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Utsikter syftar till att ge barn och unga i Helsingborg och Landskrona bättre utbildning och hälsa. Utsikter 
drivs av Part, Preventivt arbete tillsammans, som är en samverkansform mellan flera förvaltningar i 
Helsingborgs stad och Landskrona stad samt Region Skåne. 
 
I Utsikter medverkar sju skolor i båda städer. I studien om språk- och kunskapsutvecklingen hos nyanlända 
elever ingår elever från fyra av dessa skolor. 
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1. INLEDNING 

Utsikter startade som en pilotstudie 2008, utifrån erfarenheterna av projektet Skolprojekt inom 
familjehemsvården (Aldenius-Isaksson et al, 2009), i syfte att utveckla en arbetsmodell som förbättrar 
framtidsutsikterna för barn i definierade riskgrupper. Inom Utsikter följdes den språkliga utvecklingen och 
kunskapsutvecklingen hos fjorton nyanlända elever med arabiska som modersmål, mellan åren 2008 och 2010. 
Syftet var att följa elevernas utveckling för att kunna ge dem stöd i skolgången. Eleverna var mellan 6-12 år och 
nyanlända från framförallt Irak. Barnen gick på fyra olika skolor i Helsingborg och Landskrona.  
 
I denna rapport redovisas resultaten från studien. Studien är uppdelad i två delar, en om språklig utveckling 
och en om pedagogisk utveckling. Resultaten för språklig utveckling för två av eleverna redovisas inte, då de 
hade vistats en längre period i Sverige vilket försvårar jämförelser. Resultaten från de pedagogiska testerna 
redovisas dock för samtliga barn, då de visar utvecklingen också för dessa två barn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Deltagande elever. Språkliga resultat för nr 3 och 4 redovisas ej. 
 
 
2. SPRÅKLIG UTVECKLING 

Den språkliga utvecklingen följdes på båda språken, arabiska och svenska. Eleverna testades flera gånger; i 
denna redovisning anges resultaten vid första och sista testtillfället.  
 
Intentionen var att dels följa utvecklingen på det nya språket, andraspråket svenska, och dels att följa den 
fortsatta utvecklingen av modersmålet arabiska när det inte längre var majoritetsspråket eller 
undervisningsspråket. Vikten av att ge modersmålet möjlighet att fortsätta utvecklas har understrukits av bl. a 
Kenneth Hyltenstam, eftersom eleven annars riskerar en lång period där det nya språket inte utvecklas till den 
kognitiva nivå som behövs, medan modersmålet står stilla i utvecklingen (se t ex Hyltenstam 1996). 
 
  
2.1 Bedömning av fonologisk utveckling 

Generellt har flerspråkiga skolbarn tidigare utvecklad fonologisk förmåga (språkljuden och deras organisation) 
jämfört med enspråkiga skolbarn. Detta hänger samman med att de har tillgång till två olika språkliga system, 
som medför ett "helikopterperspektiv" på språken och de kan därför tidigt reflektera över språkliga strukturer 
på ett mer avancerat sätt än enspråkiga elever (Paradis 2010). 
 
Med tanke på att bedömningarna skulle göras på skolbarn, där själva språkljudsutvecklingen var avslutad, 
undersöktes enbart den fonologiska medvetenheten. Detta innebär att bl. a att man kan fokusera på ordets 
form, hur det är uppbyggt av språkljud i stället för på ordets betydelse, en förutsättning för att t ex förstå rim, 

 
Nr 

 
Elever 

 
Ålder vid 
start 

 
Stad 

1 Flicka  8 Landskrona 
2 Flicka 8 Helsingborg 
3 Pojke 7 Helsingborg 
4 Pojke 10 Landskrona 
5 Pojke 8 Landskrona 
6 Pojke 7 Helsingborg 
7 Pojke 8 Helsingborg 
8 Flicka  6 Landskrona 
9 Pojke 6 Helsingborg 

10 Flicka  6 Helsingborg 
11 Pojke 8 Landskrona 
12 Flicka  7 Helsingborg 
13 Flicka 6 Landskrona 
14 Pojke 6 Landskrona 
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kunna identifiera språkljud och avgöra antalet stavelser i ett ord. Dessa förmågor är viktiga vid läsinlärningen. 
Barnen bedömdes på båda språken, men de flesta uppnådde relativt snabbt en takeffekt, d.v.s. klarade 
samtliga uppgifter. Detta var förväntat då flerspråkiga elev har en starkare språklig, och därmed fonologisk, 
medvetenhet genom sitt "helikopterperspektiv". Detta medför en större känslighet för hur t ex ord är 
uppbyggda av språkljud jämfört med enspråkiga barn. Endast enstaka elevuppvisade vissa svårigheter med 
detta. 
 
 
2.2  Bedömning av grammatisk utveckling 

Även den grammatiska utvecklingen bedömdes på båda språken. För att kunna utveckla en grammatik på det 
nya språket måste en elev få höra och tala det tillräckligt mycket. Det innebär att tillräcklig exponering för 
andraspråket är en av nyckelfaktorerna för att en elev ska få en tillfredsställande andraspråksutveckling – och 
detta är en faktor som eleven inte själv rår över. Det är därför viktigt för läraren att skilja på när orsakerna till 
en otillfredsställande andraspråksutveckling ligger hos eleven och när de ligger i miljön (Zurer-Pearson 2010). 
 
Testet som användes för bedömningen grundar sig på en andraspråksteori om grammatisk utveckling, 
Processbarhetsteorin (PT) (Pienemann 1998) som den tyske språkforskaren Mannfred Pienemann har 
utvecklat. Denna teori är mycket användbar när man vill bedöma den grammatiska utvecklingen hos elever 
med svenska som andraspråk. Teorin har i första hand tillämpats på talat språk, men har även i mindre skala 
använts på skrift (Flyman Mattson & Håkansson 2010). I denna teori ligger inte fokus vid bedömningen på hur 
stabil en struktur är, dvs om eleven är helt säker på den eller ibland säger rätt och ibland fel. I stället 
undersöker man om eleven har börjat använda de grammatiska strukturer som finns på en viss nivå. Teorin är 
inte språkspecifik utan har tillämpats på en rad mycket olika språk, bland annat arabiska. Salameh (et al. 2004) 
utvidgade användningen av teorin genom att också mäta utvecklingen av arabiska som modersmål, baserat på 
de grammatiska nivåerna. Även Itani-Adams (2004) har använt teorin för att mäta utvecklingen på 
modersmålet japanska hos ett tvåspråkigt barn. 
 
Inom denna teori är den grammatiska utvecklingen indelad i fem nivåer. För varje utvecklingsnivå i PT klarar 
eleven av att processa eller språkliga bearbeta allt större delar av satsen. Nedan ges exempel på strukturer på 
olika nivåer.  
 

• På nivå 1 använder eleven enbart inlärda fraser av det slag man t.ex. lär sig som turist, t ex 
hälsningsfraser och därför testas inte denna nivå. 

• På nivå 2 börjar eleven sätta grammatiska böjningar på ord, som pluraländelser, katt – katter, och 
verbändelser i enkla tempus utan hjälpverb, läser – läste. Minimala par behövs. 

• På nivå 3 byts grammatisk information mellan orden i t.ex. sammansatta tempus som perfekt, läser – 
har läst. Eleven måste byta information mellan hjälpverbet och huvudverbet så att rätt form på 
huvudverbet används; hjälpverbet har ska följas av en s.k. supinumform på huvudverbet. Minimala 
par behövs. På nivå 3 börjar också ordföljdsmönster att uppträda. I svenskan inleds satser ofta med ett 
annat ord eller fras än subjektet som i till sommaren åker vi söderut, och då blir ordföljden omvänd. En 
elev som lär sig svenska som andraspråk börjar på denna nivå med att sätta något annat än subjektet 
först, men behåller en rak ordföljd, sen han springer.  Detta ska inte ses som en felaktig form utan ett 
utvecklingssteg på väg mot att eleven håller på att lära sig använda omvänd ordföljd i satsen. 

• På nivå 4 börjar eleven använda omvänd ordföljd om något annat än subjektet inleder satsen. Då blir 
ordföljden omvänd, eftersom verbet måste stå på andra plats efter inledande ord eller fras, sen 
springer hunden, den maten äter jag inte. Ett annat ordföljdsmönster på denna nivå är att negationen 
inte placeras efter verbet i huvudsatsen, jag kommer inte. För dessa ordföljdsmönster behövs inga 
minimala par. 

• På nivå 5 uppträder bisatser. På denna nivå handlar den språkliga bearbetningen enbart om ordföljd i 
huvudsats och bisats, till exempel negationens placering i förhållande till huvudverbet. I svenskan 
placeras negationen inte efter verbet i huvudsatsen och före verbet i bisatsen som i det minimala 
paret flickan gungar inte – här är flickan som inte gungar. På denna nivå behövs återigen minimala 
par, eftersom eleven kan använda bisatsordföljd i huvudsatsen som i flickan inte gungar. Denna typ av 
minimala par måste man vanligtvis testa för att få fram. 
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Efterhand som eleven förstår och använder grammatiska strukturer på de olika nivåerna, börjar talet  
automatiseras, vilket innebär att eleven börjar tala mer flytande på svenska. Att eleven kan förstå och använda 
en viss nivå, betyder dock inte att den är helt automatiserad, dvs att eleven alltid använder rätt böjning eller 
ordföljd. Däremot har eleven skapat förutsättningar för att kunna fortsätta till följande nivå. Fördelen med PT 
är att teorin gör det möjligt att bedöma om grammatiken utvecklas, även om eleven fortfarande inte är helt 
säker på de lägre nivåerna. 
 
Nedan i figur 1-2 visas utvecklingen i grammatiska nivåer. Första mätningen var vid projektets början och den 
andra mätningen efter två år.  Salameh et al. (2003) visade att efter max två års exponering ska en inlärare 
kunna visa exempel på minst nivå 4. Endast en elev lyckas inte med detta. 
 

 
Figur 1. Uppnådda grammatiska nivåer inom PT på svenska för varje barn.  
 
Som tidigare nämnts är PT inte en språkspecifik teori, och kan därför även användas på arabiska. Den är dock 
tillämpad på standardarabiska, grunden för skriftspråket, och inte de talade arabiska dialekterna. De strukturer 
som inom standardarabiska testas på nivå 4 och 5 är inte obligatoriska inom dialekterna, som har en enklare 
morfologi, dvs använder färre grammatiska böjningsändelser. Eftersom ingen identifierat vad som ska prövas 
inom nivå 4 och 5 i dialekterna, användes bara de tre första nivåerna. De tre första nivåerna har dock visat sig 
att väl skilja ut elever med sen språkutveckling (Salameh 2003).  
 
Nedan visas resultaten för grammatiska nivåer på arabiska och alla elever klarade dessa nivåer. 
 

 
Figur 2. Uppnådda grammatiska nivåer inom PT på arabiska för varje barn. 
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Att en elev kan använda en grammatisk struktur på en viss nivå innebär dock inte att utvecklingen av nivån är 
automatiserad, utan det kan ta lång tid innan eleven kan använda strukturen felfritt (Flyman Mattsson & 
Håkansson 2010). Det var därför också av intresse att undersöka hur stor andel av uppgifterna som eleverna 
klarade. I figur 3 visas andelen korrekta grammatiska strukturer i det svenska testet. Majoriteten av barnen 
klarar mellan 80 procent och 100 procent av uppgifterna. 
 

 
Figur 3. Andel korrekta uppgifter inom PT på svenska för varje barn, vid första och sista mätningen. 
 
Elev nummer 9, som var det enda som inte kunde ge exempel på nivå 4 och 5, uppvisar här en hög andel 
korrekta strukturer. Troligen är detta ett exempel på olika inlärningsstrategier – man svarar inte om det inte är 
säkert på att svaret är riktigt.  
 
Uppgiften på nivå 4 i detta test som gällde ordföljdsmönster, framförallt V2-regeln med verbet på andra plats 
om satsen börjar med något annat än subjektet – imorgon åker jag, innebar att eleven skulle berätta till 
sekvensbilder. Eleverna producerade olika antal satser och resultatet redovisas därför för sig i figur 4 nedan.  
V3-ordföljd innebär rak ordföljd med verbet på tredje plats i satsen - imorgon jag åker, som utgör ett tidigare 
utvecklingssteg.  
 

 
Figur 4. Utveckling från V3-ordföljd till V2-ordföljd under tre skolår för hela gruppen 
 
Resultaten visar att satserna med V3-ordföljd dominerar i början, medan resultatet är spegelvänt vid sista 
testtillfället. Denna utveckling var också den förväntade. Strukturen var dock långt ifrån automatiserad hos alla 
elever. För att kunna utveckla en grammatik på nya språket måste eleven få höra och tala det tillräckligt 
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mycket. I en undersökning från Kanada visade Paradis (2010) att flerspråkiga skolbarn med typisk utveckling 
behövde cirka tre års exponering för det nya språket innan deras skolresultat var i närheten av vad som 
förväntas av enspråkiga skolbarn. Tillräcklig exponering för andraspråket är alltså en av nyckelfaktorerna för att 
en elev ska få en tillfredsställande andraspråksutveckling – och detta är en faktor som eleven inte själv rår över. 
Det är därför som tidigare nämnts viktigt för skolan att skilja på när orsakerna till en otillfredsställande 
andraspråksutveckling ligger hos eleven och när de ligger i miljön (Zurer-Pearson 2010).  
 

 
Figur 5.  Andel korrekta uppgifter inom PT på arabiska för varje elev.  
 
På arabiska visade testet på en hög andel korrekta svar från början (figur 5 ovan), vilket var förväntat. 
Samtidigt måste man hålla i minnet att alla nivåer inte ingår. Glädjande nog kan man se en utveckling av 
arabiskan hos de elever som inte klarade alla uppgifter från början. 
 
 
2.3  Bedömning av lexikal utveckling 

Både ordförrådets storlek och organisation är avgörande för skolframgång (Schoonen & Verhallen 2008). För att 
kunna bedöma den lexikala utvecklingen bedömdes därför ordförrådsutvecklingen utifrån dessa två aspekter. 
För att testa lexikal storlek användes en svensk och en arabisk version av ett ordförståelsetest, Peabody Picture 
Vocabulary Test III (PPVT-III), som ursprungligen är ett amerikanskt test (Dunn & Dunn 1997). Testet består av 
204 ord som presenteras i 17 block med 12 ord i varje, främst substantiv, adjektiv och verb.  Vid testtillfället 
säger testledaren ett ord i taget och för varje ord finns fyra olika bilder, och den som testas ska peka på rätt 
bild bland dessa fyra. För varje block stiger svårighetsgraden på orden. En bild på en bil kan motsvaras av ordet 
fordon, och en bild på en krokodil av ordet reptil. 

 
Figur 6. Antal klarade block i PPVT på svenska för varje elev  
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Ingen elev klarade dock mer än tolv block varför endast tolv block redovisas i figur 6 ovan. Eftersom block 13-17 
gäller från 16 år till vuxen ålder var detta inte heller förväntat. Resultaten på svenska i figur 6 avseende antal 
klarade block nedan visar att barnen låg långt under resultaten för enspråkiga svensktalande skolbarn (Hedberg 
& Kellén Nilsson 2003). Även detta var förväntat, eftersom de flerspråkiga eleverna i denna studie är 
nyanlända. Två av barnen presterade sämre på sista testet, men detta kan ha många orsaker, inte minst 
familjesituationen i hemmet.  
 
På arabiska presterade eleverna bättre (se figur 7 nedan) vilket inte var förvånande med tanke på att flertalet 
var relativt nyanlända. På det andra testet visade det sig att en del elever hade stått stilla i 
ordförrådsutvecklingen och några hade backat i sitt resultat. Resultaten tyder på att den språkliga stimulansen 
på arabiska inte varit tillräcklig, men gruppen är liten och åldersheterogen, varför resultaten måste tolkas med 
försiktighet. 
 

 
Figur 7. Antal klarade block i PPVT på arabiska för varje elev 
 
 
2.4  Organisation av ordförrådet 

Ordförrådet eller lexikonet organiseras utifrån fonologiska och semantiska principer. Vilken princip som 
dominerar kan man pröva genom att undersöka vilka associationer olika ord genererar, dvs vilka andra ord 
barnet kommer att tänka på när det hör ett visst ord (Meara 1996). De första associationerna hos yngre barn är 
oftast baserade på fonologiska associationer och kallas också för klangassociationer, och består till stor del av 
rim och annan ljudlikhet; katt kan få associationen hatt eller bygga på ljudlikhet så att associationen katt blir 
matta. Efterhand som det lilla barnet tillägnar sig alltfler ord uppstår ett behov av att organisera lexikonet 
utifrån semantiska principer, och barnet börjar använda syntagmatiska associationer, som i hög utsträckning 
utgår från barnets egna erfarenheter. Associationen till ordet hund kan bli skäller, vilket kan bilda en syntaktisk 
sekvens i form av en sats, hunden skäller. Om associationen blir farlig går det att bilda en syntaktisk sekvens i 
form av en fras, en farlig hund. Syntagmatiska associationer består oftast av olika ordklasser och bygger 
mestadels på personliga erfarenheter. 
 
I samband med skolstarten och läsinlärningen växer barnets lexikon snabbt. En omorganisation av lexikonet blir 
därför nödvändig för att underlätta ordmobiliseringen. Det innebär att snabbt kunna finna de ord man 
behöver, en förmåga som är grundläggande för skolframgång (Namei 2002). Det behövs därför en effektivare 
organisation av lexikonet. Denna omorganisation innebär att barnet använder fler paradigmatiska 
associationer med över-, under- och sidoordning. Associationer till ordet hund kan bli djur (överordning), katt 
(sidoordning) eller tax (underordning). Paradigmatisk organisation av andra ordklasser som t ex adjektiv 
innebär också motsatspar som lång-kort, fort-sakta. En mer vuxenlik hierarkisk organisation underlättar 
ordmobiliseringen. 
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Övergången till en mer hierarkisk lexikal organisation med övervägande paradigmatiska associationer kallas det 
syntagmatisk-paradigmatiska skiftet, och anses ske mellan 6 och 10 års ålder (Nelson 1977, Namei 2002). 
Paradigmatiska associationer har förutom ett semantiskt samband oftast samma ordklass som stimulusordet 
som genererar associationen, som i stol-bord till skillnad från syntagmatiska associationer, som mer sällan 
tillhör samma ordklass som i stol–sitta.  Det är främst frekventa ord som genomgår detta skifte. Ord som är 
ovanliga och sällan används kan även i vuxen ålder ha klangassociationer, som i kumquat (frukt)-katt . Har man 
en mer hierarkisk och vuxenlik organisation innebär det att orden får en djupare och mer utvidgad innebörd. 
Katt är inte bara katten hemma utan den ingår också t.ex. i kategorierna husdjur, rovdjur, däggdjur. Schoonen 
och Verhallen (2008) menar att när ett skolbarn lär sig förhållandet mellan däggdjur och hund, så lär det sig 
också genom det överordnade begreppet däggdjur en ny och viktig aspekt av ordet hund. Relationer mellan 
olika ord blir allt viktigare att förstå, eftersom kunskap om dessa samband ofta förutsätts i de texter som 
används i skolan. Utan paradigmatisk förmåga att organisera hierarkiskt, får ett skolbarn svårt att förstå texter 
som innehåller överordnade begrepp som t ex däggdjur eller fordon, även om hans/hennes lexikon växer med 
avseende på olika djurarter och bilmärken.  
 
Schoonen och Verhallen (2008) diskuterar också möjligheten av att en bristfällig lexikal utveckling på båda 
språken hos flerspråkiga barn innebär att det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet inträffar senare.  Detta är 
problematiskt eftersom att detta skifte måste vara gjort samtidigt som hos de enspråkiga barnen, om 
skillnaden mellan flerspråkiga och enspråkiga barn vad gäller djupare kunskap om orden ska kunna minska.   
 
Den persisk-svenska språkforskaren Shidrokh Namei (2002) undersökte lexikal organisation hos både 
enspråkiga persiska och svenska skolbarn samt flerspråkiga svensk-persiska skolbarn. Hon fann att 
klangassociationer som t ex rim, var vanligare hos samtliga, när det gällde ord som var lite eller inte alls kända. 
De ord som skolbarnen delvis kände igen hade en stark syntaktisk organisation som byggde på syntagmatiska 
associationer, som fjäril–flyger, medan ord som var djupt integrerade i lexikonet hade paradigmatiska 
förbindelser med andra ord, som bröd–ost.  Hon fann också att det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet 
uppträdde i båda språken mellan 6 och 10 års ålder, även om de flerspråkiga barnen varit mindre exponerade 
för respektive språk jämfört med enspråkiga. Det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet kan därför antas att 
också innebära en kognitiv förmåga, något även andra forskare (Nelson 1977; Ordonez et al. 2002) påpekat.  
 
 
2.5  Bedömning av lexikal organisation 

För att undersöka den lexikala organisationen användes Kent-Rosanoff-listan (1910) som utgörs av 100 vanliga 
substantiv och adjektiv. Listan har använts i olika studier av lexikal organisation. Den svenska översättningen är 
hämtad från Namei (2002). Listan är också översatt till arabiska. Hänsyn togs till att barnen talade olika arabiska 
dialekter och för vissa ord finns därför olika dialektala varianter.  
 
De ordassociationer som barnen gjorde på både svenska och arabiska bedömdes utifrån de kriterier som 
beskrivs ovan för klangassociationer, syntagmatiska associationer och paradigmatiska associationer. Då alla 
associationer inte gick att klassificera på detta sätt infördes två extra kategorier:'övrigt' och ’inget svar’. Övrigt 
innebar en obefintlig eller otydlig semantisk anknytning till ordet som gavs, samt missförstånd och 
upprepningar av utgångsordet. 
 
Det är viktigt att påpeka att om en elev efter tioårsåldern inte utvecklat en övervägande hierarkisk organisation 
innebär detta inte nödvändigtvis att eleven har en språklig störning. De språkliga resultaten från en tvåspråkig 
skolverksamhet, visade att den lexikala organisationen kunde förbättras med lämpliga pedagogiska åtgärder, 
som att eleverna fick undervisning också på sitt modersmål (Salameh 2011). Däremot kan en huvudsakligen 
syntagmatisk organisation medföra att elevens inlärning påverkas. Frånvaron av en hierarkisk paradigmatisk 
organisation påverkar förmågan att förstå och bilda överordnade begrepp; något som är avgörande för att 
förstå undervisningen. 
 
Resultaten som redovisas nedan visar fördelningen mellan de semantiska responserna, d.v.s. mellan 
syntagmatiska och paradigmatiska responser. Resultaten på från första testningen på svenska, figur 8 nedan, 
visar att även om barnen svarar med få semantiska responser, använder de flesta fler paradigmatiska 
responser jämfört med syntagmatiska.   
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Figur 8. Fördelningen av syntagmatiska och paradigmatiska responser på svenska   
och arabiska vid första testtillfället. 
 
Resultaten för den första testningen på arabiska, i figur 9 nedan, visar att de flesta producerar fler 
paradigmatiska responser än syntagmatiska. Förmågan att organisera lexikonet hierarkiskt är som tidigare 
nämnts också en kognitiv förmåga som transfereras från modersmålet till andraspråket, och de flesta barnen. 
 
 

 
Figur 9. Fördelningen av syntagmatiska och paradigmatiska responser på arabiska 
vid första testtillfället. 
 
Vid det sista testtillfället på svenska har de flesta barnen en övervägande hierarkisk lexikal organisation också 
på detta språk, vilket visas i figur 10 nedan. 
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Figur 10. Fördelningen av syntagmatiska och paradigmatiska responser på svenska  
vid andra testtillfället. 
 
Den hierarkiska organisationen av lexikonet har glädjande nog blivit starkare även på arabiska, vilket syns i figur 
11 nedan, och denna utveckling på båda språken underlättar för barnen att förstå och tillägna sig generella 
överordnade begrepp. 
 
 

 
Figur 11. Fördelningen av syntagmatiska och paradigmatiska responser på arabiska  
vid andra testtillfället. 
 
Samlar man resultaten på gruppnivå syns utvecklingen tydligt i figurerna 12 och 13 nedan.  
Redan första testtillfället finns det klar skillnad mellan antalet paradigmatiska och syntagmatiska responser på 
arabiska och detta har transfererats till det nya språket. 
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Figur 12. Fördelningen på gruppnivå av syntagmatiska och paradigmatiska responser på  
svenska och arabiska vid första testtillfället. 
 
 
Vid det sista testtillfället har detta resultat förstärkts och glädjande nog har den lexikala organisationen 
förstärkts även på arabiska, vilket med stor sannolikhet bidragit till det goda resultatet på svenska. 
 

 
Figur 13. Fördelningen på gruppnivå av syntagmatiska och paradigmatiska responser  
på svenska och arabiska vid andra testtillfället. 
 
 
2.6  Sammanfattning språkliga tester 

De språkliga testerna visar en stadig utveckling för de flesta eleverna, och sådana resultat innebär att elever 
med problem i språkutvecklingen kan identifieras tidigare. Resultaten visar också att den fonologiska 
(språkljud) och grammatiska utvecklingen går relativt snabbt, på 1-2 år, vilket överensstämmer med tidigare 
forskningsresultat. Det stora problemet är den lexikala utvecklingen som generellt är långsammare eftersom 
man för varje ord måste lära sig grammatiska egenskaper som ordklass, vilka böjningsändelser som hör till 
ordet och ordets plats i satsen. De semantiska egenskaperna med över- och underordning är lika viktiga. Detta 
medför att den lexikala utvecklingen tar tid, och att skolan måste arbeta mer riktat och systematiskt med 
ordförrådsutvecklingen.  
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3. KUNSKAPSUTVECKLING 

Barnens kunskapsutveckling följdes kontinuerligt genom pedagogiska test för läs- och skrivförmåga samt 
matematik. Nedan redovisas resultaten från de sista testen med barnen.  
Inom läsutvecklingen följdes bland annat barnens förmåga att känna igen bokstäver. Figur 14 visar hur många 
bokstäver eleverna känner igen på respektive språk vid första testtillfället.  
 

Bokstäver svenska - arabiska

 
Figur 14. Antal bokstäver barnen känner igen i resp. språk, vid första testtillfället. 
 
Resultaten visar att endast åtta elever känner igen fler arabiska bokstäver än svenska, vilket i viss mån gäller 
även elev 9 som dock behärskar mycket få bokstäver. Gemensamt för de elever som känner igen de flesta 
bokstäver på arabiska är att de har en skolbakgrund i hemlandet. Att många elever känner igen de flesta 
svenska bokstäverna är givetvis bra, men dessa elever är tvåspråkiga och har förutsättningar för att lära sig läsa 
på båda sina språk. Att bara kunna tala ett språk innebär att ordförrådet förblir ganska konkret. Kan man läsa 
och skriva på ett språk stabiliseras det och man får dessutom tillgång till det ordförråd som hör till skriften. 
 
  
3.1  Läshastighet 

Nedan i figur 15 visas resultaten från testet H4 (Lindahl). H4 är ett lästest som består av 153 ord och som testar 
läshastigheten. De första orden är tvåstaviga (så, av, du) och fortsätter sedan med svårare och längre ord. 
Under en minut skall eleven läsa orden högt. Antal felläsningar markeras samt hur många ord som eleven hann 
läsa. Normerna bygger på resultat från enspråkiga svensktalande barn, men används här för att få en 
uppfattning hur eleverna ligger i förhållande till vad som förväntas av enspråkiga elever. Röd färgmarkering 
anger att resultatet ligger under förväntat resultat för årskursen, gul markering att eleven ligger på förväntat 
resultat och grönt att han/hon ligger över. Sex elever ligger under förväntat resultat, medan åtta elever har en 
god läshastighet. 
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H4 K1- K2

 
Figur 15. Resultat på läshastighetstest 
 
 
3.2   Bokstavskedjor och teckenkedjor 

Eleverna testades också med Bokstavskedjor och Teckenkedjor K2 (Jacobson 2001). För åk 2 och 3 gäller 
bokstavskedjor. Eleven ska dra två streck mellan par av lika bokstäver i en sekvens av bokstavskedjor. För åk 4-
6 används teckenkedjor där eleven med fyra streck ska särskilja gemener, versaler och siffror. Uppgifterna 
syftar till att uppskatta elevernas visuo-motoriska snabbhet. Testet ställer inte krav på läsförmåga eller 
ordigenkänningsförmåga. 
  
Resultaten i figur 17 nedan gäller det sista testtillfället, och är omräknade till staninepoäng. En sådan 
omräkning innebär att man förvandlar råpoängen på olika test till en niogradig skala med staninepoäng, som 
gör det möjligt att jämföra olika testresultat. Stanine är en förkortning av Standard Nine. Varje intervall 
omfattar en halv standardavvikelse. Detta innebär att man utgår från att 54 procent av en 
standardiseringspopulation har mellan 4 och 6 staninepoäng, som innebär att resultat ligger kring 
genomsnittet, 23 procent har mellan 1 och 3 staninepoäng, vilket är klart under genomsnittet och 23 procent 
har mellan 7 och 9 staninepoäng, vilket är klart över genomsnittet. 
 

 

Figur 16.  Stanineskalans fördelning i en standardiseringspopulation  
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Färgkodningen innebär att rött motsvarar staninepoäng 1-3, gult 4-6 och grönt 7-9. Gula och gröna staplar 
innebär alltså klart godkända resultat. 
 
Elev 8,9,10,12 och 14 testades med Bokstavskedjor övriga med Teckenkedjor.  
 

 
Figur 17.  Resultat på teckenkedjor, vid sista testtillfället. 
 
Resultaten i figur 17 ovan visar att majoriteten av eleverna klarade detta test, men fyra elever hade 
kvarstående svårigheter. En gemensam faktor för eleverna med gröna staplar är att man kommit i skolans 
tidigare år där det är stort fokus på bokstavs-, läs-, och skrivinlärning. 
 
 
3.3  Ordkedjor 

I bedömningarna ingick också Ordkedjor (Jacobson 2001), vilket innebär att eleven ska avgränsa ord från 
varandra med vertikala streck. För åk 2 och 3 innebär det att eleven med två streck markerar var 
mellanrummet ska vara i en sekvens av tre sammanskrivna ord. I Ordkedjor för åk 4-6 består varje sekvens av 
fyra sammanskrivna ord där tre vertikala streck ska dras. Testet syftar till att få en uppfattning av elevens 
ordavkodningsförmåga eller ordigenkänningsförmåga. Resultaten i figur 18 nedan visar att detta var betydligt 
svårare. Endast fem elever klarade detta test. I en jämförelse med H4, som också mäter avkodningsförmåga, 
var det fler elever som uppnår godkänt i H4. Ordkedjor kräver en större språklig behärskning och man har en 
fördel av att känna igen ordens ortografi. 

Teckenkedjor K2
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Figur 18. Resultat på Ordkedjor, vid sista testtillfället. 
 
 
3.4  Meningskedjor 

Även Meningskedjor (Jacobsen 2001) testades. Deltestet finns inte för åk 2 och 3. Detta test innebär att, utöver 
ordavkodningsförmåga, fånga elevens syntaktiska och semantiska förmåga. Eleven ska med tre streck markera 
var satsen tar slut i fyra hopskrivna meningar utan inbördes relation.  Resultaten nedan visar att detta var svårt, 
endast två elever av de som testats klarade detta. Detta test fordrar en lexikal förmåga som de flesta elever 
inte hunnit tillgodogöra sig.  
 
Enligt manualen kan elever med svenska som andraspråk som varit i Sverige kortare än två till tre år förväntas 
få svårigheter på ord- och meningskedjor, vilket stämmer väl överens med våra testresultat.  

 
Figur 19. Resultat på Meningskedjor, vid sista testtillfället. 
Läsförståelse och rättstavning testades med DLS (Järpsten, Taube 2010, Järpsten 2010). Resultaten visas nedan 
i figurerna 20 och 21. 

Meningskedjor K2
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3.5  Läsförståelse 

Läsförståelse testas med DLS läsförståelse för årskurs 3. Testet består av en sammanhängande berättelse som 
eleven får läsa och sedan svara på frågor om innehållet, 18 flervalsfrågor med fyra svarsalternativ. För att 
eleven lättare ska förstå vad som förväntas av honom eller henne, läser testledaren först en kort text och ger 
tre uppgifter som barnet ska svara på. Dessa ingår inte i bedömningen av läsförståelsen. Eleverna har 30 
minuter på sig att på detta test. För årskurs 4-6 används deltestet Läshastighet. Testet består av 
sammanhängande text med uppgifter. Uppgifterna består av tre alternativa ord där ett passar in i 
sammanhanget.   

 
Figur 20. Resultat för DLS Läsförståelse, vid sista testtillfället. 
 
Resultaten visar att endast fem elever ligger på den nivå som förväntas enligt årskurs. Testet kräver en språklig 
och lexikal förmåga som eleverna ännu inte har. I manualen framgår utifrån en jämförande studie att elever 
med svenska som modersmål i genomsnitt får ett staninepoäng mer än elever med annat modersmål. Det 
angavs dock inte hur länge eleverna exponerats för svenska. 
 
 
3.6  Rättstavning 

Testet för rättstavning undersöker elevens förmåga att stava 20 ord rätt för elever i årskurs 3 och 36 ord för 
elever i årskurs 4-6.  Orden presenteras i en rammening.                               
  
Resultaten i figur 21 nedan visar att flertalet elever som låg på en nivå som förväntas av enspråkiga 
svensktalande elever också stavade relativt bra, vilket innebär att lexikal och fonologisk förmåga hör ihop. Ju 
bättre eleven kan höra ut och sätta ihop ljud till ord, desto snabbare växer ordförrådet och därmed 
läsförståelsen. En god fonologisk förmåga underlättar också kopplingen fonem-grafem, dvs språkljud-bokstav. 
Självklart spelar det också en roll hur länge eleven varit exponerad för svenska. 
 

DLS Läsförståelse K2
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Figur 21. Resultat DLS Rättstavning vid sista testtillfället 
 
3.7  Matematik 

Kunskapsutvecklingen i matematik testades med ett urval av Olof Magnes matematikdiagnoser. Det finns elva 
diagnoser som är normerade enligt stanineskalan och avser matematikkunskaper i grundskolan. Diagnoserna 
har sneda fördelningar som innebär att medelvärdet förskjuts uppåt. Detta ger en spridning bland de lägre 
prestationerna och ökar tillförlitligheten för bedömning av elever med hinder för inlärningen. Diagnoserna är 
inte tidsbegränsade och eleven kan få hjälp med att läsa och förstå uppgifter som innehåller text. Vid 
kartläggningen genomfördes diagnoserna på svenska. 

 
 
Figur 22. Resultat Magnes matematikdiagnoser, vid sista testtillfället. 

DLS Rättstavning K2

Magne K2
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Resultaten i figur 22 ovan visar att sex av barnen klarade en nivå som motsvarade den förväntade hos 
enspråkiga svensktalande skolbarn, varav en elev visade en stor begåvning för matematik.  
 
 
3.8  Sammanfattning pedagogiska tester 

Sammanfattningsvis visar dessa pedagogiska tester att de elever som har låga värden på testen av läsning på 
svenska också ligger lågt på matematiktesten, och i viss mån vice versa. Denna typ av testning visar också klart 
vilka elever som behöver mer undervisning och en undervisning anpassad till deras behov. Det sista innebär att 
modersmålslärarna måste involveras i undervisningen i betydligt högre utsträckning, så att brister i språket inte 
medför brister i kunskapsutvecklingen. 
 
Som framgår av de pedagogiska testernas manualer är de utprovade på enspråkiga svensktalande elever. För 
elever som varit i Sverige mindre än två år är de svåra att använda som mätredskap. För elever som varit här 
längre än två år kan de vara ett bra sätt att mäta om undervisningen ger resultat, vilket kan visas genom att 
staninevärdet för testresultatet blir högre. Stanineskalan innebär att resultaten på olika test kan jämföras. 
Testerna mäter förmågor som är viktiga för att uppnå skolans kunskapsmål. 
 
När det gäller resultat på språkliga test och pedagogiska test måste man också komma ihåg att  
barnen påverkas även av de faktorer som påverkar alla elever i skolan - vilka lärare man har, om man har 
kamrater, hur man trivs i skolan. Händelser i hemmet påverkar givetvis också hur man presterar, och gör att 
resultat ibland kan försämras. 
 
 
4. FALLBESKRIVNINGAR - två enskilda elever 

För att tydligare visa på hur arbetet med de enskilda barnen gick till, kommer vi att beskriva de insatser som 
gjorts för två elever. 
 
Den första eleven, barn 8, som vi kan kalla Zuheira, var en nyanländ flicka som gick i förskoleklass. Familjen, 
som hade ytterligare ett barn, kom från Syrien och Zuheira hade där gått i förskola och också lärt sig läsa på 
arabiska, vilket märktes på testresultaten som gällde läsning och även matematik. Föräldrarna var högutbildade 
ingenjörer och Zuheira fick mycket stöd hemifrån när det gällde skolarbetet. Hon beskrevs som en ledare och 
härmade ofta läraren framför spegeln.  
 
Hon testades med WISC, Wechsler Intelligence Scale, som är ett intelligenstest för barn mellan 6 och 17 år. 
Testet är uppdelat i fyra grupper: verbal förmåga som bl. a testar ordförståelse, perception som testar bl. a 
abstrakt logisk förmåga, arbetsminne och snabbhet. Zuheira låg bra till resultatmässigt från början och höjde 
sina resultat på de flesta deltest vid omtestningen. 
 
Zuheira kunde inte så mycket svenska vid första testomgången, som gällde språklig utveckling, men vid det 
sista testet, två år senare, uppvisade hon en stark språklig utveckling, både grammatiskt och lexikalt. Lexikalt 
hade hon utvecklats både med avseende på lexikal storlek, men hon hade också en mer hierarkisk lexikal 
organisation, vilket är en förutsättning för att kunna förstå och bilda överordnade begrepp. Det senare är en 
förutsättning för att kunna förstå innehållet i skolböcker. Eftersom även den arabiska språkliga utvecklingen 
testades, kunde man konstatera att Zuheira också fortsatte att utvecklas på sitt modersmål i samma takt. 
 
De insatser som gjordes för att underlätta skolgången var att ge modersmålsundervisning och 
studiehandledning på arabiska, samt tvåspråkig undervisning i matematik. För båda språken användes ett 
material som heter Ordsamlaren, där eleven bokstavligt talat samlar nya ord och funderar kring dessa. 
Representanter från Utsikter hade också samtal med föräldrarna kring flerspråkig utveckling. Familjen fick hjälp 
att hitta fritidssysselsättningar och Zuheira spelade flöjt och gick på Cityidrott. Föräldrarna deltog också i 
Familjemobilisering (FM), en studiecirkel på åtta tillfällen med utgångspunkt i elevernas IUP- mål.  
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Den andra eleven, barn 11, som vi kan kalla Tareq, var en pojke med en bristfällig skolbakgrund. Han 
placerades i åk 2 när han kom till skolan. Tareq hade växt upp hos sin farmor tillsammans med ett syskon. 
Barnen skickades själva med flyg till Köpenhamn, där deras pappa, som de inte sett på ett antal år, mötte dem. 
 
Tareq testades med WISC, och låg på och över normalgränsen. Han höjde dock inte resultaten så mycket under 
studien, vilket kunde konstateras på sluttestet. Ordförrådet förbättrades emellertid mycket, både lexikal 
storlek och lexikal organisation. Han hade också en god grammatisk utveckling i svenska. 
 
Tareq hade en stundtals besvärlig tillvaro – anknytning till fadern fungerade inte helt, familjen blev anmäld till 
socialtjänsten två gånger och han blev också vittne till misshandel. Farmodern, som ju var hans psykologiska 
förälder, nekades upprepade gånger att få resa till Sverige och bosätta sig här. Tareq upplevde även andra 
traumatiska händelser. 
 
För att underlätta skolgången fick Tareq skriva Boken om mig själv. Han fick modersmålsundervisning och 
studiehandledning, samt tvåspråkig matematikundervisning. Han undervisades i svenska som andraspråk och 
fick också specialpedagogiska insatser. Skolan tillämpade också olika undervisningsprogram som Robomemo 
(ett program som tränar arbetsminnet, Klingberg), liksom Morningside, ett program från en amerikansk skola 
för barn som halkat efter i undervisningen. För träning i både modersmålet och svenska användes också 
Ordsamlaren. Trots att Tareq utvecklades språkligt under tiden, och trots många insatser i både skolan och 
hemmet, stod kunskapsutvecklingen ganska stilla. 
 
För att ge honom ytterligare stöd fick han vuxenstöd under skolrasterna, och skolan försökte man tillämpa en 
modell som byggde på struktur, tydlighet och stöd med strategier. En kurator kopplades in för samtal, och man 
använde sig av sociala berättelser som syftar till att skapa förståelse för sociala koder om vad som händer i 
speciella situationer. Tareq ingick även i en grupp där man arbetade med SET (socio-emotionell träning; 
Kimber).   
Familjen fick hjälp med att ordna en plats på fritidshemmet, och Tareq fick också läxhjälp. För sommaren 
ordnades sommarläger och vid sportlovet fick han plats i en sportlovsskola. Tareq var mycket vig och 
akrobatisk, och fick möjlighet att gå i en verksamhet där han fick träna detta. Han lärde sig också spela klarinett 
och fick kontakt med Cityidrott och Citykultur. 
 
Fadern fick också hjälp via ett program som heter Active Parenting, Familjemobilisering (se beskrivning ovan), 
samt familjeprogrammet Concordia, som är ett pedagogiskt program för familjer med ursprung i andra 
kulturer, där både barn och deras föräldrar deltar. Syftet är att stärka alla familjemedlemmars resurser. 
Programmet ges för tillfället till arabisktalande familjer. För att fadern skulle kunna stödja Tareq i skolarbetet 
introducerades en metod som heter Paired Reading, där barn och förälder läser högt tillsammans ur en bok, 
vilket tränar barnets läsförmåga. Med jämna mellanrum fanns en arabisktalande resursperson i hemmet och 
stöd gavs även av Utsikters arabisktalande medlem. Fadern deltog också i Utsikters temamöten för föräldrar, 
där ämnen som språkutveckling, matematik och hälsa diskuterades. 
 
 
5.  SLUTORD 

Erfarenheterna från dessa nyanlända barn ledde fram till att behovet av ett samlat grepp i undervisningen blev 
tydligt. I stället för att försöka samla resurser för varje enskild elev framstod det tydligt att en undervisning som 
organiserades utifrån de framgångsfaktorer som forskningen kring andraspråksutveckling visat, både skulle 
vara effektivare och lättare att administrera. Dessa framgångsfaktorer är undervisning på modersmålet och 
undervisning i det nya språket som ett andraspråk, höga förväntningar hos lärarna, ett socio-kulturellt 
arbetssätt där barnens bakgrund har en tydlig plats, och ett gott samarbete med barnens föräldrar (Thomas & 
Collier 2002). 
 
Detta har lett fram till att man inom Utsikter börjat arbeta med modellklasser utifrån frågeställningen hur en 
optimal undervisning för flerspråkiga elever med begränsade kunskaper i svenska ser ut. Arbetet med 
modellklasser har med goda erfarenheter pågått inom Utsikter 2010-2012. Läs vidare i rapporten 
”Modellklasser 2010-2012 Sammanställning av resultat och erfarenheter”. 
 
 



21 
 

 REFERENSER 

Aldenius-Isaksson, Anna  et al, Skolprojekt inom familjehemsvården, resultatrapport och projektbeskrivning, 
2009 
Dunn, L & Dunn, L. (1997) PPVT-III. Peabody Picture Vocabulary Test. Third Ed. 
Flyman Mattsson, A & Håkansson, G. (2010) Bedömning av svenska som andraspråk. Lund: 

Studentlitteratur 
Hedberg, L & Kellén Nilsson, L. (2003)  Normering av Peabody Picture Vocabulary Test–III för 

svenskspråkiga barn i förskoleklass och årskurs 4. Master Thesis. Karolinska Institutet, Stockholm 
Hyltenstam, K & Tuomela, V. (red; 1996) Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och 

minoritetsundervisning i Sverige. Lund: Studentlitteratur  
Kent, G & Rosanoff, A. (1910) A study of association in insanity. The American Journal of Insanity, 

LXVII, 37-96 
Itani-Adams, Y. (2005) Lexical and grammatical development in Japanese-English bilingual first language 

acquisition. In: Mansouri, Fethi (ed, 2005) Second language acquisition research. Theory-construction 
and testing. Newcastle: Cambridge Scholar Press 

Jacobson, Ch. (2001) Läskedjor. Hogrefe Psykologiförlaget 
Järpsten, B. (2010) DLS handledning för klasserna 2 och 3. Hogrefe Psykologiförlaget 
Järpsten B & Taube K.(2010) DLS handledning för skolår 4-6. Hogrefe Psykologiförlaget 
Meara, Paul (1996) The dimensions of lexical competence. In: Brown, G, Malmkjaer, K & Williams, J (eds) 

Performance and competence in second language acquisition:33-53. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Namei, S. (2002) The bilingual lexicon from a developmental perspective. Doct diss. Center for 
bilingualism, Stockholm University 

Nelson, K. (1977) The syntagmatic-paradigmatic shift revisited: a review of research and theory. 
Psychological Bulletin, 84(1), 93-116 

Ordonez, C, Carlo, M, Snow, C & Mc Laughlin, B. (2002) Depth and breadth of vocabulary in two 
languages: which vocabulary skills transfer? Journal of Educational Psychology, 94, 719-728 

Paradis, J. (2010) The interface between bilingual development and specific language impairment. Applied 
Psycholinguistics 31(2), 227-252 

Pienemann, M. (1998) Language Processing and Second Language Development.  Processability Theory. J. 
Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 

Thomas, W & Collier, V. (2002) School effectiveness for language minority students’ long-term academic 
achievement. Center for Research on Education,Diversity and Excellence. CREDE 
http://www.usc.edu/dept/education/CMMR/CollierThomasComplete.pdf 

Salameh, Eva-Kristina. (2011) Grammatisk och fonologisk utveckling på svenska och arabiska vid 
tvåspråkig undervisning. EDUCARE, 3, 177-205 

Salameh, Eva-Kristina (2011) Lexikal utveckling på svenska och arabiska vid tvåspråkig undervisning. 
EDUCARE, 3, 205-227 

Salameh, Eva-Kristina.(2011) Lexikal utveckling på svenska och arabiska vid tvåspråkig undervisning. 
EDUCARE, 3, 205-227 

Salameh, E-K, Håkansson, G & Nettelbladt, U. (2004) Developmental perspectives on bilingual Swedish- 
Arabic children with and without language impairment: a longitudinal study. International Journal of 
Language and Communication Disorders, 39, 65-93 

Salameh, E-K. (2003) Language impairment in Swedish bilingual children – epidemiological and linguistic 
studies. Doctoral diss. Dept of Logopedics and Phoniatrics, Lund University 

Schoonen, R & Verhallen, M. (2008) The assessment of deep word knowledge in young first and second 
language learners.  Language Testing 25, 211-236 

Utsikter, Modellklass 2010-2012 Sammanställning av resultat och erfarenheter. 2012 
Zurer-Pearson, B. (2010) We can no longer afford a monolingual norm. Applied Psycholinguistics, 31 (2), 

339-345 
 
 

http://www.usc.edu/dept/education/CMMR/CollierThomasComplete.pdf

	Figur 4. Utveckling från V3-ordföljd till V2-ordföljd under tre skolår för hela gruppen

