

Förtjänster: Två av fem block översätts utan att man behöver göra några nämnvärda 

omskrivningar och orsakar inte någon större risk att begreppsvariationen förvirrar 

testtagaren. I Block C och E behåller meningarna sin grammatiska struktur även om man 

kastar om ordningen mellan subjektet med objektet. Ordföljden i MSA är verb-subjekt-

objekt. Denna ordföljd kan ändras och då kallas det för ”the double-sided sentence” 

(Schulz, Krahl & Reuschel, 2001, s. 226).  

 

Brister: På svenska negeras vilken mening som helst genom att sätta in ”inte” i en sats. 

Så är inte fallet med MSA och dialekterna. Det finns dels flera olika negationer, dels olika 

användningsområden för dessa (Barth Magnus, Tawaefi & Viberg, 1989). Laysa, ليس, är 

ett verb som betyder ”att inte vara” och kan användas i block B och mening B1. Laysa 

kongruerar med subjektet, i singular- och pluralform och i dualis samt i maskulinum och 

femininum (Schulz, Krahl & Reuschel, 2001). 

 

I meningarna B2 och B4, som enbart finns i manualen, ska man använda laysat, ليست, 

eftersom det kongruerar med subjekten ”stjärna” och ”gaffel” som är feminina ord. 

Meningen B3 kan inte negeras med verbet laysa. Om meningen som ska negeras är en 

handling används negationen la, ال (a.a). Meningen B3, ”kon springer inte”, negeras alltså 

med la. På MSA är nunation26 nödvändig tillsammans med verbet ”att inte vara”, därav 

nunationen i B1 laysa jalis-an (mask.). Dessa grammatiska strukturskillnader försvinner 

i översättningen. 

 

  

                                                 
26 Nunation: I de fall där substantivet eller adjektivet är obestämt skrivs vokalen som dubbel och bildar ljudet un. 
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 Block F-J 
F Fyra element F1. Hästen ser 

koppen och boken 

Fyra element testas 

VSO 

Yara el-kheyl-u l-

funjāna wa-l-

kitaba 

 

Fyra element testas 

SVO 

Le-hsan ʿam bishūf l-

finjen w-l-kteb 

Verbet är ett gerundium 

 

T 

G Referent till 

subjekt 

G1. Mannen/farbrorn 

som äter tittar på 

katten 

Ar-rajul-u alladhi 

yaʾkul-u yandhur-u 

ela-l-qittati 

 

R-rejel elli ʾam yekul 

ʾam yetallaʾ ʾa-l-bisse  

 

T 

H Inte bara X utan 

också Y 

H1. Pennan är inte 

bara lång utan röd 

också 

Al-qalam-u laysa 

tawīl-an faqat 

walakenah-u 

ahmar-a-l-lawn-i 

aydan 

 

L-ʾlam mich bass tawīl 

lawn-u ahmar kamen 

 

 

S 

I  Reversibelt 

ovanför och 

nedanför 

I1. Blomman är 

ovanför ankan 

Variablerna testas 

Al-wardat-u fawka 

el-batti 

 

Variablerna testas 

L-warde foʾ el-batta 

 

O 

J Komparativ J1. Ankan är större 

än bollen 

Komparativformen 

testas 

Al-battat-u akbar-

a min-et-tābati 

 

Komparativformen testas 

L-batta akbar min-e-

tābe 

 

O 

Figur 9. Resultatbeskrivning Block F-J. 

Kommentarer: Meningarna är längre i dessa block, vilket ökar risken för större 

översättningsvarianter att träda fram ännu mer än i tidigare block. Det finns risk att 

diglossin i block F, G och H orsakar svårigheter för testtagaren. Språkvariationerna ökar 

nu inte bara mellan MSA och dialekten utan också mellan dialekterna, eftersom man kan 

översätta meningarna på olika sätt. p.g.a. variationer i ordförrådet och i den grammatiska 

strukturen som förekommer i dessa block. 

 

Förtjänster: Två av fem block, I och J, översätts utan att man behöver göra några 

nämnvärda omskrivningar. Begreppsvariationen orsakar inte heller några missförstånd 

för testtagaren. 

  

Brister: På MSA har relativpronomenet ”som”, alladhi, الذي, olika varianter och eftersom 

den överför subjektet med sig blir översättning tvingad att ta hänsyn till MSA:s singular- 

och pluralformer och dualis samt maskulinum eller femininum (Haywood & Nahmad, 

1984). Detta innebär att i G3, meningen som enbart finns i manualen, fungerar inte 

alladhi, utan man måste använda den feminina singularformen allati, التي, eftersom 

relativpronomenet syftar på ”flickan”. 

 

Meningen G2, ”Boken som är röd ligger på pennan”, kan översättas så att den efterliknar 

den svenska ordföljden, men det är inte det naturliga sättet att skriva den på. Den naturliga 

översättningen på MSA är al-kitab-u el-ahmar-u ʿala-l-qalam-i, Den röda boken (är) på 

pennan. Den libanesiska varianten är l-kteb el-ahmar ʿala-lʾalam. I båda fallen förloras 

”som” och ”ligger”. 
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I meningen H1 finns det flera översättningsmöjligheter på libanesisk dialekt: l-ʾalam mich 

tawīl bass lawnu ahmar kamen, eller l-ʾalam mannu bass tawīl lawnu ahmar kamen, eller 

l-ʾalam mannu bass tawīl bass kamen lawnu ahmar. På MSA händer följande med samma 

mening H1: 

 

 

 

       

 

Walakena-h-u = betyder ”men/utan den” och syftar på pennan, böjt i maskulinum 

singularis 

Ahmar-a-l-lawn-i = röd till färgen 

”Också” kan användas, men är överflödigt 

 

 

 

 

 

 

  

Svenska 

Pennan är inte bara lång 

utan röd också 

MSA 

Al-qalam-u laysa tawīl-an faqat 

walakenah-u ahmar-a-l-lawn-i [ayd-an] 

Backtranslation till svenska 

Pennan är inte bara lång  

 utan den är röd till färgen [också] 
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 Block K-O 
K Reversibelt 

passivum 

K.1 Kon blir jagad 

av flickan 

Al-bakar-a 

tudarad-u min 

qibal-i el-fatat27 

 

Hör inte till talat språk.   

S 

L Noll-anafor L1.Mannen/farbrorn 

tittar på hästen och 

springer 

Ar-rajul-u 

yandhur-u ella-l-

kheil wa yarkud-u 

 

r-rigel ʿam yetalaʿ al-

hssan w yurkud 

 

S 

M Pronomen 

genus/antal 

M1. De bär honom Yahmiluna-hu Hemlin-u  

O 

N Pronomenbindning N1. 

Mannen/farbrorn 

ser att pojken pekar 

på honom 

 

Ar-rajul-u yara 

anna al-walad 

yuʾasher ʿa-layh 

R-rejel ʿam bishuf ennu 

s-sabe ʿam biʾasher ʿle 

 

T 

O Varken - eller O1. Flickan varken 

pekar eller springer 

Al-fatat-u la 

tuʾasher-u w la 

tarkud-u 

L-bint la ʿam tʾasher wa 

la ʿam turkud 

 

T 

Figur 10. Resultatbeskrivning Block K-O. 

Kommentarer: I dessa block börjar den grammatiska strukturen skilja sig åt ännu mer 

jämfört med tidigare block. Det förkommer grammatiska strukturer som saknas helt eller 

delvis i MSA och i libanesisk dialekt. 

 

Förtjänster: Noll-anafor är tillåten även på arabiska (Althunibat, 2016). Pronomen, 

genus och numerus testas, dock inte dualis. ”Varken – eller” kan man komma åt om man 

är medveten om att uttrycket har flera motsvarigheter på MSA och dialekten beroende på 

den grammatiska meningskonstruktionen. Alternativen som förekommer i testmaterialet 

i block O är: laysat w la respektive la w la. 

  

Brister: Det fungerar att utesluta en syftning till subjektet på både svenska och MSA, att 

meningen har så kallad noll-anafor, som i L1. Däremot är det omöjligt att göra samma 

sak med L3 i samma block på MSA eller libanesisk dialekt. På MSA och i dialekten 

utelämnas alltid verbet ”att vara” även om det har en bärande funktion i en mening 

(Haywood & Nahmad, 1984). 

Ex: L1.  Mannen tittar på hästen och han springer. 

  Mannen tittar på hästen och springer. 

 L1. på MSA Ar-rajul-u yandhuru ella-l-kheili w huwa yarkudu. 

 

 L3. Boken är på halsduken och boken är blå. 

  Boken är på halsduken och är blå. 

L3 på MSA Al-kitab-u ʿala al-wishāh-i wa azraq. 

(Boken på halsduken och blå). Grammatiskt inkorrekt. 

För att meningen överhudtaget ska kunna fungera måste man lägga till ”som”. Då kan 

meningen översättas som följer: 

  Al-kitab-u alladhi ʿala al-wishāh-i lawnu-hu azraq. 

  Boken som är på halsduken, dess färg är blå. 

                                                 
27 Förekommer i MSA enligt Schulz, Krahl och Reuschel (2001). Se avsnitt 4.2.3  
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 Block P-T 
P X men inte Y P1. Koppen men 

inte gaffeln är röd 

Hör inte till MSA 

 

L-funjen bass mich sh-

shawke ahmar 

 

 

S 

Q Subjekt med 

efterställd 

bestämning 

Q1. Elefanten som 

knuffar pojken är 

stor 

Al-fī-lu allathi 

yadfaʿ-u al-walad-

a, huwa kabīr-un. 

Huwa = Han 

L-fīl l-li ʿam yetfush s-

sabe huwe kbīr 

Huwe = Han 

Elefanten som håller på 

att knuffa pojken, den är 

stor 

 

 

S 

R Singular/plural R1. Korna är 

under trädet 

Al-bakar-u tahta 

el-shajara 

El-baʾar taht esh-shajra 

 

 

O 

S Referent till objekt S1. Flickan jagar 

hunden som 

hoppar 

Al-fatat-u tutared 

el-kalb-a alladhi 

yaqfuz-u 

 

L-bint ʿam turkud wara 

el-kalb l-li ʿam bi-nnut 

 

Flickan håller på att 

springa efter hunden som 

håller på att hoppa 

 

 

T 

T Inskjuten sats T1. Fåret flickan 

tittar på springer 

Komplicerad och 

konstlad mening 

Hör inte till talat språk. 

Komplicerad och 

konstlad mening 

 

 

S 

Figur 11. Resultatbeskrivning Block P-T. 

Kommentarer: I dessa block finns det fraser som saknar grammatisk motsvarighet på 

MSA. Exempelvis block T. MSA och i dialekterna kongruerar genus och numerus med 

adjektivet, substantivet, verbet och pronomen. Det kan försvåra att testa det man avser att 

testa då kongruensen ”avslöjar” svaret. Exempelvis i block P och S. Andra svårigheter är 

att översätta samtidigt som man vill behålla den svenska grammatiska strukturen, 

exempelvis fraserna i block Q och T. 

 

Förtjänster: - Saknas 

 

Brister: Block R testar variablerna singular och plural, men inte dualis. 

Meningen S1 i block S: 

Sv. Flickan jagar hunden som hoppar 

MSA Al-fatat-u tutared el-kaleb-a alladhi yaqfuz-u 

 

”Hund” är maskulinum och därför böjs det relativa pronomenet alladhi och verbet yaqfuz-

u i maskulinum singularis och syftar på hunden. Om det skulle syfta på ”flickan” skulle 

det relativa pronomenet böjts allati och verbet taqfuz-u böjts i femininum singularis. 

Meningen hade alltså blivit enklare vid översättningen då man hade avslöjat vem som gör 

vad. 

 

Samma sak händer med block P (gäller både MSA och libanesisk dialekt): 

P1: Koppen  men inte  gaffeln  är röd. 
 Mask. sing.  Fem. sing. kongruens: mask. sing. 
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Meningen Q1 i block Q behåller inte heller sin grammatiska struktur då man lägger till 

ett extra pronomen som inte finns i den svenska meningen: 

Sv Elefanten som knuffar pojken är stor 

MSA Al-fīl-u alladhi yadfaʿ-u al-walad-a saknas och 

ersätts av 

huwa= 

han 

kabir-un 

 

 

 Sammanfattning av resultat 

Det finns risk att diglossin kan orsaka svårigheter för testtagaren tidigt i testet då det finns 

stora variationer i ordförråden. När meningarna blir längre ökar risken för större 

översättningsvariationer och språkvariationerna ökar inte bara mellan MSA och 

dialekterna utan också mellan dialekterna. Det finns strukturer som går att översätta med 

bibehållen grammatisk struktur.  Det förekommer dock grammatiska strukturer som helt 

eller delvis saknar motsvarighet på MSA och i libanesisk dialekt.  
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8.  Resultatanalys 
I det närmast följande avsnittet ges en beskrivning av viktiga överväganden som kan vara 

relevanta att belysa när man genomför Trog-2 med stöd av tolkar, modersmålslärare eller 

skriftlig översättning. Dessa överväganden kommer att exemplifieras med hjälp av de sex 

testkvaliteter som beskrivs av Bachman och Palmer (2000). 

 

 Reliabilitet och begreppsvaliditet vid översättningen 

Sambandet mellan reliabilitet och begreppsvaliditet beskrivs av Bachman och Palmer 

(2000) och en viktig aspekt av testets reliabilitet och validitet är som tidigare nämnts att 

minimera effekter av felkällor respektive maximera effekterna av de språkförmågor som 

man avser mäta. När man använder sig av Trog-2 på svenska med hjälp av tolk, 

modersmålslärare eller en skriftlig översättning finns det en risk att man inte minimerar 

de oförutsägbara felkällorna. Det finns anledning att tro att ett test som ska genomföras 

med hjälp av muntlig tolkning, inte kommer att tolkas likadant vid olika testsituationer 

och av olika tolkar. Om tolkarna dessutom har olika dialekter kommer begreppen och de 

grammatiska strukturerna att uttryckas på olika sätt. På så sätt påverkas testets validitet 

då man inte längre har kontroll över vilka begrepp eller grammatiska strukturer som 

förmedlas till testtagaren och på så sätt förlorar man också kontrollen över vilka 

språkförmågor som mäts. 

 

Den svenska översättningen av Trog-2 genomgick en process som kallas för 

backtranslation.28 Dessutom gjordes anpassningar till svenska vad gäller presensformen 

(Bishop & Garsell, 2009). Värt att nämna är att slutprodukten av denna process är 

skriftliga instruktioner på svenska som testledarna ska hålla sig till. I manualen för Trog-

2 redogörs för den logopediska kliniska normeringsprocessen och man menar att de 

svenska reliabilitetsvärdena stämmer överens med de brittiska.  

 

 Autenticitet och interaktivitet vid översättningen 

Autenticitet och interaktivitet är två av de sex egenskaper som ett test ska uppfylla om 

testet ska anses ha god kvalité, enligt Bachman och Palmer (2000). För att undersöka 

autenticiteten i testet är det viktigt att fråga sig bland annat i vilken utsträckning 

teststrukturen motsvarar målspråkets struktur. Som svar på denna fråga kan jag konstatera 

att så länge testet inte är översatt och anpassat till MSA och inte heller till de olika 

dialekterna så uppfyller testet inte autenticitetskravet. Det framkommer i denna studie att 

i 14 block av 20 i Trog-2 är begreppen och/eller den grammatiska strukturen i MSA så 

olika dialekterna att det orsakar svårigheter i genomförandet. 

 

Blocken delar jag in i olika kategorier som får etiketterna S, T och O. Denna bedömning 

är kvalitativ och utgår från grammatiken och begreppen i MSA och i min egen dialekt. 

                                                 
28 Trog-2 översattes från engelska till svenska av leg. logoped Alli-Marie Tuominen-Eriksson för att sedan översättas 

tillbaka till engelska av fil.dr. Kerstin Watson Falkman. 
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Eftersom min ambition inte är att ge en fullständig redogörelse för MSA:s grammatik 

kommer här inte att ges utförligare förklaringar, men likväl ett par djupare förklaringar 

som beskriver MSA:s komplexitet i relation till Trog-2. 

 

Block M får enligt min bedömning ett O. Blocket testar bland annat antal (singularis och 

pluralis). I MSA finns det inte enbart singularis och pluralis utan även dualis, en form 

som Trog-2 inte testar. Om tolken eller modersmålsläraren använder sig av dualisform, 

hur kan vi vara säkra på att formen förmedlas till testledaren? Hur kan vi veta att eleven 

kan pluralformen, alltså den form som Trog-2 ämnar testa och att eleven inte kan enbart 

dualisformen? Hur kan vi ta reda på att eleven faktiskt kan båda formerna?  

 

Tre block (B, D och E) bedöms ha tillräckligt (T) stora språkvariationer och komplexa 

grammatiska strukturer för att orsaka att testtagaren av olika anledningar inte kan angripa 

uppgiften. Block B testar negationen och när man översätter exempelmeningen till MSA 

och till libanesisk dialekt fungerar testet. Om testtagaren är t.ex. 15 år, den åldersgrupp 

som testet också är avsett för, och har haft undervisning i MSA under många år, bör 

dennes grammatiska förmåga vara så pass utvecklad att han/hon kan göra skillnad mellan 

olika sätt att negera på MSA. I exemplet i block B används negationen laysa, men på 

MSA används även la, lam, och lan samt ma beroende på vad den specifika grammatiska 

strukturen kräver. Detta exempel med negation leder oss in i Bachmans och Palmers fråga 

om interaktivitet. Interaktivitet ställer enligt dem frågor som i vilken utsträckning 

testuppgiften är lämplig för testagarens kunskapsnivå, ålder, modersmål o.d. Då kan man 

ställa sig frågan om uppgiften med negationen för enkel eller för svår för testtagaren. Hur 

avgör man det? 

 

I vilken utsträckning begränsas testtagarens möjlighet att bearbeta instruktionen och att 

formulera eller peka på ett svar? Det är en annan viktig fråga som Bachman och Palmer 

lyfter fram när det gäller interaktivitet. Elever som inte behärskar MSA eller som möter 

en dialekt som de inte behärskar, har inte möjlighet att visa sina språkkunskaper eller att 

kunna prestera maximalt eller att kunna göra sitt bästa i situationen. 

 

Sambandet mellan autenticitet och interaktivitet som Bachman och Palmer (2000) hävdar 

finns, kan vi tydligt se här ovan. Det är när man utformar ett test som motsvarar 

målspråkets struktur som man kan anpassa testet efter målgruppens personliga, kulturella 

och språkliga förhållanden. 

 

 Genomslag och genomförande vid översättningen 

I vilken utsträckning påverkar tester individen, läraren och samhället? Det är en av en del 

frågor som Bachman och Palmer (2000) menar att man ska ta hänsyn till vid utformning 

av tester. De påpekar vikten av att beakta de potentiell positiva och negativa 

konsekvenserna både för samhället och utbildningssystemet när man använder ett test för 

ett speciellt ändamål. De potentiella negativa konsekvenserna är vad Håkansson, Salameh 

och Nettelbladt (2003) uppmärksammar. De menar att det kan finnas risk för under- eller 
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överdiagnostisering av flerspråkiga elever när och om man testar dem med tester 

normerade utifrån enspråkiga elever. Bachman och Palmer belyser en aspekt av 

påverkansfaktorerna, washback, för att beskriva just hur testning kan påverka både lärare 

och elever. De menar att ett test kan gynna eller missgynna både lärare och elev. Jag 

menar att med en över- eller underdiagnostisering av flerspråkiga hindras eleven från att 

utvecklas mot kunskapsmålen och läraren hindras från att möta eleven utifrån rätt 

utvecklingsnivå som gynnar elevens kunskapsutveckling.     

 

Trog-2 är konstruerat på så sätt att blocken är placerade i olika svårighetsgrader, från den 

enklaste, block A, till den svåraste, block T. Denna ökande svårighetsgrad 

överensstämmer med den brittiska testkonstruktionen (Bishop, 2009). Vid översättningen 

av Trog-2 till MSA och libanesisk dialekt behåller testet inte den ordning som är tänkt. 

Här saknas så klart kliniska tester för att kunna dra slutsatser om hur barn/elever svarar 

på de olika blocken utifrån språkets struktur i MSA och de aktuella dialekterna. 

 

Genomförandet av Trog-2 regleras av ”Riktlinjer för administration” (Bishop, 2009). I 

riktlinjerna regleras bland annat protokollföring, vad testledaren bör göra om barnet pekar 

innan uppgiften har lästs upp och om barnet ändrar ett svar. I riktlinjerna regleras också 

att man ska avbryta testet ”/…/ när barnet har besvarat fem på varandra följande block 

felaktigt, det vill säga fem block i rad har markerats med F /…/” (Bishop, 2000, s. 38). 

Ett sådant tillvägagångssätt skulle få allvarliga konsekvenser för ett flerspråkigt barn om 

testledaren inte har kännedom om den grammatiska strukturen i MSA och i dialekterna. 

Blocken i översättningen får nämligen följande ordning enligt S T O (de 10 första block): 

 

 

Block S T O  

 

 

Block S T O 

A O F T 

B T G S 

C O H S 

D T I O 

E T J O 
 

Figur 12. Svårighetsgraden efter översättningen. 

 

  



 

 

40 

 

9. Diskussion 
Som det inledningsvis påpekas saknas kartläggnings- och utredningsmaterial för 

flerspråkiga barn och elever. Holmström (2015) refererar i sin avhandling till en 

internationell enkätundersökning där drygt 80 procent av de logopeder som medverkade 

menar ”att de inte hade tillgång till eller använde standardiserade test för att bedöma det 

flerspråkiga barnets förstaspråk” (a.a., s. 53–54). Vidare säger respondenterna i enkäten 

att de saknar tillräcklig kunskap för att kunna bedöma flerspråkiga. Detta till trots 

diagnostiseras flerspråkiga barn och elever, som denna studie har belysts. Det är också 

egentligen vad både Holmström (2015) och Håkansson, Salameh och Nettelbladt (2003) 

påpekar när de lyfter fram risker med över- och underdiagnostisering av flerspråkiga barn 

och elever. 

 

 Resultatdiskussion 

Analysen i föregående kapitel lyfter fram bland annat konsekvensen av att blint följa 

manualens instruktion om att avbryta Trog-2 efter fem felaktiga svar på fem block i rad. 

Vidare visar analysen hur viktigt det är att testledaren har god kännedom om hur 

grammatiska strukturer kan skilja sig åt mellan MSA och dialekter. För detta resonemang 

hittar man stöd i Holmström (2015) som menar att i tester som är anpassade för 

enspråkiga barn och elever finns det anvisningar om att avbryta testet efter ett visst antal 

fel. Hon menar att sådana instruktioner: ”/…/ bör frångås vid bedömning av flerspråkiga 

barn, då enkla uppgifter på ett språk kan upplevas svåra på det andra språket och svårare 

testuppgifter kan ses som enklare” (s. 14). Därför rekommenderar hon att man gör flera 

olika deltester när man bedömer flerspråkiga, deltester som fångar barnets/elevens 

språkliga kompetens. I analysen beskrivs vidare hur det ser ut när man översätter en 

mening till MSA och till libanesisk dialekt. Studien visar komplexiteten som följer av att 

arabiska de facto är ett diglossiskt språk. Då det redan är problematiskt nog att försöka 

överföra en grammatisk struktur i ett språk till ett annat, ställer jag mig undrande till 

tillämpningen av processbarhetsteorin (PT) på arabisktalande barn/elever. Som tidigare 

nämnts i forskningsöversikten används PT ibland för att analysera språkutvecklingen hos 

andraspråksinlärare. PT i kombination med flerspråkighet och arabisktalande tas upp i 

tidigare nämnda artiklar av Salameh (2011, 2006) och i Holmströms avhandling (2015). 

Salameh (2011) skriver att processbarhetsteorin inte är ”/…/ tillämpad på någon dialekt” 

(s. 182), å andra sidan beskrivs stadiemodellen (figur 13) för arabiska i den aktuella 

artikeln (a.a., s. 183) och anmärkningsvärt nog används just dialekt i exemplen. Salamehs 

exempel här nedan kan nämligen förstås som en blandning mellan dialekt och MSA. Som 

i exemplet ”bissaat kabiire” är bissaat dialektalt och kongruensen kabiire påminner om 

MSA:s form kabiira. Dock en sådan kombination är inte korrekt på MSA. Om meningen 

är att barn mellan 4 och 6 år ska klara av nivå tre i PT på arabiska, kan man fråga sig om 

man menar att barnen i den ovannämnda åldersgruppen bör behärska MSA eller om man 

menar att MSA är denna grupps modersmål. 
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Figur 13. Processbarhetsteorin, stadiemodell för arabiska. 

Vidare skriver Holmström (2015) att: ”För arabiska testades enbart tre nivåer då nivå fyra 

och fem är starkt kopplade till skriftspråket, vilket inte alla barn i projektet fullt ut 

behärskade på sitt modersmål” (a.a., s. 37). Det är en olycklig formulering om 

skriftspråket och barnens modersmål då det är ingen som har MSA som sitt modersmål. 

Det hade varit inte bara intressant utan även viktigt att beskriva hur man egentligen 

kopplar ihop skriftspråket i arabiska till just den femte nivån i PT. På den femte nivån i 

PT processar inläraren bland annat att skilja mellan olika satser, huvudsats och bisats. Det 

är på denna nivå som andraspråksinläraren processar kunskapen kring placeringen av 

negationen i en bisats. I analysen beskrivs variationer som finns i MSA vad gäller 

negationen som är kopplad till block B (se avsnitt 7.1). Vilken roll kan denna variation 

tänkas spela i PT?   

 

 ”Testerna blir som viskleken” 

Kapitlets rubrik är hämtad från utredningen Samordning, ansvar och kommunikation – 

vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar 

(Utbildningsdepartementet, 2016, s. 255). I utredningen lyfts problematiken kring 

språktest där man använder sig av tolkar och att det finns stor risk att det uppstår 

missförstånd som påverkar testresultaten. Utredningens syfte är att öka måluppfyllelse 

för elever med bland annat grav språkstörning. Det är oerhört viktigt att belysa inte enbart 

vad det innebär att tolka till ett annat språk utan även vad arabiskans diglossi kan innebära 

i sådana tolkningssituationer. Språktester som är anpassade för flerspråkiga elever 

efterfrågas av både medicinskt utbildade personer och av pedagoger/specialpedagoger. I 

den ovan nämnda utredning går det att läsa att tolkar används vid utredningar av 

flerspråkiga elever, samtidigt som man är fullt medveten om att språken skiljer sig åt. I 

utredningen beskrivs ett resonemang som visar hur osäkra bedömningsgrunderna är när 

flerspråkiga elever utreds: ”Kanske borde man bedöma språken tillsammans i stället för 

att till exempel lita på separata resultat från exempelvis språktestet TROG på svenska och 

TROG 2 på arabiska” (a.a., s.255). 
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Med tanke på vad översättningen av delar av Trog-2 har visat här är det med grund i detta 

resonemang nog att föredra att man vid bedömning av flerspråkiga elever undviker att 

förlita sig enbart på kliniska tester och i stället öka pedagogernas kunskaper kring hur 

man uppmärksammar, bedömer och stöttar flerspråkiga elever som har språkliga 

svårigheter. Dynamiska bedömningar av flerspråkiga elever där pedagogernas 

(ämnesläraren, svenska som andraspråkslärare, specialpedagoger och speciallärare) 

bedömningskompetens tas tillvara är ett steg i rätt riktning. Dynamiska bedömningar kan 

t.ex. vara att pedagogen identifierar att eleven har svårt med att dra slutledningar. Då 

arbetar man intensivt med denna förmåga för att sedan ”testa” den och bedöma vad som 

ska göras härnäst. Målet bör vara att motverka att förväntningarna på flerspråkiga elevers 

språkutveckling enbart baseras på svenska språknormer. Med ett sådant tänk kring 

dynamiska pedagogiska bedömningar fångas troligtvis de elever upp som tillhör gruppen 

som i utredningen beskrivs som svårbedömda: ”I alla landsting finns det också fall där 

det varit svårt att göra bedömningen på grund av flerspråkighet eller annat modersmål än 

svenska” (a.a. s. 233).  

 

Bachman och Palmer (2000) uppvisar med testkvaliteterna ett dynamiskt och 

sociolingvistiskt förhållningssätt till språktest. Det ska råda balans mellan testkvaliteterna 

och testets användbarhet, enligt dem. Det interaktionistiska perspektivet som är ett av 

sociolingvistikens huvudspår är ett av de sex testkvaliteterna bland Bachmans och 

Palmers testegenskaper. För flerspråkiga elever som definieras som arabisktalande 

innebär det att hänsyn tas till deras kulturella referensramar, dialekt och till 

modersmålets/dialektens språkstruktur. 

 

 Slutord och vidare forskning  

Syftet med denna studie är att undersöka ett vanligt förekommande testmaterial för att 

synliggöra vad som händer när man översätter testmaterialet från svenska till MSA 

respektive libanesisk dialekt samt eventuella konsekvenser härav för flerspråkiga elever. 

Vilka grammatiska strukturer förmår det översatta testmaterialet att fånga/mäta hos barn 

och elever som kommer från ett arabisktalande land och som inte behärskar MSA och 

vilka grammatiska strukturer går eventuellt förlorade p.g.a. översättningen? Mäter det 

översatta testmaterialet vad det avser att mäta?   

 

Ett identifierat behov är att kunna presentera en översikt inte enbart över vad det finns för 

kartläggningsmaterial, utan även över bedömningsmaterial/metoder och test som används 

på flerspråkiga elever (se figur 1, avsnitt 3.1 och 3.2) och som inte alltid är genomtänkta 

(se avsnitt 9.1) och inte heller genomförs i en naturlig pedagogisk miljö. 

Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar ständigt 

med att stötta skolorna med varierande insatser i form av kurser, föreläsningar, rapporter, 

bedömningsmaterial, kartläggningsmaterial o.s.v. Baksidan av dessa insatser är att 

pedagoger inte hinner ta till sig all information och att bearbeta den. Parallellt med 

skolmyndigheternas insatser finns det på marknaden diverse tester som används runtom 
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på skolorna. Dessa tester uppmärksammar inte alltid brister och förtjänster vid 

tillämpningen på flerspråkiga barn och elever. 

 

Det är inte bara i Sverige som skillnaden mellan MSA och libanesisk dialekt blir 

problematisk för dem som utreder. Vid ett möte i maj 2015 med en skolpsykolog verksam 

i ett elevhälsoteam på en privatskola i Libanon fick jag veta att även där har man 

bekymmer när man genomför psykologtestet WISC-IV, då testet i fråga är formulerat på 

MSA och barnen som inte har lärt sig det språket har svårt att förstå begreppen i testet. 

Det är viktigt att poängtera att det saknas uppgifter om i vilken utsträckning Trog-2 

används på flerspråkiga elever. Även om det skulle komma fram att det bara handlar om 

en handfull flerspråkiga elever som utsätts för detta test, kan man inte nog poängtera 

vikten av att undersöka hur flerspråkiga elevers språkutredningar påverkar den enskilde 

elevens fortsatta skolgång. Om och när man tillämpar Trog-2 på elevens modersmål kan 

det finnas risk att man inte kommer åt elevens förståelse av begrepp. Testledaren, d.v.s. 

specialpedagogen, logopeden eller psykologen, använder sig av tolk eller 

modersmålslärare, vars dialekt kan skilja sig avsevärt från elevens dialekt. Det kan också 

vara svårt för tolken eller modersmålsläraren att spontant i utredningssituationen få fram 

de specifika formuleringarna och nyanserna som finns i Trog-2. Uppdraget som tolk är i 

sig komplicerat och i denna studies resultatbeskrivning, avsnitt 7.2, beskrivs flera 

översättningsmöjligheter på libanesisk dialekt av en och samma mening i Trog-2-

materialet: 

”Pennan är inte bara lång utan röd också” kan översättas till bland annat följande 

libanesisk dialekt: 

’lalam mich tawil bass lawno ahmar kamen, eller 

’lalam manno bass tawil lawnu ahmar kamen, eller 

’lalam mannu bass tawil bass kamen lawnu ahmar. 

Frågan som man kan ställa sig är: mäter samtliga översättningsalternativ det man vill 

mäta i detta block? 

  

Grammatiska strukturer som behandlas i denna studie som negation, varken - eller, 

regelbunden plural och oregelbunden plural förekommer även i bland annat CELF 4-

testet (Clinical Evaluation of Language Fundamentals29) (se bilaga 3). Regelbunden 

plural och oregelbunden plural, komparation är också några grammatiska strukturer som 

finns i ITPA och ITPA 3 (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities. Regelbunden och 

oregelbunden plural har inte tagits upp i denna studie, men däremot har plural- och 

dualisformerna varit i fokus. Man kan ändå ställa sig frågan om en regelbunden plural på 

svenska också är regelbunden även på MSA eller på libanesisk dialekt. Man kan också 

fråga sig hur det ser ut i andra språktest som undersöker andra grammatiska strukturer 

som kongruens, bisatser, ordföljd, topikalisering30 och oregelbundet preteritum. Hur ser 

dessa strukturer ut på MSA jämfört med libanesisk dialekt när man översätter sådana 

tester? Den här studien har utifrån S T O-modellen visat hur man kan undersöka de 

                                                 
29 Pearson Assessment (u.å.)  
30 En satsled som läggs först i en sats och på så sätt får subjektets plats i en mening ("Topikalisering," 2013).  
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grammatiska strukturer som finns i Trog-2, och modellen kan appliceras även på andra 

test som testar grammatiska strukturer utifrån normerna för det svenska språket. 

 

Bland utredningsledarna finns det dock de som vill tona ner grammatikens roll i 

utredningarna och i det enskilda elevstödet. Dessa röster menar att språk är mycket mer 

än bara grammatik, vilket är riktigt och många med mig skulle hålla med om detta. Det 

som blir problematiskt i diskussionerna är att språkförståelsetester som görs är baserade 

på grundkomponenter som man utreder för att konstatera om en elev har språkstörning 

eller inte. Dessa komponenter är fonologi, grammatik, semantik eller/och pragmatik. 

Grammatiken är alltså inte obetydlig, utan den är en del av fyra och Trog-2 är ett test av 

flera testbatterier som det också uttrycks i manualen för Trog-2. Det är viktigt att det som 

påstås och sägs går hand i hand med det som faktiskt görs. Grammatiska strukturer finns 

nämligen också ”gömda” i en del instruktioner. Elever som inte är bekanta med den 

svenska läsriktningen kan göra fel på först och sist. Det som är först från vänster, är sist 

för någon som är uppvuxen med en läsriktning från höger till vänster. 

 

De gömda strukturerna kan också vara en instruktion i flera led som p.g.a. översättningen 

blir mycket mer komplicerad eller kanske lättare och på så sätt mäter man inte det som 

testet ämnar mäta. 

 

 Vidare forskning 

Att vara nyanländ elev eller elev som läser enligt kursplanen för svenska som andraspråk 

innebär inte per automatik att man har språkliga svårigheter eller är i behov av särskilt 

stöd. Tidigt i denna studie lyfts det fram att den största utmaningen som pedagoger möter 

är att kunna identifiera flerspråkiga elever, som av olika anledningar inte utvecklas mot 

utbildningens mål. Det är angeläget att understryka vikten av att när man har definierat 

en elev som arabisktalande är det i det specifika fallet även viktigt att erinra sig arabiskans 

diglossi och vad det innebär för just den elev som en viss utredning gäller. Det behövs 

alltså fler studier ur pedagogiska perspektiv kring kartläggning av flerspråkiga elevers 

språkutveckling och kring pedagogiska bedömningar, som kan erbjuda pedagoger och 

modersmålslärare kunskap, modeller och metoder om hur man kan närma sig en så rättvis 

och korrekt bedömning som möjligt.  

 

 Utredning av särskilt stöd 

Pedagoger som uppmärksammar elevernas behov och väcker frågan om att inleda en 

pedagogisk utredning (se avsnitt 2.1) som oftast samordnas av elevhälsans 

specialpedagogiska kompetens, behöver stöd för att få syn på elevernas starka förmågor 

och att ringa in de frågeställningar som man vill ha hjälp med vid utredningen. Det är inte 

allt för sällan som uppdragen som kommer till den samlade elevhälsas professioner är 

vida i sina frågeställningar. En del pedagoger, men även andra professioner som 

skolpsykologer och logopeder, tycker att det är bäst att utreda för att utesluta. I denna 

studie framkommer tydligt hur osäkra andraspråksmodeller, som processbarhetsteorin, 

eller test som inte är anpassade till målspråket, som Trog-2, är och hur lite man kan veta 
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om elevens proximala utvecklingszon med stöd av dem. De kvalitativa bedömningar som 

man kan göra efter att ha genomfört Trog-2, skulle den undervisande läraren kunna göra 

i samverkan med lärare i svenska som andraspråk, specialpedagog eller speciallärare samt 

med pedagogiskt utbildade modersmålslärare. 

 

När beslut tas att en elevs behov av särskilt stöd ska utredas (se 2.1 och 2.2) ska en 

kartläggning på organisations-, grupp- och individnivå göras. I kartläggningsdelen på 

individnivå är det viktigt att beakta olika faktorer som kan ha inverkan på elevens 

inlärning (se figur 14). Malmberg (2018) lyfter fram att ”[m]ängden förfrågningar kring 

språkstörning ökar stadigt till oss i Specialpedagogiska skolmyndigheten. Statistik från 

2016 visar att nästan en tredjedel av alla rådgivningsuppdrag på något sätt rör 

språkstörning” (s. 2). En liknande ökning märks på förfrågningar som kommer in till 

elevhälsoenheterna om språkutredningar på enspråkiga, men även på flerspråkiga elever. 

Kunskapen om flerspråkighet och språkliga svårigheter har ökat bland pedagoger, likaså 

kunskapen om att det kan skilja sig mycket mellan olika dialekter som talas i arabvärlden. 

Däremot pratar man i en mycket liten utsträckning om arabiskans diglossi och vad den 

för med sig i utredningar, modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmålet för denna elevgrupp. 

 

Precis som Holmström (2015) menar att okunskap om flerspråkighet kan leda till både 

under- och överdiagnostisering, finns det en risk att antingen blunda för diglossin eller att 

betrakta flerspråkiga elevers skolsvårigheter som till stor del beroende på språkliga 

faktorer. Vad menar man när man antyder att eleven har språkliga svårigheter på sitt 

modersmål eller på sitt andraspråk? Hur vet man i förväg att det är språkliga svårigheter? 

Om eleven har svårt att på svenska analysera någon historisk händelse innebär det inte 

per automatik att eleven inte har ett funktionellt modersmål, d.v.s. att eleven inte till fullo 

behärskar sin dialekt. Den viktigaste frågan som man ska ställa sig med utgångspunkt i 

figuren nedan är därför: Vad är syftet med utredningen? Specialpedagoger och 

speciallärare har en central roll i att kartlägga skolmiljön, både svårigheter och 

möjligheter, samt att stödja och handleda pedagogisk personal. Utredningskartan nedan 

kan fungera som ett underlag vid ett inledande samtal med ett arbetslag som efter 

intensifiering av extra anpassningar önskar få en pedagogisk utredning av en enskild elev.  
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Figur 14. Utredningskartan. 
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Bilaga 3. Beskrivning av deltesten i CELF-4 
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Bilaga 4. Extended abstract 
 

Background and aim 

The main subject of this study is the assessment of the linguistic ability of multilingual 

pupils, more specifically multilingual Arabic speaking pupils who do not develop their 

second language, Swedish, as expected.   

 

According to the Swedish Education Act, the principal should investigate the reason why 

the pupil does not attain the educational goals. At schools there are various educational 

investigations depending on whether the pupil is monolingual or multilingual, with or 

without difficulties to attain the educational goals. Investigations in language impairment, 

reading and writing difficulties, dyslexia, can be done by special educators, speech 

therapists and psychologists. 

 

There are different kinds of tests constructed for multilingual pupils, but no one is 

standardized for this particular group. Håkansson, Salameh and Nettelbladt (2003) claim 

that ”/…/ it is problematic to find suitable language tests for bilingual children in 

immigrant contexts with a large number of typologically different mother tongues. There 

are approximately 140 different mother tongues in Swedish schools” (p. 256). As a 

multilingual special educator, I have met and still meet teachers, psychologists and speech 

therapists who are not familiar with the term diglossia. Thus, it is important to bring this 

term into this field when we are in charge to administer language tests to pupils who speak 

an Arabic vernacular as their mother tongue. 

 

The aim of this thesis is to translate parts of a commonly used test, Trog-2, Test for 

reception of grammar, and study what happens with grammar constructions when they 

are translated to Modern Standard Arabic (MSA) and the Lebanese vernacular. This test 

is used on monolingual and multilingual pupils with the assistance of an interpreter. 

 

Pupils with language impairment have difficulties with phonology, grammar, semantics 

or pragmatics, or any combination of these. Multilingual pupils have to show difficulties 

in all their languages, Salameh (2003) claims. She considers that: ”In studies concerning 

L1 [first language] in bilingual children, the necessity of assessing both languages if [sic, 

should be ”of”] the child is emphasised /… / If only the second language is tested, the 

clinician will have problems differentiating between language problems dependent on an 

insufficient exposure to a second language and a L1 that is affecting both languages” (p. 

18). 

 

The Processability Theory, PT, is a model of second language acquisition that has been 

used in clinical studies in Sweden by Salameh (2011) and Holmström (2015). They have 

studied the grammatical development of Arabic speaking pupils in both Swedish and 

Arabic languages. In the end of this thesis I challenge the idea of the usefulness of PT in 
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Arabic language acquisition studies and this thesis shows that these studies are 

misleading. 

 

The issues in this study are: 

What happens with the grammatical constructions and terms in Trog-2 when they are 

translated? Do they still measure what they are meant to measure, considering the pupils’ 

language abilities; pupils who do not read or write MSA? What parts of grammatical 

constructions are missed in translation?  

 

         

Theory and method 

In order to compare Swedish, MSA and the Lebanese vernacular I adopt the linguistic 

typology perspective, a perspective that studies the differences and similarities between 

languages. 

 

Diglossia was introduced for the first time by Charles A. Ferguson (Ferguson, 1959). 

Diglossia is characterised by that there are two varieties of a language with separate 

functions. A high variety (H) is taught at school and used for writing and in official 

situations, and a low variety (L) which is everyone’s mother tongue. To illustrate the 

difference between H and L I cite Ferguson: “But a striking feature of diglossia is the 

existence of many paired items, one H one L, referring to fairly common concepts 

frequently used in both H and L, where the range of meaning of the two items is roughly 

the same, and the use of one or the other immediately stamps the utterance or written 

sequence as H or L” (op. cit., p. 334). 

 

The methodological starting point is inspired by a sociolinguistic perspective that studies 

not only the structures of languages but also communication and interaction between 

humans. In order to study Trog-2, I chose Bachman’s and Palmer’s theory about test 

usefulness. Their theory concerns particularly language test construction. Bachman and 

Palmer (2000) point out six test qualities that are important to consider in test construction 

and it is vital that there is a balance between them. These six test qualities are reliability, 

construct validity, authenticity, interactiveness, impact and practicality. Trog-2 is 

analysed with my model, which I call S T O. This model specifies three levels of grades 

of differences in grammatical structures and concepts when translated from one language 

to another. 

 

The levels are: L (large) E (enough) and I (insignificant) (in Swedish S T O, stora, 

tillräckligt stora and obetydliga):   

L - large difficulties in grammatical structures and concepts between languages 

E - enough complications to impact on the grammatical structures and concepts and 

I - insignificant impact on grammatical structures and concepts.      
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Results 

Trog-2 is part of a series of test batteries and this particular part investigates the reception 

of grammar in children 4-16 years old. The original language of the test is English, and it 

is translated and adapted to Swedish. Multilingual children with a language disorder were 

excluded when standardizing Trog-2 into Swedish linguistic norms. According to clinical 

speech therapists and in reports such as Samordning, ansvar och kommunikation – vägen 

till ökad kvalitet i utbildningen för elever med visa funktionsnedsättningar 

(Utbildningsdepartementet, 2016) it appears that Trog-2 is used to investigate 

multilingual children’s language ability with the aid of an interpreter. The consequence 

of the fact that grammatical structures and concepts vary from one interpreter to another 

is that the test cannot keep the reliability and the validity as high as desired. 

 

As long as Trog-2 is not adapted into MSA or Lebanese vernacular, and as long as a 

number of grammatical structures are lost in translation, the authenticity and 

interactiveness are lost too. According to the instructions in the Trog-2 manual the test 

has to be interrupted when the pupil gives five wrong answers in a row. This instruction 

cannot be followed in accordance with the S T O-model. The differences in grammatical 

structures and concepts when translated from one language to another, which have been 

discussed in this study, will be apparent when translating other tests as well, such as CELF 

4 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals), ITPA and ITPA 3 (Illinois Test of 

Psycholinguistic Abilities). 

 

Conclusion 

As pointed out, tests which are not adapted to the target language are misleading. This 

study shows that the Processability Theory applied to Arabic, whether MSA or a 

dialect, is misleading too. It is time to give teachers, special educators and teachers in 

mother tongue tuition the mandate to conduct dynamic assessments. Bachman and 

Palmer (2000) ask: ”/…/ what values and goals are implied, for example, when we 

choose to give a test rather than seeking information from a different source, such as a 

teacher who knows the potential test takers, or by reviewing the test takers’ records?” 

(p. 30).  


