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Sammendrag 
Avhandlingen er skrevet innenfor det spesialpedagogiske fagområdet og er utført ved 

Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 

Oslo Met, Storbyuniversitetet og Statped.  

Et utgangspunkt er at kunnskap om hva som karakteriserer språkferdigheter i 

flerspråklige utvalg fordrer å undersøke ferdigheter både på første- og andrespråket over et 

visst aldersspenn. Utvalgene representerer seks språkgrupper i aldersgruppene seks til tretten 

år. Fem måleinstrumenter undersøker norskspråklige ferdigheter og de samme 

måleinstrumentene er oversatt og tilpasset til seks førstespråk for å undersøke førstespråket.  

 Det samlede utvalget har stigende skårer på alle tester ved økende alder på både 

første- og andrespråket. Dette indikerer ikke bare at de har kompetanse på begge språk, men 

også at kompetansen på både første- og andrespråket øker med alderen. 

 Vi undersøkte vokabularferdigheter ut fra en forståelsesramme om at 

vokabularferdigheter er distribuerte mellom første- og andrespråket. Vi undersøkte derfor 

vokabular ut fra en prosedyre hvor barn og unge fikk uttelling for kompetanse dersom de kan 

ordet på ett språk: en konseptuell skåre. Forskjellene mellom flerspråklige og enspråklige 

normutvalg ble vesentlig mindre eller forsvinner helt når en konseptuell skåre beregnes for 

reseptive vokabularferdigheter. Forskjellene blir også vesentlig mindre for ekspressive 

vokabularferdigheter. Dette mønsteret er gjeldende i alle seks språkgrupper og i 

aldersgruppene fra seks til tretten år. Forskjellene mellom flerspråklige og enspråklige 

normutvalg kan derfor forklares utfra kartleggingsprosedyrer og ikke vokabularkompetanse.  

 I artikkel 2 blir tester for fonologisk minne (ordspenn og setningsrepetisjon) 

undersøkt. Utvalget viser signifikant høyere skårer for ordspenn på førstespråket 

sammenlignet med andrespråket.  Denne relative styrken på førstespråket ble identifisert i alle 

seks språkgrupper. Resultatene for testen setningsrepetisjon avdekker langt på vei de samme 

forskjellene som vokabularferdigheter i artikkel 1.  De to testene for fonologisk minne måler 

dermed svært ulik kompetanse.   

I artikkel 3 undersøkes om testen setningsrepetisjon kan ha kvaliteter som en mulig 

screeningtest for språkferdigheter. Resultatene viser at setningsrepetisjon predikeres av 

vokabular, grammatikk og fonologisk minne på både første- og andrespråket.  Ordspenn målt 

på førstespråket predikerer setningsrepetisjon også på andrespråket. Ordspenn synes derfor å 

fange opp underliggende kognitive ferdigheter av betydning for språkferdighetene både på 

første- og andrespråket. Resultatene viser at setningsrepetisjon gjennomført på begge språk 
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kan avdekke risiko for språkvansker, mens enspråklige normer kan innebære en vesentlig 

feilkilde. Avhandlingen viser at å undersøke andrespråket alene ikke gir tilstrekkelig innsikt i 

språkkompetansen til flerspråklige barn og unge.  

Det er også et hovedfunn at det er signifikant forskjeller mellom språkgruppene 

hvorvidt de har en styrke på første- eller andrespråket.  
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1 Innledning 
Stor variasjon i språklig bakgrunn samt forskjeller i eksponering for første- og andrespråket gjør 

det vanskelig å si hva som er en typisk utvikling på første- og andrespråket hos ulike grupper med 

flerspråklig1 bakgrunn i Norge. Mange års erfaring fra arbeid med utviklingsmessige språkforstyrrelser 
2(Developmental Language Disorder/DLD) innen det spesialpedagogiske fagområdet har vist meg at det 

er stor usikkerhet på ulike nivåer (barnehage, skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste/PPT) og i 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner om hva som kjennetegner en typisk språklig utvikling på første- 

og andrespråket. Noe av denne usikkerheten kan skyldes at et begrenset vokabular og mangelfulle 

ferdigheter i grammatikk kan opptre i sammenheng med både et andrespråk i utvikling og være 

symptomer på DLD (Bedore & Pena, 2008; Peña et al., 2016; Pena & Halle, 2011; Pratt et al., 2020). Det 

er bred enighet om at for flerspråklige barn må vansker påvises på førstespråket for å bekrefte DLD (for 

eksempel Bishop et al., 2016; Paul et al., 2018). Det er imidlertid en utfordring at det ikke finnes 

normerte tester for førstespråket. Samtidig er tester som vurderer andrespråkferdigheter utviklet og 

normert for majoritetsspråklige barn og unge og ikke nødvendigvis valide for flerspråklige barn og unge 

(Bedore et al., 2012; Geva & Herbert, 2013; Peña, 2008). I tillegg kan en delvis politisert og emosjonell 

debatt mellom og innad i fagmiljøer knyttet til hvilke faktorer som best mulig bidrar til utvikling av 

språkkompetanse blant flerspråklige barn og unge og problemstillinger i sammenheng med kartlegging, 

bidra til å skape ytterligere usikkerhet (Vik, 2017). Samlet er dette faktorer som kan medføre at elever 

med flerspråklig bakgrunn med spesialpedagogiske behov blir både over- og under-identifisert med DLD. 

Som følge av dette settes ofte hjelpen inn for sent, og den pedagogiske og spesialpedagogiske 

tilretteleggingen kan være mindre treffsikker enn tilbudet som gis til enspråklige elever (Paradis et al., 

2011). 

1 Flerspråklig blir benyttet i avhandlingen når elever har et annet morsmål enn norsk eller samisk. Det redegjøres mer 
inngående for begrepet i punkt 1.4  

2 Den norske betegnelsen for det som tidligere oftest ble betegnet som spesifikke språkvansker er ikke er 
avklart ennå. Derfor benyttes den engelske betegnelsen Developmental Language Disorder/DLD i 
avhandlingen. Begrepsbruken i Norge er under utvikling gjennom prosjektet Catalise Norge, som har 
datainnsamling i et norsk ekspertpanel i 2020/2021. Artikkel om norsk terminologi blir publisert i 
Logopeden høsten 2021 

1
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1.1 Bakgrunn for avhandlingen 
Andelen barn og unge som har et annet hjemmespråk enn skolespråket og får opplæring på et 

andrespråk er økende (OECD, 2020). Denne økningen kan henge sammen med migrasjon på grunn av 

globale demografiske trender skapt av krig, naturkatastrofer, arbeidsledighet og fattigdom. Det har også 

sammenheng med migrasjon på grunn av etterspørsel etter spesifikk kompetanse i mottakerlandet 

(McCabe et al., 2013).  Andelen barn og unge med innvandrerbakgrunn øker også i Norge. Den 

prosentvise andelen (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) økte fra 11% i 2010 til 18.4% i 

2020.  Elevgruppen med innvandrerbakgrunn i Norge er en svært heterogen gruppe, både med hensyn til 

botid, språkbruksmønstre i familiene, hvor lenge de har vært eksponert for ulike språk, språkferdigheter 

på to eller flere språk samt sosioøkonomiske forhold (SSB, 2020, Rydland et al., 2020, Karlsen et al., 

2019). 

Manger studier viser at flerspråklige barn og unge har svakere språkferdigheter på andrespråket 

enn enspråklige barn og unge (August & Shanahan, 2010; Lervåg & Aukrust, 2010; Snow, 2010). Det er 

fortsatt usikkert hva som karakteriserer deres språklige ferdigheter og utvikling og det er særlig få studier 

som inkluderer førstespråket. Mangel på forskning om hva som kjennetegner typiske språkferdigheter på 

første – og andrespråket i flerspråklige utvalg, gjør at vi vet for lite om hvordan flerspråklige barn og 

unge vanligvis utvikler språkferdighetene sine. Derfor er det også ufullstendig kunnskap om hvilke 

språkferdigheter som bør medføre ekstra støtte og oppfølging av enkeltelever.   

Det er en spesialpedagogisk utfordring at flerspråklige barn og unge er overrepresentert innenfor 

det spesialpedagogiske hjelpeapparatet. Det kan for eksempel skyldes at andrespråkferdigheter under 

utvikling mistolkes som DLD (Bedore & Pena, 2008; Geva & Farnia, 2017; Nordahl & Hausstätter, 

2009; Solari et al., 2014).  Både internasjonalt og i Norge rapporteres det imidlertid også om en 

underrepresentasjon av flerspråklige barn og unge innenfor det spesialpedagogiske hjelpeapparatet. 

Forskere hevder for eksempel at DLD ikke blir oppdaget, fordi vanskene feilaktig tolkes som usikre 

ferdigheter på andrespråket (Hakansson et al., 2003; Paul et al., 2018; Aagaard, 2011).  

Et utgangspunkt for denne avhandlingen er at flerspråklige barn og unge utvikler seg på to språk 

samtidig, og at vi trenger å forstå hvordan dette spiller inn på dagens kartleggingspraksis knyttet til å 

identifisere barn og unge som trenger spesialpedagogisk hjelp. 

Klinisk praksis gjorde meg oppmerksom på mangel på tester for å undersøke førstespråket. Med 

utgangspunkt i et opplevd behov i hjelpeapparatet og skolen tok jeg i 2006 initiativ til et prosjekt for å 

utvikle kartleggingsmateriell for flerspråklige elever. Dette initiativet resulterte i et tiltak i regi av 

Kunnskapsdepartementet «Språklige minoriteter med behov for særskilt tilrettelagt opplæring» (tiltak 13) 

2
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i forbindelse med strategiplanen «Likeverdig opplæring i praksis «(Kunnskapsdepartementet, 2007).  Jeg 

utformet en prosjektbeskrivelse og ledet tiltaket som seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter. 

Tiltaket tok utgangspunkt i tester som fortsatt benyttes i forskning og klinisk praksis. Testene som ble 

valgt var: British Picture Vocabulary Scale (BPVS-II), (Dunn et al., 1997) og Begreper fra Språk 6-16 

(Ottem & Frost, 2005), en grammatikktest (Test for Reception of Grammar (Trog-2) (Bishop, 1989; 

Lyster & Horn, 2009) samt Setningsrepetisjon og Ordspenn fra Språk 6-16 Ottem & Frost, 2005).  Disse 

testene ble oversatt og tilpasset til seks førstespråk: albansk (Kosovo), somali, tamil (Sri Lanka), tyrkisk, 

urdu (Pakistan) og vietnamesisk. Testene ble prøvd ut på førstespråket for 648 elever (jenter = 344, 

gutter= 304) og for andrespråket norsk for 783 elever på (jenter= 399, gutter= 383). Ikke alle elever som 

ble testet på førstespråket ble testet på andrespråket, og motsatt. Det var derfor ikke testresultater for alle 

elever på begge språk (upublisert prosjektrapport, Monsrud, Bjerkan & Thurmann-Moe 2016). I 

avhandlingen inngår kun flerspråklige elever med testresultater fra både første- og andrespråket, i 

aldersgruppene 6 -13 år.  En nærmere beskrivelse av tiltaket foreligger i vedlegg C.  Til forskjell fra 

tiltaket i regi av Kunnskapsdepartementet, inkluderer avhandlingen testdata for et flerspråklig utvalg med 

utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) og enspråklige normdata for de fem testene. Flerspråklige 

utvalg med typisk utvikling sammenlignes med enspråklig normutvalg i de tre artiklene.  

1.2 Kunnskapsbehov 
Avhandlingen bidrar på tre områder der det er særlig behov for mer kunnskap knyttet til 

flerspråklige barn og unges språkferdigheter. Jeg vil innledningsvis beskrive hvordan denne 

avhandlingen vil møte disse behovene. 

1) Behov for studier som inkluderer elevers språkferdigheter på første- og andrespråket

Innenfor pedagogisk og spesialpedagogisk forskning, har det i de senere tiårene vært en økning av studier

som inkluderer barn og unge med flere språk (Bedore & Pena, 2008; Bedore et al., 2012; Peña, 2016;

Zebib et al., 2019). Mye av denne forskningen har ferdigheter på andrespråket som fokus, og bekrefter

dermed oftest kunnskap vi har hatt i lengre tid, nemlig at når flerspråklige elever kartlegges på

andrespråket, vil de som gruppe prestere svakere enn enspråklige elever (Gunnerud, 2021; Heller, 2020;

Melby-Lervåg & Lervåg, 2014). Forskningen knyttet til hvordan flerspråklige elever utvikler språklige

ferdigheter på tvers av sine to (eller flere) språk, er mer begrenset (Gross et al., 2014; Oh & Mancilla-

Martinez, 2021). I tillegg har mange av de studiene som faktisk inkluderer både første- og

andrespråkferdigheter små utvalg innenfor et kort aldersspenn (for eksempel Thordardottir et al., 2006).

Et utgangspunkt for denne avhandlingen er at for å få kunnskap om hva som karakteriserer 

språkferdigheter, må vi undersøke ferdigheter både på første- og andrespråket over et visst aldersspenn. 

Det kan gi oss en indikasjon på hvordan første- og andrespråkferdighetene varierer blant elever som får 

3
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sin opplæring på andrespråket. Jeg vil imidlertid understreke at den typen tverrsnittstudie jeg har 

gjennomført her, ikke kan si noe om individuelle utviklingsløp på samme måte som longitudinelle studier 

der det foretas mange målinger av de samme barna over tid. Imidlertid medførte designet at det var mulig 

å samle data fra større grupper og å undersøke variasjon i flerspråklige elevers språkkompetanse på ulike 

alderstrinn.   

2) Behov for studier som ser på undergrupper av flerspråklige elever

En utfordring for forskning på språkkompetanse hos elever med flere språk er at det ofte ikke tas høyde

for at elevene kan være svært ulike.   Det er ofte slik at til tross for at flerspråklige elever tilhører

språkgrupper med svært ulik immigrasjonshistorie og ulike språkbruksmønstre, blir de behandlet som èn

populasjon fordi de har samme andrespråk (Geva et al., 2019; O’Connor et al., 2019).  Det finnes flere

studier av noen få utvalgte språkgrupper, som for eksempel elever med spansk som førstespråk og

engelsk som andrespråk i USA (Bedore & Pena, 2008; Bedore et al., 2012; Peña et al., 2016). Mange i

denne populasjonen har mer krevende levekår i USA enn de fleste flerspråklige i Norge. Selv om

studiene kan kaste lys over utvikling som også er relevant for grupper av norske elever med ulike

førstespråk, kan det være visse begrensninger i overføringsverdi.  De norske studiene som har undersøkt

førstespråket i flerspråklige utvalg, har i hovedsak vært begrenset til to språkgrupper, tyrkisk (Fulland,

2016; Rydland et al., 2013) og urdu/panjabi (Fulland, 2016; Karlsen et al., 2016).  I tillegg har en studie

av barnehagebarn fra 2020 inkludert flere ulike førstespråk (Rydland et al 2020). Det er et stort behov for

mer kunnskap om språkferdigheter hos flerspråklige barn og unge i Norge med forskjellige førstespråk

og fra ulike aldersgrupper. Dersom det er systematiske forskjeller mellom språkgrupper, for eksempel

knyttet til om elevene har sin styrke på første- eller andrespråket, kan det være av betydning for både

kartlegging- og tiltakstenkning.

3) Behov for studier med utgangspunkt i data fra kartleggingsprøver som kan bidra til å identifisere

språkvansker.

Med mer kunnskap om flerspråklige barn og unges språkkompetanse, har vi også et bedre utgangspunkt

for å forstå og også avdekke utviklingsmessige språkforstyrrelser som DLD. I norsk kontekst er dette

spesielt viktig fordi Opplæringsloven  skiller mellom elevers rettigheter til særskilt språkopplæring,

hjemlet i   § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar (Lov om grunnskolen og

den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Kapittel 2. Grunnskolen1 - Lovdata) 3 og rett til

spesialundervisning basert på blant annet lærevansker som DLD, hjemlet i § 5-1. Basert på den store

3  « Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til 
dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen» 
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variasjonen i språkferdigheter blant flerspråklige barn og unge, er det komplisert å utvikle 

kartleggingsverktøy med normer tilpasset den store heterogeniteten. Det er derfor behov for mer 

kunnskap om hvilken informasjon tester for vokabular og grammatikk på første– og andrespråket gir i 

ulike språkgrupper. Det er også stort behov for mer kunnskap om hvordan tester som antas å være mindre 

avhengig av språkferdigheter slår ut i flerspråklige grupper. Det gjelder blant annet tester av fonologisk 

minnefunksjon og setningsrepetisjon. 

1.3 Formål og problemstillinger 
Det primære formålet med avhandlingen er å bidra til forskningsbasert kunnskap om språklige 

ferdigheter på første- og andrespråket blant flerspråklige elever i barneskolealder i Norge. 

Studiens overordna problemstilling er: 

Hva karakteriserer språkferdighetene på første- og andrespråket til flerspråklige barn og unge? 

Samlet belyser de tre artiklene ulike aspekter ved den overordna problemstillingen og følgende 

forskningsspørsmål: 

1) Hvilken kunnskap kan tester for vokabular, grammatikk, setningsrepetisjon og fonologisk

minne på første- og andrespråket gi oss om flerspråklige elevers språkferdigheter?

2) Hvilke likheter og forskjeller i språkferdigheter identifiseres i de seks språkgruppene?

3) Hvilken betydning kan tospråklige kartleggingsprosedyrer ha for identifisering av

utviklingsmessige språkforstyrrelser?

Artikkel 1 undersøker hvilke reseptive og ekspressive vokabularferdigheter elever i 

barneskolealder fra ulike språkgrupper har, på første- og andrespråket, samt om vokabularferdighetene er 

distribuert mellom første – og andrespråket. I likhet med annen forskning sammenlignes 

vokabularferdigheter på andrespråket med enspråklige normutvalg. 

Kapasiteten i fonologisk minne antas å være sentral for utvikling av språkferdigheter, og kan 

undersøkes ved hjelp av ulike måleinstrumenter. I artikkel 2 benyttes to ulike måleinstrument: ett 

måleinstrument som antas å være et sammensatt mål for språk og minne -Setningsrepetisjon- og ett 

måleinstrument som anta å være et «renere» mål på fonologisk minne, -Ordspenn-. Artikkel 2 belyser 

resultater for slike tester når de benyttes på første- og andrespråket i flerspråklige utvalg.  Resultatene for 

det flerspråklige utvalget sammenlignes med norske normer. 
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Artikkel 1 og 2 belyser også forskjeller mellom testene og likheter eller forskjeller mellom 

språkgruppene.  Resultater fra de to artiklene belyser dermed også om språkferdighetene varierer 

avhengig av hvilket språklige domene (vokabular eller fonologisk minne) som blir undersøkt.  

I artikkel 3 undersøker jeg et bredt spekter av språktester på første- og andrespråket. Basert på 

forskning som indikerer at setningsrepetisjon er en god markør for å identifisere DLD, undersøkes 

spesifikt hvilke språklige komponenter -vokabular, grammatikk og minne- som predikerer variasjon i 

resultater på denne testen. I artikkelen inngår alle de seks språkgruppene i ett utvalg som også 

sammenlignes med ett flerspråklig utvalg med identifisert DLD, fra de samme, men ikke alle, 

språkgruppene. Målsettingen er å undersøke om setningsrepetisjon er et sensitivt mål for å undersøke 

variasjon i språkferdigheter samt om den kan bidra i identifisering av mulige språkforstyrrelser hos 

flerspråklige barn og unge.   

Tabell 1 Oversikt over artikler, utvalg, variabler og tester 
Artiklene Flerspråklig utvalg 

og variabler 
Enspråklig 
normutvalg og 
variabler 

Tester som inngår 

The Advantages of Jointly Considering 
First and Second Language Vocabulary 
Skills among Emergent Bilingual Students 

Reseptivt vokabular 
Ekspressivt 
vokabular 
(N=542) 

Reseptivt vokabular 
(N=495) 
Ekspressivt vokabular 
(N= 900) 

BPVS-II 
Begreper fra Språk 6-16 

Assessing Phonological Memory in Dual 
Language Learners: A Study of Sentence 
Repetition and Word Span Tests in First 

and Second Languages. 

Setningsrepetisjon 
Ordspenn  
(N=590) 

Setningsrepetisjon 
Ordspenn 
(N= 900) 

Setningsrepetisjon 
Ordspenn fra Språk 6-16 

First and Second Language Sentence 
Repetition - A Potential Screening 

Measure in Dual Language Learners 

Setningsrepetisjon 
Ordspenn 
Grammatikk 
 Ekspressivt 
vokabular 
Reseptivt 
vokabular 
(N=546) 
(N= 14) 

Setningsrepetisjon 
Ordspenn 
Ekpressivt vokabular 
(N=900) 
Grammatikk 
Reseptivt 
vokabular(N=495) 

Setningsrepetisjon 
Ordspenn 
Ekspressivt 
vokabular/Begreper fra 
Språk 6-16 
Trog-2 
BPVS-II 

1.4 Begrepsavklaring og begrepsbruk i avhandlingen 
Begreper på norsk som favner en flerspråklig populasjon 

Et mye benyttet begrep for grupper som har tilgang til flere språk er bilingual/tospråklig 

(Grosjean, 2008). Det synes å være enighet om at tospråklighet inkluderer de som benytter seg av to 

(eller flere) språk i dagliglivet (for eksempel Grosjean, 1998). Selv om personer betegnet som tospråklige 

mestrer to (eller flere) språk, varierer både språkkompetanse og språkbruk for de to (eller flere) språkene 
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de benytter (Montrul, 2016). Språklige behov vil ikke være de samme på begge (alle) språk til enhver tid. 

Det språklige repertoaret kan dermed også endres over tid (De Houwer, 2007; Hoff, 2014). Dette 

resulterer ofte i svært ulike språklige profiler for kompetanse for første- og andrespråket (Cummins, 

2000; Montrul, 2013, 2016). Det kan stilles spørsmål ved om tospråklige med samme kompetanse på 

begge språk, såkalt balansert tospråklige, i realiteten finnes (Baker, 2014).  Slike forhold kan bidra til at 

det i noen tilfeller kan være vanskelig å avgjøre om enkeltindivider best kan beskrives som en-, to-, 

flerspråklig eller minoritetsspråklig.   

Det er vanlig å skille mellom ulike typer tospråklige ut fra lengde for eksponering for aktuelle 

språk. Barn som blir eksponert for to språk fra fødselen betegnes som simultant tospråklige, mens barn 

som har vært eksponert for andrespråket fra 3-års alder ofte betegnes som sekvensielt tospråklige (De 

Houwer, 2007; Hoff, 2014). Et begrep som ofte benyttes synonymt med sekvensielt tospråklige er 

andrespråkbruker. Mange flerspråklige i Norge blir eksponert for andrespråket mer systematisk ved 

oppstart i barnehage og vil da, i tillegg til å betegnes som flerspråklige, også kunne betegnes som 

sekvensielt tospråklige. Likevel blir mange allerede fra fødsel eksponering for norsk tale, blant annet i 

butikken, på gata, i parken og fra media. Det kan derfor stilles spørsmål ved om eksponering for 

andrespråket startet ved 3-års alder eller tidligere, selv om den mer systematiske eksponeringen kanskje 

startet ved 3- års alder. Dette er et eksempel på at inndelingen i sekvensielt og simultant tospråklig på 

mange måter er kunstig og en forenkling. Det er også et eksempel på en forenklet begrepsbruk på et 

komplekst felt.  

Med minoritetsspråklige elever menes elever med et annet morsmål enn norsk og samisk (Meld. 

St. 6 (2012-2013). Begrepet minoritetsspråklige elever benyttes også i Opplæringsloven. Samtidig er 

begrepet foreslått erstattet av betegnelsene to- eller 

flerspråklig(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-23-2007-2008-/id512449/).  

Begrunnelsen for dette er å synliggjøre at kompetanse i mer enn ett språk er en ressurs. Begreper som to- 

eller flerspråklig4 kan imidlertid også underkommunisere utfordringer ved å ha et andrespråk i en 

minoritetssituasjon. Begrepet minoritetsspråklig kommuniserer et asymmetrisk forhold mellom første- og 

andrespråket ved at tilegnelse av norsk er en forutsetning for læringsutbytte i norsk skole, og dagens 

lovverk og praksis kommuniserer langt på vei at andrespråket er mest sentralt å utvikle (Opplæringsloven 

§ 2-8).  Flerspråklig utvikling i en minoritetssituasjon er ikke det samme som flerspråklig utvikling for

grupper hvor førstespråket har en høyere status eller har bedre sosioøkonomiske betingelser. Eksempler

4 For enkelthets skyld benytter jeg flerspråklighet om to språk (førstespråk og andrespråk), selv om det i realiteten kan være 
flere  
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på slike betingelser er tospråklige samfunn som i Canada hvor både engelsk og fransk er offisielle språk 

eller tospråklige i tospråklige familier med to høystatusspråk.  

Flere forskere påpeker at betydningen av et godt førstespråk som en mulig ressurs i opplæringen 

underkommuniseres i både forskning og lovverk (Arntzen & Karlsen, 2019; Montrul, 2016). Samtidig 

blir språklige ferdigheter blant flerspråklige barn og unge vurdert ut fra et enspråklig grunnlag og 

sammenliknet med en enspråklig norm selv om både første – og andrespråket har andre 

utviklingsbetingelser for flerspråklige enn for enspråklige (blant annet (Bedore et al., 2012; Bohman et 

al., 2010). En slik vurderingspraksis synes også å være tilfelle i en norsk kontekst hvor språklige 

forskjeller i mange tilfeller blir tilskrevet vansker hos den enkelte, uten at samfunnsmessige faktorer som 

levekår blant innvandrere eller skolens enspråklige praksis inngår i vurderingen (Arntzen & Karlsen, 

2019; Øzerk, 2008; Aagaard, 2011). I den senere tid er en transspråklig forståelse av flerspråklighet løftet 

fram (Wei & Auer, 2009). Det språklige repertoaret, som består  av to eller flere språk, gjør det mulig for  

flerspråklige individer å  tilpasse språkbruken til ulike situasjoner (Li Wei, 2007). Ved å forstå 

flerspråklighet som noe dynamisk vektlegges også at språk ikke utvikler seg lineært, og at språk ikke 

fungerer separat, men at språk kan utvikle seg og endres ut i fra hvilken situasjon det skal brukes i 

(García, 2009; García & Li Wei, 2019).  

Begrepsbruken i kappa og i artiklene 

Selv om minoritetsspråklige blir ofte benyttet i stortingsmeldinger og offentlige dokumenter, 

velger jeg å benytte begrepet flerspråklig som hovedbegrep i kappa, fordi litteraturen som er inkludert 

ikke bare omhandler de som har et førstespråk som er et minoritetsspråk. Flerspråklig overlapper derfor 

også i noen tilfeller med begrepet tospråklighet som jeg har redegjort for innledningsvis, men flerspråklig 

er valgt gjennomgående i hele kappa for å gjøre teksten mest mulig tilgjengelig, selv om mitt utvalg også 

kan karakteriseres som minoritetsspråklige. I kappa anvender jeg begrepet førstespråk (first language, 

L1) synonymt med hjemmespråk eller morsmål, slik det gjøres i Stortingsmelding nr. 23 « Språk bygger 

broer» (Kunnskapsdepartementet, 2008) og Stortingsmelding «Tett på--- « (Kunnskapsdepartmentet, 

2010-2020). Andrespråk (second language, L2) anvendes synonymt med norsk når jeg refererer 

internasjonal forskning som belyser tilegnelse av andrespråket i etterkant av førstespråket (jf. sekvensiell 

tospråklighet).  

Majoritetsspråklige eller enspråklige anvendes for individer som benytter det offisielle språket i 

det aktuelle landet samt for de norske normeringsutvalgene i avhandlingen. 

Jeg har brukt «emergent bilingual students» og «dual language learners» om flerspråklige barn 

og unge i artiklene i avhandlingen.  Begrepet «second language learners» ble ofte anvendt tidligere (se 
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August & Shanahan, 2010) men betegnelsen er i økende grad erstattet av «emergent bilingual students» (

e.g. ref) eller «dual language learners» (for eksempel Hammer et al., 2014). Betegnelsene «emergent 

bilingual students» og «dual language learners» viser til at språkferdigheter på første- og andrespråket er 

under utvikling og reflekterer at utvalgene har tilgang til to språk uten at det er klart definert hvilken 

språkkompetanse språkferdighetene på første- eller andrespråket skal representere. Begrepene indikerer 

heller ikke at andrespråket kommer etter førstespråket og jeg oppfatter dem som mindre statiske begreper 

enn minoritetsspråklig og flerspråklig.  Under arbeidet med artikkel 1 ble emergent bilingual students 

oftest benyttet i forskningslitteraturen, og derfor anvendt. Betegnelsen ble etter hvert som arbeidet skred 

fram erstattet med «dual language learners» av flere forskere og er benyttet i artikkel 2 og 3. Et slikt 

skifte i begrepsbruk kan reflektere det faktum at forskningsfeltet tospråklighet på mange måter er et 

relativt ungt forskningsfelt der begrepsbruken fortsatt er i utvikling, men også at jeg har utviklet bedre 

kjennskap til forskningslitteraturen og funnet min posisjon i fagfeltet gjennom arbeidet med 

avhandlingen. 

1.5 Avhandlingens struktur og avgrensinger  
Avhandlingen består av en kappe og tre artikler. Kappa belyser tospråklig utvikling, empiri om 

språkferdigheter og fonologisk minne og DLD i utvalg med flerspråklig bakgrunn samt problemstillinger 

i sammenheng med kartlegging. Kappa inkluderer også metodiske forhold som utvalg, problemstillinger i 

forbindelse med oversettelse av tester, begrunnelse for analysemetoder, samt metodiske drøftinger i 

forbindelse med testteori og validitet samt implikasjoner for klinisk praksis.  

Den andre delen består av tre artikler. Den første og andre artikkelen belyser forskningsspørsmål 

1 ved å undersøke reseptive og ekspressive vokabularferdigheter (artikkel 1) samt setningsrepetisjon og 

fonologisk minne (artikkel 2) i ulike populasjoner og alderskohorter, og sammenligner andrespråket med 

enspråklige normdata.  Begge artiklene bidrar også til å belyse forskningsspørsmål 2: hvordan tester 

avdekker forskjeller og likheter mellom språkgrupper. Artikkel 3 besvarer forskningsspørsmål 3 ved å 

undersøke hvorvidt setningsrepetisjon predikeres av vokabular, grammatikk og fonologisk minne på 

første- og andrespråket, og hvorvidt et slikt instrument kan bidra til å avdekke at det grunn til bekymring 

for svake språkferdigheter og gi indikasjoner på DLD. 
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1.6 Oversikt over artiklene 

I.The Advantages of Jointly Considering First and Second Language Vocabulary Skills among Emergent

Bilingual Children (Monsrud, Rydland, Geva , Thurmann-Moe & Lyster  publisert i  International

Journal of Bilingual Education and Bilingualism  juni 2019).

II. Assessing Phonological Memory in Dual Language Learners: A Study of Sentence Repetition and

Word Span Tests in First and Second Languages. Monsrud, Lyster, Meyer Bjerkan & Rydland (sendt inn

for vurdering i Journal of Communication Disorders, 07.09.21).

III. First and Second Language Sentence Repetition - A Potential Screening Measure in Dual Language

Learners Monsrud, Rydland, Geva & Lyster (resubmitted i Language & Education  juni 2021 og

akseptert for publisering i  august 2021).
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2 Tidligere forskning og teoretisk rammeverk 
Utvalgene i avhandlingen har norsk som sitt andrespråk.  I første del av dette kapitlet vil jeg 

redegjøre for faktorer av betydning for første– og andrespråktilegnelse i en minoritetssituasjon. Disse 

faktorene kan ha betydning for å tolke og forstå resultater på språktester på både første- og andrespråket. 

Deretter vil jeg gjøre rede for begrepet distribuerte ferdigheter (Cobo-Lewis et al., 2002; Oller & Eilers, 

2002; Pearson et al., 1993). Dette begrepet belyser at språkferdigheter blant flerspråklige barn og unge 

består av mer enn andrespråkferdigheter og er sentralt i alle de tre artiklene. Deretter, presenteres 

«dualisfjellmodellen» og «The Underlying Common Cognitive Processes Hypothesis», som viser til 

sammenhenger mellom første- og andrespråket via et felles språklig fundament (Cummins, 1984, 2000, 

2017, 2021). Fonologisk korttidsminne er et sentralt tema for artikkel to og tre og blir gjort rede for 

avslutningsvis i kapitlet.  

2.1 Faktorer av betydning for utvikling av språkferdigheter hos flerspråklige barn og 
unge 

I dette avsnittet vil jeg belyse noen trekk ved språkutvikling og språkbruk hos personer som har 

hovedspråket i samfunnet som et andrespråk, slik som for barna og ungdommene i denne avhandlingen. 

Spedbarn synes å ha en medfødt evne til å diskriminere språklyder uavhengig av språk. Denne 

sensitiviteten forutsetter at eksponeringen for ulike språk opprettholdes, og fra seks måneders alder 

reduseres sensitiviteten for språklyder som barnet ikke eksponeres for. Barn som eksponeres for to språk 

opprettholder imidlertid evnen til lydidentifikasjon på to språk, så lenge de blir eksponert for begge språk 

(Hammer et al., 2014; Pierce et al., 2015).  Dette er en antatt fordel ved en tospråklig utvikling, og det 

spekuleres i hvorvidt lydidentifikasjon er en kompetanse som bidrar til større sensitivitet for språk blant 

tospråklige enn blant enspråklige (Barac et al., 2014). 

  Både språkutvikling generelt og et førstespråk- og et andrespråk i utvikling påvirkes av 

komplekse forhold som kvaliteter ved språkstimuleringen, antall år og timer med eksponering for hvert 

av språkene samt sosioøkonomisk status (for eksempel Hoff, 2014). Noen slike forhold ved første- og 

andrespråkutviklingen blir belyst videre. 

2.1.1 Særlige forhold ved førstespråkutviklingen 

Førstespråkutviklingen er først og fremst avhengig av dialogpartnere som gjør det relevant å 

benytte førstespråket (Grosjean, 2008). Studier fra norsk kontekst viser at språkbruksmønstre i 

flerspråklige familier ofte endres ved at førstespråket i mindre grad benyttes når andrespråket blir tilegnet 

i barnehagen eller på skolen (Arntzen & Karlsen, 2019; Rydland & Grøver, 2021). Intervjuer med 10- 
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åringer med pakistansk/norsk og tyrkisk/norsk språkbakgrunn (N=56) avdekket stor variasjon i 

språkbruksmønstre i familier med like lang botid i Norge og viser at familienes språkbruksmønstre besto 

av ulike kombinasjoner av førstespråket og andrespråket norsk (Fulland, 2016). For noen av 

informantene var førstespråket svært viktig, mens andre var mindre opptatt av førstespråkets betydning 

siden de bor i Norge (Fulland, 2016). Slike studier illustrerer en kompleksitet i språkbruksmønstre i 

flerspråklige familier i norsk kontekst.  Å rapportere om selvopplevde språkbruksmønstre i familien og 

blant venner, er en vanlig metode for å beskrive førstespråket blant flerspråklige.  

Språkbruksmønstre vil kunne endre seg i løpet av et livsløp, for eksempel ved at en person som er 

dominant på førstespråket i fire års alder, kan være dominant på andrespråket i ti-års alder (Grosjean, 

2010). Utviklingen og opprettholdelse av førstespråket, og kompetansen på førstespråket, kan også i noen 

grad avta over generasjonene. Etter en eller to generasjoner vil ofte andrespråket ta over som familiens 

hovedspråk (Montrul, 2016), og få en stadig viktigere plass i takt med at familien blir mer aktive 

deltagere i samfunnet (skole, arbeid osv.). Det er ikke uvanlig at barn benytter førstespråket i 

kommunikasjon med foreldre og besteforeldre, og andrespråket i kommunikasjon med søsken.  I en norsk 

studie som innbefattet språkbruksmønstre blant flerspråklige barnehagebarn, benyttet 90% av foreldrene 

førstespråket sitt overfor barna, samtidig som 60% av barna adresserte foreldrene på norsk (Rydland & 

Grøver, 2021) 

Samtidig kan språkgruppetilhørighet ha betydning for hvorvidt bruk av førstespråket 

opprettholdes. Forskningsresultater fra andre europeiske land som Nederland og Tyskland, viste for 

eksempel at flerspråklige med tyrkisk som førstespråk, i større grad opprettholdt førstespråket enn andre 

språkgrupper (Extra & Yagmur, 2010).  

 2.1.2 Andrespråkutviklingen 
Andrespråket følger i hovedsak samme utvikling som førstespråkutviklingen. De språklige 

milepælene nås i samme rekkefølge som i førstespråkutviklingen (Paradis, 2019b; Smithson et al., 2014). 

Likevel kan milepælene tilegnes senere på både første- og andrespråket enn hos enspråklige (Hoff, 2014). 

Det er ikke alltid er sammenfall mellom hva personer kan utrykke på sine to språk og enkelte strukturer 

kan mestres på det ene språket, men ikke på det andre. Bruk av førstespråkets fonologiske, syntaktiske og 

morfologiske regler kan forekomme i innlæringsfasen av andrespråket, fordi andrespråket tilegnes ut fra 

språklige milepæler og strukturer som allerede er tilegnet på førstespråket. Språklydsmønstre, 

grammatiske strukturer, morfologi og ordstilling kan være svært forskjellig i forskjellige språk, og 

utviklingen i de ulike språklige domenene kan derfor variere også ut fra språkspesifikke forhold 
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(Leonard, 2014). 

For å tilegne seg uttale og grammatikk på andrespråket på samme nivå som førstespråkbrukere, 

kan det være en fordel å tilegne seg et andrespråk tidlig (Svendsen 2021). En svensk studie av et 

spansk/svensk utvalg (N=195) som tilegnet seg svensk på ulike alderstrinn (<1- 47år), konkluderte med 

at det er vanskelig å lære seg «innfødtlik» uttale av andrespråket ved eksponering etter 12 års alder 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2009).  Slike studier kan imidlertid ta fokus vekk fra at forståelsen av 

innhold er en sentral språklig komponent for læring. En god uttale kan bidra til å maskere utfordringer 

med språkforståelse og vokabular og medføre at flerspråklige eleveres læringsutfordringer ikke blir 

oppdaget. Eldre barn og voksne kan ha kommet lenger i sin kognitive og språklige utvikling og dermed 

ha et bedre grunnlag for å tilegne seg andrespråkets innhold og struktur enn yngre barn (for eksempel 

(García & Baker, 2007; Smithson et al., 2014) 

Selv om alder for eksponering andrespråket ofte løftes fram som en sentral faktor for utvikling av 

andrespråkets fonologi, slik som studien til Abrahamsson og Hyltenstam (2009) viser, er det ikke ensidig 

støtte for at tidlig eksponering for andrespråket alltid er en fordel (Paradis et al., 2019; Smithson et al., 

2014).  En slik studie viste at barn av immigranter (N=169) som ble eksponert for andrespråket engelsk 

etter fire års alder, utviklet mer komplekse syntaktiske konstruksjoner sammenlignet med barn av 

immigranter som ble eksponert for andrespråket i to til fire års alder (Govindarajan & Paradis, 2019; 

Paradis et al., 2019). Slike studier viser, ifølge Paradis, at aldersfaktoren ikke er tilstrekkelig til å forklare 

andrespråkutviklingen.  

Mange med flerspråklig bakgrunn vokser i tillegg opp i omgivelser med svakere sosioøkonomiske 

betingelser. Dette er også tilfelle i Norge hvor en nylig publisert rapport viste at 50% av fattige barn 

vokser opp i flerspråklige familier (Epland &Normann 2020/SSB). Svakere sosioøkonomiske betingelser 

kan i seg selv predikere risiko for svakere språkferdigheter sammenlignet med barn og unge med bedre 

levekår (Blom et al., 2014; de Abreu et al., 2012; Hammer et al., 2014; Vagh et al., 2009). Det er velkjent 

at barn og unge med utfordrende sosioøkonomiske betingelser kan ha mindre stimulerende språkmiljø og 

at slike betingelser har stor betydning for språkutviklingen (Hart & Risley, 1995). I avhandlingen 

undersøkes ikke demografiske forhold direkte. Det kan allikevel være viktig med en bevissthet om slike 

faktorer fordi de kan bidra til å forstå hvorfor eventuelle systematiske gruppeforskjeller i 

andrespråkferdigheter kan oppstå. Landbakgrunn kan ha betydning for resultatene på vokabulartester, 

generelt. En metaanalyse med fokus på språk- og leseferdigheter fant blant annet mindre forskjeller 
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mellom en- og flerspråklige utvalgs vokabularferdigheter i Canada sammenlignet med forskjeller mellom 

en – og flerspråklige grupper i Europa og USA (Melby-Lervåg & Lervåg 2014). 

Utvalg med ulik språkbakgrunn blir ofte behandlet som en populasjon i forskning fordi de har 

samme andrespråk. Som vist over kan det være store variasjoner på tvers av ulike språkgrupper og 

resultater fra slike studier kan tilsløre mange feilkilder ved en slik tilnærming. Avhandlingen søker derfor 

å identifisere variasjon i språkferdigheter i både første – og andrespråket i seks språkgrupper med 

flerspråklige bakgrunn.  

Det kunne også vært informativt å undersøke mulige språkspesifikke forskjeller mellom 

språkgruppene i form av kontrastive analyser som at språk som er svært forskjellige er vanskelige å lære 

sammenlignet med språk som har mange likhetstrekk. Men en spesifikk sammenligning mellom de seks 

språkene har ikke vært tema for denne avhandlingen. Videre blir ikke demografiske forhold undersøkt 

direkte, men bevissthet om hvordan slike faktorer kan bidra til eventuelle systematiske gruppeforskjeller i 

andrespråkferdigheter har vært sentralt i tolkningen av resultatene. 

2.2 Distribuerte vokabularferdigheter på tvers av første – og andrespråket 
Avhandlingen undersøker vokabularferdigheter på første – og andrespråket i flerspråklige utvalg. 

Det er imidlertid viktig å understreke at flerspråklige barn og unges språkferdigheter ikke består av to 

ulike enspråklige «sett» av vokabular, men av vokabular hvor begge språk, på ulik måte, inngår.  

Vokabularferdigheter er altså distribuert mellom første- og andrespråket ved at noen ord er kjent på 

førstespråket og andre ord er kjent kun på andrespråket, selv om mange også er kjent på begge språk. 

Begrepet distribuerte ferdigheter har bakgrunn i en studie av et spansk-amerikansk utvalg der ferdigheter 

på både første- og andrespråket ble undersøkt «Miamistudien» (Cobo-Lewis, 2002 ;Oller, 2007). Studien 

viste at elevene hadde kjennskap til en betydelig andel ord på kun ett av språkene, selv om kjennskap til 

flere ord til en viss grad overlappet mellom spansk og engelsk. Dersom vokabularferdigheter ble beregnet 

basert på testresultater på ett språk, skåret utvalget svakere enn normutvalget på både engelsk og spansk. 

Til forskjell fra studier som sammenligner flerspråklige barn og unges vokabularferdigheter på 

andrespråket med enspråklige tester og normer, ble reseptive vokabularferdigheter på både engelsk og 

spansk undersøkt ved tilnærmet like tester for begge språk; Peabody Picture Vocabulary Test (Dunn & 

Dunn 1997) og  Test de Vocabularionen Imagenes Peabody (Dunn & Dunn 2002). Elevene hadde 

kjennskap til noen ord på spansk og andre ord på engelsk. Forskjellene mellom spansk/engelsk og 

enspråklig engelsk utvalg ble forklart ut fra at enspråklige kartleggingsprosedyrer ikke tar høyde for at 

vokabularferdigheter er distribuert mellom første– og andrespråket. «Miamistudien» har hatt stor 
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betydning ved å dokumentere at ferdigheter på ett språk ikke gir et fullstendig bilde av språkkompetanse i 

flerspråklige utvalg og at en sammenlikning med en enspråklig norm kan være en vesentlig feilkilde.  

Distribuerte vokabularferdigheter er undersøkt i flere empiriske studier og de bekrefter i stor grad 

funnene fra Miamistudien; at forskjellene mellom vokabularferdigheten hos enspråklige og flerspråklige 

utvalg reduseres betydelig ved å ta høyde for språkferdigheter på begge språk (Bedore et al., 2005; Core et 

al., 2013; Gross et al., 2014; Mancilla-Martinez & Vagh, 2013; Oller et al., 2007a; Pearson et al., 1993; 

Peña et al., 2016). Distribuerte vokabularskårer er undersøkt ved foreldrevurderinger på spansk og engelsk 

(Mancilla-Martinez & Vagh, 2013) og med vokabulartester i typisk utviklede spansk/engelske utvalg 

(Bedore et al., 2005). Distribuerte ferdigheter er også undersøkt ved å sammenligne reseptive og 

ekspressive vokabularferdigheter i ulike utvalg; enspråklig engelsk, simultant flerspråklig spansk/engelsk 

og sekvensielt flerspråklig spansk/engelsk (Gross et al., 2014). Samlet viser disse studiene at distribuerte 

ferdigheter er signifikant bedre sammenlignet med å undersøke andrespråket. En nyere studie fra Sør-

Afrika av to flerspråklige utvalg med ulik afrikansk/engelsk bakgrunn viste at distribuerte reseptive og 

ekspressive vokabularskårer var signifikant bedre sammenlignet med vokabularskårer beregnet ved hjelp 

av enspråklige testprosedyrer (Jordaan et al., 2021).  

Samlet viser studiene at distribuerte reseptive og ekspressive vokabularferdigheter er betydelig 

bedre enn vokabularferdigheter beregnet utfra enspråklige kartleggingsprosedyrer. Felles for studiene er 

små utvalg i et lite aldersspenn og dermed kan resultatene innebære noe usikkerhet. Til forskjell fra de 

refererte studiene, undersøkes distribuerte ferdigheter i et relativt stort flerspråklig utvalg i aldersgruppen 

fra seks til tretten i år i artikkel 1. 

2.3 «Dualisfjellmodellen» og hypotesen om felles kognitive prosesser 
I pedagogisk sammenheng har Cummins modeller hatt stor innflytelse og bidratt med et 

rammeverk for forskning rundt flerspråklig utvikling (Cummins, 2000).  Modellene er også benyttet i 

argumentasjonen for tospråklige undervisningsmodeller (Øzerk, 2008). I avhandlingen har 

«dualisfjellmodellen» og «The Underlying Common Cognitive Processes Hypothesis», heretter kalt 

hypotesen om felles kognitive prosesser, relevans. For det første kan modellene illustrere at under gitte 

forutsetninger har utvikling av førstespråket betydning for utvikling av andrespråket og visa versa. For 

det andre kan de illustrere at utvikling av språkferdigheter på første- og andrespråket har sammenheng 

med kognitive prosesser som er felles for begge språk. Det er imidlertid viktig å understreke at Cummins 

modeller er lite spesifikke når det gjelder sammenhengen mellom ulike språklige ferdigheter. 
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Ifølge «dualisfjellmodellen», har språkferdigheter utviklet på et førstespråk betydning for 

utvikling av et andrespråk fordi det er en gjensidig avhengighet mellom de to språkene. Språkferdigheter 

som er lært i en førstespråk-kontekst kan bidra til utvikling av andrespråket og motsatt. En gjensidig 

positiv utvikling mellom første- og andrespråket er imidlertid også avhengig av kvaliteter ved 

språkmiljøet, kvaliteter ved undervisning, samt motivasjon hos den som skal lære språk. Modellen er ofte 

tatt til inntekt for at førstespråkutviklingen har betydning for andrespråkutviklingen, selv om det motsatte 

også er tilfelle ifølge Cummins (Cummins, 2017).  Ifølge Cummins kan gjensidig påvirkning mellom 

første- og andrespråket bare fullt ut realiseres innenfor tospråklige undervisningsmodeller og det er derfor 

begrensninger ved undervisningsmodeller som ensidig bidrar til å utvikle ett språk (Cummins, 2021).   

En gjensidig avhengighet mellom første– og andrespråket indikerer ikke nødvendigvis overføring 

av språklige ferdigheter, men at førstespråket bidrar til utvikling av andrespråket gjennom et felles 

språklig og kognitivt fundament. All språklæring som forekommer via første- eller andrespråket, bidrar 

til å utvikle og styrke fundamentet, og ifølge Cummins inngår abstrakt tenkning, problemløsning, 

resonnering, metakognisjon og metaspråklig bevissthet i et felles språklig og kognitivt fundament 

(Cummins, 2017). «Dual- isfjellmodellen» og hypotesen om felles kognitive prosesser får fram at 

kognitive prosesser er nært knyttet til erfaringer med og eksponering for språk (Cummins, 2021).  

Hypotesen om felles kognitive prosesser er diskutert og også kritisert for å være lite eksplisitt på hvilke 

spesifikke faktorer som bidrar til å støtte opp under forholdet mellom første- og andrespråkutviklingen. 

Flere forskere har presisert at faktorer som er mindre avhengig av språkferdigheter slik som kapasitet i 

fonologisk korttidsminne, arbeidsminne og informasjonsprosesser er spesielt interessante for forskning i 

forbindelse med flerspråklige barn og unges språkferdigheter (August & Shanahan, 2008, 2010; Geva, 

2014; Geva & Wiener, 2014). 

2.4 Fonologisk korttidsminne 
Det fonologiske korttidsminnet (eller fonologisk minne) representerer en kapasitet som støtter 

bearbeidelsen av og fastholder språklig informasjon i kortere tidsrom og er antatt å være døråpneren for 

lagring av fonologiske enheter. Denne komponenten som fastholder informasjon i kort tid antas å ha en 

sentral rolle i tilegnelse av nye ord. Begrenset kapasitet i denne komponenten er fremmet som en mulig 

forklaring på begrensninger i språklæring blant barn og unge med DLD (Gathercole & Baddeley, 

1990). Mye forskning innenfor tospråklighetsfeltet har etter hvert undersøkt nettopp evnen til å 

fastholde fonologisk informasjon (fonologisk minne ) , men også evnen til å fastholde  og manipulere 

informasjon (arbeidsminne)  (Blom et al., 2014; Calvo & Bialystok, 2014; de Abreu et al., 2012; Engel 

et al., 2008; Gunnerud et al., 2020). Årsaken er at både fonologisk korttidsminne og arbeidsminne antas å 

være mindre 
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avhengig av språkferdigheter enn vokabular og grammatikk. Dette er også bekreftet empirisk, og på tester 

som måler fonologisk korttidsminne skårer flerspråklige elever tilsvarende, (for eksempel Calvo & 

Bialystok, 2014; de Abreu et al., 2013; Shany & Geva, 2012) eller høyere (Morales et al., 2013) enn 

enspråklige.  

Selv om begrepene fonologisk korttidsminne og arbeidsminne antas å reflektere ulike kognitive 

funksjoner, er de til dels overlappende og det er ikke enkelt å trekke et klart skille mellom dem. Det er ikke 

tilstrekkelig avklart hvordan bakenforliggende faktorer som oppmerksomhet og prosesseringshastighet 

(hvor rask informasjon bearbeides), har innflytelse på både fonologisk korttidsminne og arbeidsminne 

(Aben et al., 2012). Likevel benyttes begrepet fonologisk korttidsminne oftest når det refereres til å huske 

språklig informasjon i kort tid, og begrepet arbeidsminne refererer oftest til å fastholde og i tillegg 

manipulere informasjon i kort tid (Aben et al., 2012).  En arbeidsminnemodell som har hatt stor innflytelse 

på forskningen knyttet til fonologisk minne er Baddeley og Hitch sin modell (Baddeley & Hitch, 2000). 

Denne modellen er et teoretisk utgangspunkt for to av testene i avhandlingen; Ordspenn og 

Setningsrepetisjon.  Modellen beskriver en eksekutiv funksjon som styrer tre undersystemer med begrenset 

lagringskapasitet. De tre undersystemene omtales som den visuospatiale skisseblokken, den episodiske 

buffer og den fonologiske løkken. Den visuospatiale skisseblokken er et midlertidig lager som fastholder 

og bearbeider visuell informasjon, som antas å ha mindre betydning i språklæring. Den episodiske buffer 

representerer den delkomponenten av hukommelsessystemet som integrerer fonologisk informasjon fra det 

midlertidige minnet med leksikalsk og semantisk informasjon fra langtidsminnet. Den fonologiske løkken 

omtales ofte synonymt med fonologisk korttidsminne eller fonologisk minne. Som nevnt fastholder det 

fonologisk korttidsminne informasjon i kort tid og antas å ha en sentral rolle i tilegnelse av nye ord 

(Gathercole & Baddeley, 1990). Kapasitet til å fastholde språklig informasjon i kort tid er blitt undersøkt 

både i typisk utviklede flerspråklige utvalg (de Abreu et al., 2013; Gunnerud et al., 2020) og blant 

flerspråklige med mulige språkvansker (Bedore & Pena, 2008; Kohnert, 2010; Kohnert et al., 2010) og 

resultatene samlet indikerer mindre eller ingen forskjeller mellom flerspråklige og enspråklige utvalg.  

Det har vært mye forskning om mulige kognitive fordeler av en flerspråklig utvikling for kompleks 

problemløsning, som skifte av oppmerksomhet mellom konkurrerende stimuli presentert simultant eller 

sekvensielt og metaspråklig bevissthet (Calvo & Bialystok, 2014; de Abreu et al., 2012; Morales et al., 

2013). Eventuelle fordeler antas å ha sammenheng med mestring og kontroll av ulike språklige systemer 

som kan ha effekt på eksekutive funksjoner. Det er imidlertid relativt få studier som finner en slik fordel. 

Det er også rettet kritikk mot disse studiene utfra at utvalgene ofte har vært små (Von Bastian et al., 2017). 
Det er et stort behov for mer forskning knyttet til sammenhengen mellom de ulike komponentene i 
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hukommelsesmodeller og hvordan de er relatert til språklæring (de Abreu et al., 2012; Kohnert, 2010; 

Paradis, 2016; Peña et al., 2018).  

Tester som antas å være mindre avhengig av språkferdigheter 

Det er flere typer tester som har til formål å undersøke kognitive prosesser som i ulik grad er 

relatert til øvrige språkferdigheter. Ordspenn og tallminne forlengs (innebærer at henholdsvis tall eller 

ord skal gjentas i den rekkefølge de er presentert) er eksempler på tester som gjerne benyttes for å 

undersøke fonologisk korttidsminne.  Ordspenntester er bygget opp av meningsbærende enkeltord og 

antas å være mer språkavhengig enn tester av tallminne forlengs (Buac et al., 2016; Hulme et al., 1997; 

Melby-Lervåg & Hulme, 2010; Ottem & Lian, 2008).  Også tester for nonord: å gjenta ord uten 

betydning i rekkefølge, benyttes i mange studier av flerspråklige utvalg fordi slike tester vurderes å være 

lite avhengig av øvrige språkferdigheter (Bele et al., 2008; Messer et al., 2010). Ordspenntestene for 

første- og andrespråket blir diskutert i artikkel 2 og 3. 

Setningsrepetisjonstester antas å være et sammensatt mål på mer generelle språkferdigheter som 

inkluderer flere språkkomponenter; blant annet grammatikalsk kunnskap og vokabular, i tillegg til 

fonologisk minne (se f.eks. Klem et al., 2015; Tuller et al., 2018). Tester for setningsrepetisjon vurderes 

imidlertid å være mindre avhengig av språkferdigheter enn språktester som direkte måler mer avgrensede 

språklige delkomponenter som vokabular eller grammatikk (Klem et al., 2015; Zebib et al., 2019). Selv 

om det ikke er tilstrekkelig avklart hva setningsrepetisjonstester måler, viser flere studier av flerspråklige 

utvalg at slike tester måler både en språkkomponent og en minnekomponent (Pratt et al., 2021; Riches, 

2012; Zebib et al., 2019). Setningsrepetisjon på første – og andrespråket i en norsk kontekst er tema i 

artikkel 3. 

Oppsummering – kapittel 2 

I dette kapitlet har jeg redegjort for flere faktorer som kan ha betydning for både første og 

andrespråkutviklingen. Videre har jeg redegjort for begrepet som viser til at språkferdigheter i 

flerspråklige utvalg er distribuert mellom første og andrespråket. Forholdet mellom første- og 

andrespråket er belyst med utgangspunkt i to modeller av Cummins. Det er også referert til forskning 

som har undersøkt forhold ved fonologisk korttidsminne mer spesifikt. 

I kapittel 3 vil jeg redegjøre nærmere for hvorfor et skille mellom utviklingsmessige 

språkforstyrrelser og et andrespråk i utvikling kan være komplisert- 
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3 Developmental Language Disorders - utviklingsmessige 
språkforstyrrelser 

Med utgangspunkt i over- og underidentifisering av DLD hos flerspråklige barn og unge, vil jeg i 

dette kapitlet belyse DLD generelt og løfte fram særlige utfordringer ved identifisering blant flerspråklige 

samt gjøre rede for hvordan sentrale forskere avdekker DLD i flerspråklige utvalg.  

Anslagsvis inntil 10% av alle barn har ved skolestart uventede eller uforklarte vansker med utvikling 

av språk og kommunikasjon sammenlignet med utviklingen på andre områder. DLD er imidlertid en 

relativt ukjent vanske sammenlignet med for eksempel dysleksi eller ADHD, som i likhet med DLD kan 

medføre vansker med læring (Bishop, 1998; Bishop et al., 2016; Bishop et al., 2017; Hulme & Snowling, 

2009).  

I mange år har det innenfor miljøer for forskning- og klinisk praksis vært diskutert hvordan 

uventede vansker med språket skal betegnes og identifiseres. Den internasjonale forskningslitteraturen 

har fram til 2016 benyttet delvis overlappende, men ikke helt identiske betegnelser for språkvansker, som 

for eksempel; «language difficulties», «language disorders», «language impairment», «language 

disability» eller «language delay», med prefisker som«developmental», «spesific» or «primary» (Bishop, 

2014; Reilly et al., 2014). 

Med bakgrunn i den eksisterende uklarheten knyttet til terminologi og identifisering av 

språkvansker, er det gjennomført et omfattende forskningsarbeid som involverer sentrale 

engelskspråklige fagmiljøer og engelskspråklige forskere. Forskningsarbeidet skal utvikle felles 

terminologi, inklusjonskriterier samt kliniske kjennetegn for vansken. Dette forskningsarbeidet er kalt 

Catalise studiene og arbeidet er blant annet publisert i to konsensusartikler (Bishop et al., 2016; Bishop et 

al., 2017). Et argument for å igangsette Catalise-studiene er, at på tross av omfattende forskning, har 

mangel på enhetlig begrepsbruk medført uklarhet, særlig for identifisering av vanskene Det har vært 

uklarheter med hensyn til om forskningen har belyst samme fenomen. Mangel på entydige kriterier for 

identifisering av vansker kan også ha medført at barn og unge med behov for systematisk 

språkpedagogisk støtte ikke har mottatt et slikt tilbud. 

I norsk kontekst har det mest brukte begrepet for slike språkvansker vært spesifikke språkvansker 

(SSV). Siden bakgrunnen for «Catalise» studiene nettopp har sammenheng med at vanskene med språk 

ikke er så spesifikke som tidligere betegnelser kan tilsi, har sentrale fagmiljøer i Norge etablert «Catalise 

Norge» for å utvikle norske begreper og kriterier. De første resultatene fra undersøkelsen blant tretti 
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sentrale forskere og klinikere publiseres høsten 2021. Som gjort rede for innledningsvis er det derfor 

ennå ikke avklart hvordan det engelske begrepet for DLD bør tilpasses norske forhold. En mulighet kan 

være at DLD innarbeides som begrep også på norsk på samme måte som andre innarbeidede engelske 

begrep, som for eksempel ADHD. 

Det er enighet i de engelskspråklige miljøene om at språkforstyrrelser som medfører utfordringer 

med kommunikasjon, og læring og som vil ha betydning for og konsekvenser for livsutfoldelse og 

livskvalitet, kan kalles Developmental Language Disorder (DLD). Språkvanskene har langvarig og 

vedvarende betydning for språklig fungering og læring. Vanskene kan komme til uttrykk i ulike språklige 

domener som språkets form, innhold og bruk (Bloom & Lahey, 1978; Paul et al., 2018). Form-siden i 

språket kan rammes ved problemer med å oppfatte og etablere språklydmønstre eller problemer med å 

tolke og forstå grammatiske utrykk, morfologiske og syntaktiske regler samt verbbøyninger. 

Innholdssiden rammes ved at DLD kan innebære ordletingsvansker eller et begrenset vokabular. DLD 

kan medføre at regler for kommunikasjon ikke blir forstått eller gi utfordringer med å produsere 

strukturerte historier og kan slik også ramme bruken av språket. DLD kjennetegnes også av 

begrensninger i kapasiteten i fonologisk minne. Slike utfordringer kan komme til uttrykk ved vansker 

med å huske lyder eller ord i kort tid, problemer med å etablere assosiasjoner mellom ord og mening og 

utfordringer med statistisk læring. Kapasiteten i fonologisk minne antas å ha betydning for 

språktilegnelse (se kapittel 2). Når barn og unge skal utredes for DLD, er det nødvendig med kartlegging 

av de ulike språkkomponentene som barn med DLD kan streve med. Men også kartlegging av fonologisk 

minne som kan undersøkes ved å benytte tester som krever repetisjon av nonord og setninger (Bishop et 

al., 2016; Bishop et al., 2017). Barn med DLD vil ha behov for å få gjentatt språklige mønstre flere 

ganger enn barn uten språkforstyrrelser for at mønstrene skal lagres og læres (Paul et al., 2018). 

Tidligere ble DLD identifisert gjennom å undersøke om resultatene på en eller flere språktester 

var svakere enn en «cut off» grense på -1.25 SD på én språktest eller en «cut off «- grense på -1.00 SD på 

flere språktester (Bishop, 1998; Leonard, 2014). Hvis kun en test ble benyttet var «cut off» kriteriet altså 

strengere (-1.25 SD) enn om flere tester ble anvendt (-1.00 SD). Det er imidlertid oppnådd enighet i 

fagmiljøene om at de skisserte kriteriene har vært anvendt for restriktivt og medført at barn, med behov 

for språkpedagogisk tiltak, ikke har fått den hjelpen de har hatt behov for. Fagmiljøene anbefaler derfor at 

den enkeltes behov for tilpasning bør tillegges større vekt enn tidligere slik at tilrettelegging utfra 

individuelle forutsetninger blir iverksatt (Paul et al., 2018). 
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Språkvansker har også vært identifisert ved å avdekke et misforhold mellom språkferdigheter og 

kognitive forutsetninger (vurdert med evneprøver). På tross av uenighet i Catalise-panelet ble det etter 

hvert oppnådd enighet om å fjerne et slikt kriterium. Hovedargumentet er at svakere non-verbal 

kognisjon synes å være en del av det kliniske bildet ved DLD (Gallinat & Spaulding, 2014). Årsaken kan 

være at språkferdigheter støtter problemløsning også for såkalte nonverbale evneprøver og at språk ikke 

er løsrevet fra kognitiv utvikling (Snow, 2017). 

Enkelte yngre barn har en sen språkutvikling uten at dette er en risiko i seg selv. Disse barna 

betegnes som «late-talkers». Det har vist seg vanskelig å predikere hvilke barn som vil få vedvarende 

vansker med språk fordi språklig normalutvikling blant barn under 5 år karakteriseres av svært stor 

variasjon i språkferdigheter. Denne store variasjonen i normalfordelingen blant de yngste barna bidrar til 

at det ikke er enkelt å avklare hvilke barn som er innenfor eller utenfor en språkvanskekategori. Mange 

barn som har en langsom språkutvikling i tidlig alder sammenlignet med jevnaldrende, har tatt igjen 

jevnaldringsgruppen ved skolestart. Et inklusjonskriterium er derfor at språkvanskene vedvarer utover 5 

års alder (Paul et al., 2018).  

Selv om språkmiljø og sosioøkonomiske forhold har innflytelse på språkutviklingen, ansees ikke 

dette til å være årsak til DLD (Paul et al., 2018). En stor utfordring er hvordan DLD kan avdekkes i 

utvalg hos flerspråklig barn, fordi, som nevnt i innledningen vil et andrespråk i utvikling, der ikke minst 

vokabular kan være begrenset, delvis ha liknende språklige strukturer som de man ser hos barn med 

DLD. De spesifikke vanskene kan derfor være komplisert å identifisere (Paradis, 2019b; Paradis et al., 

2019). En tilnærming hvor både første- og andrespråket undersøkes antas med større sikkerhet å avklare 

eventuelle forskjeller på symptomer på DLD og et andrespråk i utvikling. Det er enighet om at det ikke er 

tilstrekkelig å undersøke bare andrespråket for å identifisere DLD. 

3.1 DLD i utvalg med flerspråklig bakgrunn 

Flere studier avdekker svært usikker identifisering av mulige språkforstyrrelser blant barn og unge med 

flerspråklig bakgrunn. I en studie i USA fant man en under-diagnostisering i utvalg med flerspråklig 

bakgrunn i tidlig skolealder, men en overidentifisering seinere i skoleløpet (Solari et al., 2014). 

Tilsvarende tendens er avdekket i Canada, mens resultatene fra en svensk studie viste at arabisk/svenske 

barn ble henvist senere (etter fylte 5 år) samt at de hadde mer alvorlige språkforstyrrelser enn enspråklige 

(Geva & Massey-Garrison, 2013; Hakansson et al., 2003). I Norge er det ikke gjennomført nyere 

undersøkelser av elever med flerspråklig bakgrunn henvist til spesialundervisning for språkrelaterte 

vansker. En mulig overrepresentasjon i spesialundervisning er dokumentert i en studie fra 
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Oslo. Der man fant at 10.2% elever med flerspråklig bakgrunn og 7.7% elever med enspråklig bakgrunn 

mottok spesialundervisning (Nordahl & Hausstätter, 2009). 

Som tidligere påpekt er det komplisert å identifisere DLD hos flerspråklige barn fordi kjennetegn 

på et andrespråk i utvikling til dels kan overlappe med symptombildet på DLD. Svake skårer på 

språktester for vokabularferdigheter og grammatiske ferdigheter på andrespråket er ikke tilstrekkelig til å 

identifisere DLD. Mangel på tester for å undersøke førstespråket medfører også at det kan være 

komplisert å undersøke hva som er det sterkeste eller dominante språket dersom språkkompetansen består 

av to språk. 

Catalise studiene konkluderer med at DLD rammer begge språk. En mulig avklaring av DLD må 

baseres på mangel på aldersadekvate ferdigheter på de språk som er i bruk. Det er enighet i de fleste 

fagmiljøer om at språklig kompetanse på to (eller flere språk) språk bør inngå i kartleggingsprosedyrer 

(Bishop et al., 2017; Kohnert et al., 2010; Paradis, 2011). Samtidig skal det påpekes at selv om svake 

språkferdigheter avdekket på begge språk kan være et uttrykk for en språkvanske, kan det også henge 

sammen med lite eksponering for begge språk sammenlignet med den eksponeringen enspråklige barn 

har for sitt ene språk. 

Studier av utvalg med DLD, både med flerspråklig og enspråklige bakgrunn, har vist at å vurdere 

morfologi, syntaks og spesielt verbbøyninger kan bidra til å identifisere mulig DLD (Paradis, 2016; 

Simonsen & Bjerkan, 1998). Likevel er det viktig å merke seg at barn med DLD også kan ha gode skårer 

på slike prøver.   

Svake vokabularferdigheter kan være en markør for DLD, men forskjeller i vokabular mellom 

utvalg med flerspråklige og enspråklig bakgrunn er også dokumentert i mange studier av typisk utviklede 

flerspråklige utvalg og vokabular er derfor den minst pålitelige språklige indikatoren for DLD hos 

flerspråklige barn (Lervåg & Aukrust, 2010; Rogde et al., 2016; Salameh, 2012). Som kapittel 2 viser til, 

er forskjellene i vokabular mellom utvalg med flere- og enspråklig bakgrunn betydelig mindre eller 

forsvinner helt ved en kontekstuell skåre (Buac et al., 2016; Gross et al., 2014; Oller et al., 2007b). 

Et sentralt symptom for identifisering av språkforstyrrelser som DLD i tillegg til forenklede 

grammatiske konstruksjoner og begrenset vokabular, er begrensninger i kapasiteten i fonologisk minne. 

Dette er ansett som særlig sentralt i utredning av flerspråklige utvalg fordi kapasiteten i fonologisk minne 

antas å være mindre avhengig av språkferdigheter og sosiale forhold slik kapittel 2 viser (Thordardottir & 

Brandeker, 2013; Thordardottir et al., 2006). Nonordrepetisjonsprøver er antatt å være et relativt «rent» 
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mål på fonologisk minne og kan bidra til å avdekke en mulig underliggende vansker. Flere studier viser 

at resultater fra en slik prøve kan bidra til skille mellom utvalg med flerspråklig bakgrunn med og uten 

DLD (Chiat et al., 2013; Chiat & Polišenská, 2016; Thordardottir & Brandeker, 2013).  

Setningsrepetisjon er ofte inkludert i utredningsprosedyrer for å avdekke mulig DLD også i utvalg 

med flerspråklige bakgrunn og vurdert som en klinisk markør for å identifisere mulig DLD. Samtidig 

viser flere empiriske studier at tester for setningsrepetisjon er mindre presise for å avklare og identifisere 

mulig DLD i utvalg med flerspråklig bakgrunn sammenlignet med å benytte en slik test for å avklare 

DLD i utvalg med enspråklig bakgrunn (Chiat et al., 2013; Polišenská et al., 2015; Pratt et al., 2021; 

Tuller et al., 2018; Zebib et al., 2019). Årsaken kan være at setningsrepetisjon reflekterer en generell 

språkkompetanse i tillegg til fonologisk minne og dermed avdekker språkferdigheter mer enn å avdekke 

fonologisk minne kapasitet (Kohnert, 2013). 

3.2 Kartleggingsprosedyrer og identifisering av DLD i utvalg med flerspråklig 
bakgrunn  

Sen språkutvikling, språkvansker i familien og svak mestring av førstespråket kan være faktorer 

som kan gi grunnlag for bekymring og for at potensielle språkforstyrrelser blir gjenstand for nærmere 

kartlegging (Geva & Wiener, 2014; Paradis, 2016; Thordardottir & Brandeker, 2013). En bekymringsfull 

eller en forsinket utvikling på ett eller flere områder avdekket av foreldre eller lærer, vil derfor ofte være 

utgangspunkt for henvisning til hjelpetjenesten, som pedagogisk -psykologisk tjeneste (PPT) og/eller 

andre instanser. 

Kartlegging forutsetter en bred tilnærming hvor flere typer informasjonskilder, som strukturerte 

intervjuer, observasjoner av læringsmiljø og sosialt samspill, inngår. Også mer uformelle 

kartleggingsprosedyrer, som vurdering av skriftlige arbeider, spørreskjema til foreldre og lærere og ikke 

minst samtale med barnet selv, bør inngå, i tillegg til normerte tester (Sattler, 2008). En slik bred 

tilnærming blir redegjort for og anbefalt i Catalise studiene (Dorothy Bishop et al, 2017). 

Informasjon fra foreldre om førstespråkutviklingen ved hjelp av intervju er i mange tilfeller det 

nærmeste en kan komme evaluering av førstespråket. Foreldreintervju er prøvd ut systematisk i flere 

studier. (Armon-Lotem et al, 2015; Paradis et al, 2010). Disse gir empirisk støtte for at foreldreintervju 

gir valid informasjon om førstespråkkompetanse (Bishop et al, 2017). Informasjon fra foreldre er også 

sentralt også for å avdekke en mulig arvelig komponent for språkforstyrrelser. 

Kvaliteten på tester og kartleggingsmateriale er avgjørende for et valid og reliabelt utgangspunkt 
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for å vurdere elevenes mulige språkforstyrrelser. Mange og relativt små språkgrupper gjør at det er svært 

krevende å utvikle prøver for ulike førstespråk. Oversettelse av tester slik at de måler de samme 

ferdighetene på begge språk er komplisert og dette blir drøftet videre i kapittel 4 og 6. 

I mangel av tester på førstespråket benyttes ofte tester for andrespråket tilpasset til flerspråklige 

med ulike prosedyrer. I noen studier undersøkes grammatiske ferdigheter på andrespråket dersom 

andrespråket benyttes av barna mer enn 40% av tiden (Paradis, 2016). I en svensk studie benyttes 

andrespråktester for grammatikk dersom det aktuelle barnet har vært eksponert for andrespråket i minst to 

år (Hakansson et al., 2003). I en annen studie har utvalget vært eksponert for andrespråket engelsk i tre år 

(Thordardottir, 2015). Kartlegging av grammatikk kompliseres også ved at grammatikk kartlagt på 

førstespråket påvirkes av andrespråkets grammatikk. Språktypologiske forskjeller kan ha innflytelse på 

grammatisk utvikling på andrespråket (Leonard, 2014). Som vist har det vært benyttet svært ulike måter å 

tilpasse tester for grammatikk på og dette medfører usikkerhet med hensyn til om studiene avdekker det 

samme. 

Siden resultater på andrespråktester er vanskelig å tolke for flerspråklige barn og unge, er det 

foreslått at en mulig bekymringsgrense kan være en cut -off på -1.75 når tester for andrespråket blir 

benyttet (Thordardottir, 2015). Thordardottir argumenterer også naturlignok for at det dominante språket 

skal være utgangspunkt for å vurdere språkkompetansen (Thordardottir, 2016; Thordardottir & Topbaş, 

2021). Denne tilnærmingen er likevel komplisert å realisere fordi en hovedproblemstilling vil ofte å være 

å avdekke hvilke språk som er det dominante. En slik tilnærming er derfor også svært kritisert for å være 

unøyaktig (Geva & Farnia, 2017; Paul et al., 2018). 

Som gjort rede for tidligere i kapitlet 3 er det konsensus om at DLD diagnosen forutsetter 

symptomer på begge språk. Det betyr at identifisering basert på svake andrespråkferdigheter ikke er 

tilstrekkelig for å avdekke mulige  vansker med språk (Thordardottir, 2016; Vagh et al., 2009). Som gjort 

rede for er dette kapitelet er det viktig å utvikle tester som kan benyttes for førstespråket og andrespråket, 

når mulig DLD skal identifiseres hos flerspråklige barn og unge. 
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4 Metodiske forhold 
I dette kapitlet presenteres utvalgene som inngår i avhandlingen, bakgrunnsinformasjon om utvalgene, 

testene som er benyttet, tilpasningen av testene til førstespråket, prosedyrer for innsamling av data samt 

begrunnelse for de statistiske analysene som er benyttet i artiklene. Reliabilitet og validitet blir diskutert 

mer inngående i kapittel 6.  

Språkgruppene i avhandlingen 

Som nevnt er det inkludert data fra 6 ulike språkgrupper. Språkgruppene i avhandlingen med 

lengst botid i Norge har bakgrunn fra Pakistan og Tyrkia. Gruppene kom til Norge om 

arbeidsinnvandrere på 1960 -tallet. Begge gruppene har relativt god kontakt med opprinnelseslandet ved 

hyppige besøk. Det er ikke uvanlig at ekteskap inngås med personer fra opprinnelseslandet (Østby 2016). 

Et foreldrepar kan dermed representere første, andre eller tredje generasjon immigranter og bidra til at 

førstespråket opprettholdes som familiespråk.   

De første båtflyktningene fra Vietnam ankom Norge i 1975 og har også lang botid her i landet. 

Mange med bakgrunn fra Vietnam har opprettholdt førstespråket gjennom sosialt og språklige fellesskap, 

blant annet i den katolske kirke og sommerskole for barn og unge i regi av kirken (Pettersen & Østby, 

2014).  

 Krigen på Balkan på 80-tallet førte til at albanske flykninger ankom Norge.  Deres mulighet til å 

opprettholde førstespråket er også gjennom sosiale og religiøse møteplasser. 

 Krisen på Sri Lanka førte til at tamilske flyktninger ankom i den samme perioden. I denne 

språkgruppen er det sterk tradisjon for opprettholdelse av førstespråket og det er opprettet tamilske 

ressurssentre over hele Norge. Sentrene tilbyr lørdagsskole med undervisning på førstespråket, 

fritidstilbud hvor barn og unge blir eksponert for tamilsk førstespråk samt leksehjelp for norsk. 

Språkgruppen med bakgrunn fra Somalia og norskfødte med innvandrerforeldre fra Somalia, er 

den tredje største gruppen innvandrere i Norge og er den gruppen i avhandlingen med kortest botid 

(Engebrigtsen & Fuglerud, 2009; Østby, 2016).  Helt siden Somalia ble selvstendig i 1960 har i særlig 

grad den sørlige delen av landet vært preget av konflikt og krig (Leerand, 2014).  

4.1 Utvalg 
Det er to utvalg flerspråklige elever i avhandlingen; et utvalg med antatt typisk språkutvikling og 

et utvalg med DLD. De flerspråklige utvalgene sammenlignes med to ulike enspråklige normutvalg; 

utvalget fra normeringen av BPVS-II og Trog-2 (N= 495) og utvalget fra normeringen av Språk 6-16 

(N=900), (Bishop, 1989; Dunn et al., 1997; Karlsen et al., 2016; Lyster, 2009; Ottem & Frost, 2005). Tre 
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av testene i avhandlingen- Setningsrepetisjon, Ordspenn og Begreper- er fra Språk 6-16, en screeningtest 

for å avdekke mulige språkvansker. Språk 6-16 er mye benyttet innenfor det norske skolesystemet. 

Begreper blir i avhandlingen og artiklene kalt ekspressivt vokabular (N=900).  

Flerspråklig utvalg med antatt typisk utvikling er inkludert i artikkel 1 (N=542), artikkel 2 

(N=590) og artikkel 3 (N= 546) og består av elever med testresultater på begge språk.   Forskjeller i N i 

artiklene kan forklares ut fra at var ønskelig å inkludere størst mulig utvalg på de aktuelle variablene og 

også utfra sykdom eller mangel på testledere på det aktuelle språket og i noen få tilfeller flytting til en 

annen skole. Førstespråkversjonene for tyrkisk for prøvene ordspenn og ekspressivt vokabular var noe 

forsinket på førstespråket og det var derfor noen i utvalget som ikke ble testet med de to prøvene. 

Utvalget med tyrkisk som førstespråk var imidlertid såpass stort at vi ikke vurderte dette som et problem. 

Flerspråklig utvalg med påvist DLD er inkludert i artikkel 3 (N=14). 

Utvalget med typisk utvikling benytter, ut fra lærervurderinger, både første- og andrespråket 

aktivt. Elever som er henvist til hjelpeapparatet eller elever hvor det er mistanke om spesialpedagogiske 

behov, er ikke inkludert i utvalget. Utvalget er fra skoler med høy andel elever med flerspråklig 

bakgrunn generelt og fra bomiljøer og nabolag med et større antall elever med samme førstespråk 

sammenlignet med naboskolene. Generell informasjon om demografiske forhold i de aktuelle 

oppvekstmiljøer gjør det sannsynlig at utvalgene har mer krevende sosiale og økonomiske 

oppvekstforhold enn normutvalgene de sammenlignes med (Bakken & Hyggen, 2018; Statistics Norway, 

2016). Utvalget er dermed ikke et tilfeldig utvalg, og funnene som rapporteres i avhandlingen kan ikke 

uten videre generaliseres til disse språkgruppene i Norge eller til populasjonen flerspråklige utvalg mer 

generelt (se også kapittel 6.).  Tabellen viser oversikt over utvalg alder og kjønn. 

Tabell 4.1 Alder og kjønn for utvalget med typisk utvikling 

Alder Jenter Gutter TOTAL 
6-0-6.11 28 20 48 
7.0-7.11 42 44 86 
8.0-8.11 47 37 84 
9.0-9.11 40 3 93 
10.0-10.11 66 45 111 
11.0-11.11 37 23 60 
12.0-12.11 34 30 64 
TOTAL 294 252 546 

Kjønnsforskjeller ble undersøkt ved å benytte uavhengige t-tester for reseptivt og ekspressivt vokabular. 

Det er ikke signifikante kjønnsforskjeller for reseptivt vokabular for førstespråket (t = -1.32, p = 0.431) 

eller for andrespråket (t = 0.31, p = 0.753). Det er en signifikant forskjell i favør av jentene for 
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ekspressivt vokabular (t = -1.77, p = 0.000), men det er ikke signifikante forskjeller mellom gutter og 

jenter for ekspressivt vokabular for andrespråket (t = 0.314, p = 0.753).  

Et utvalg flerspråklige elever henvist til og utredet av pedagogisk-psykologisk tjeneste inngår i 

artikkel 3 (n=14). Elevene ble henvist til PPT på grunn av bekymring for språkferdigheter fra foreldre 

eller lærer. Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) i to store kommuner på Østlandet ble invitert til å 

benytte de aktuelle førstespråktestene for elever henvist PPT for mistanke om DLD fra de samme 

språkgruppene som det typisk utviklede utvalget (vedlegg G). Utvalget ble undersøkt med de aktuelle 

testene på første- og andrespråket, i tillegg til ordinær utredning i regi av PPT.  

Utvalget med DLD, som vist i Tabell 4.2, består av 5 jenter og 9 gutter og har bakgrunn fra fem 

av språkgruppene som er inkludert i avhandlingen: Pakistan = 3, Somalia =1, Sri Lanka = 5, Tyrkia 4 og 

Vietnam = 1.  Som tabellen viser er elevene henvist PPT relativt seint, etter fylte 9 år.   

Tabell 4.2 Aldersgruppe og kjønn for utvalget med DLD  
Alder Jenter Gutter TOTAL 

9.0-10.11 3 3 6 

11.0-12.11 2 6 8 

TOTAL 5 9 14 

 4.2 Rekruttering og bakgrunnsinformasjon  
Det typisk utviklede utvalget ble rekruttert fra skoler med relativt stor andel flerspråklige elever fra de 

aktuelle språkgruppene. Skolene ble kontaktet på telefon og spurt om de ønsket å delta i utprøving av 

testene. Skoler som var positive mottok nærmere informasjon og foreldre ble informert på foreldremøter. 

Foreldre som var positive til at barna deltok mottok deretter skriftlig informasjon samt 

samtykkeerklæring via skolene (vedlegg E). Informasjon og samtykkeerklæring er utarbeidet på norsk og 

oversatt og tilpasset aktuelle førstespråk (vedlegg E).  Det ble understreket at det var frivillig å delta og at 

deltakerne kunne trekke seg underveis. Samtykkeerklæring ble utarbeidet og innsamling av data er 

godkjent av konsesjon samt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (vedlegg A og B).  

Utvalget som var henvist for mulig DLD ble rekruttert gjennom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

PPT ble forespurt om de ønsket å delta på utprøvingen av BPVS II, Trog-2, Ordspenn, Setningsrepetisjon 

og Ekspressivt vokabular på førstespråket og PPT fikk da mulighet til å inkludere tester på både første – 

og andrespråket i sin ordinære utredning (vedlegg B).  Tester for førstespråket var tilleggsinformasjon til 

PPTs øvrige kartlegging og observasjoner. Foreldre ble forespurt om de ønsket at barnet skulle delta i 

utprøvingen og foreldre som var positive mottok samtykkeerklæring. Disse var ikke tilpasset aktuelle 
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førstespråk fordi en henvisning til PPT forutsetter nært samarbeid med foreldrene. PP-rådgivere 

involverte tolk eller morsmålslærer t i de tilfeller det var nødvendig (vedlegg B og G).  

Bakgrunnsinformasjon om utvalget med antatt typisk utvikling 

Det ble utviklet et spørreskjema til foreldre om botid i Norge, språkbruksmønstre i familien, deltakelse i 

barnehagen samt spørsmål om foreldres arbeid og utdanning (Se vedlegg F). Spørreskjema, på 

førstespråk og norsk ble formidlet til foreldrene gjennom skolene. Spørreskjema via organisasjoner er 

forventet å ha lavere svarprosent enn surveys til enkeltpersoner og svarprosenten på 60% er dermed 

akseptabel, selv om det hadde vært ønskelig at den var høyere (Baruch & Holtom, 2008). Samtidig 

varierer svarprosenten avhengig av hvilken informasjon som etterspørres.  Svarprosenten på spørsmål om 

hvor barnet er født eller deltakelse i barnehage er høy (60%), mens mer sensitive spørsmål om 

foreldrenes utdanning ble besvart av langt færre.  Svarprosenten på 60% (N=325) varierte med 

språkbakgrunn, men det ble innhentet bakgrunnsinformasjon fra foreldre fra alle språkgrupper 

(albansk=27, tamil, 83, Tyrkisk=81, Somali = 32, Urdu = 57, vietnamesisk=45).  

Forskjeller i språkferdigheter mellom gruppen hvor foreldre besvarte spørreskjemaet og gruppen som 

hadde foreldre som ikke besvarte spørreskjemaet, ble undersøkt med uavhengige t-tester.  Reseptive og 

ekspressive vokabularferdigheter ble benyttet som språkmål.   Det var ikke signifikante forskjeller 

mellom resultatene for vokabulartestene på andrespråket norsk mellom gruppene (reseptivt vokabular: t = 

3.330, p = .274; ekspressivt vokabular: t = .571, p = .972).  Gruppen med foreldre som besvarte 

spørreskjemaet hadde imidlertid signifikant bedre skåret på reseptivt og ekspressivt vokabular på 

førstespråket (reseptivt vokabular: t = .207, p = .000; ekspressivt vokabular: t = 3.569, p = .005) 

sammenlignet med gruppen som ikke besvarte spørreskjemaet.  En forklaring på denne forskjellen er den 

store gruppen foreldre   med språkbakgrunn fra Sri Lanka (N=83) og Tyrkia (N=81) som besvarte 

spørreskjemaet sammenlignet med foreldre fra de andre språkgrupper (albansk=27, Somali, 32, Urdu, 57, 

vietnamesisk=45). Resultatene fra to av artiklene har vist at språkgruppene med bakgrunn fra Sri Lanka 

og Tyrkia har signifikant bedre resultater på førstespråket enn de andre språkgruppene 

Språkbruk i hjemmet   

283 av utvalget som har besvart spørreskjemaet er født i Norge og 42 er født i andre land; Albania = 4, 

Somalia = 24, Sri Lanka (Tamil) = 1, Tyrkia = 5, Pakistan (Urdu) = 5 og Vietnam = 3.  Dette bekrefter at 

mange i utvalget har lang botid i Norge. På spørsmål om barnet benytter førstespråket, andrespråket eller 

flere språk, rapporterte 324 av foreldrene at barna benyttet førstespråket (N= 324) hjemme. 

Eksponering for første – og andrespråket 
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I tillegg til språkbruk i hjemmet var både første – og andrespråket i aktiv bruk i flere kontekster. Tabell 

4.3 viser eksponering for førstespråket og tabell 4.4. viser eksponering for andrespråket. 

Førstespråket brukes særlig i lek med venner. Informasjon fra foreldrene styrker dermed generell 

demografisk informasjon om at det typisk utviklede utvalget er fra bomiljøer og nabolag med et større 

antall elever med samme førstespråk. Relativt mange rapporterer at de også får opplæring på 

førstespråket og deltar i aktiviteter der førstespråket inngår. 

Tabell 4.3 Eksponering for førstespråket 

Daglig Ukentlig Månedlig ubesvart 
Sammen med venner 179 80 18 56 

Opplæring hvor førstespråket inngår 76 110 13 134 

Andre aktiviteteter hvor førstespråket inngår 
n=189 

55 79 32 167 

Mange i utvalget ble eksponert for norsk i barnehagen (n = 276). 214 av barna i utvalget har deltatt i 

fulltids barnehagetilbud og 62 i barnehagetilbud på deltid. 19 av barna har ikke gått i barnehage (38 er 

ubesvart). Gjennomsnittstid i barnehagen for utvalget er to år.  

Som tabell 4.4 viser blir de fleste i utvalget eksponert for andrespråket i opplæring og organiserte 

aktiviteter og uformelle situasjoner som lek og aktiviteter daglig eller ukentlig 

Tabell 4.4 Eksponering for andrespråket 

Daglig Ukentlig Månedlig ubesvart 
Lek sammen med venner 260 31 5 38 

Kulturelle aktiviteter 74 120 23 116 
Andre aktiviteteter utenfor hjemmet hvor andrespråket  inngår 70 77 28 158 

Foreldres vurdering av barnets språkferdigheter 

Tabell 4.5 viser foreldrenes vurdering av barnas språkferdigheter på første og andrespråket.  Mange 

foreldre vurderer barnas språkferdigheter som svært gode eller gode.  

Tabell 4.5 Foreldrenes vurdering av barnas språkferdigheter 

Svært 

godt 

Godt  Ganske 

godt 

svakt Ikke 

svart 

Vurdering av førstespåket sammenlignet med jevnaldrende  med samme morsmål N= 

320 

137 124 39 6 27 

Vurdering av andrespråket sammenlignet med jevdnaldrende med samme morsmål 

N=319 

146 135 21 6 25 

29



30 

Vurdering av norsk sammelignet med jevnalderende med norsk som mormsål N=307 115 141 39 7 31 

Bakgrunnsinformasjon om foreldrene 

Tabellen 4.6 viser at mange av foreldrene har lang botid Norge, men botiden viser også at alle ikke er 

født i Norge. 

Tabell 4.6 Foreldrenes botid i Norge i antall år og måneder 

Albania Paki 
stan 

Somalia Sri Lanka Tyrkia Vietnam ubesvart 

Botid mor 13.01 
N=24 
Sd 5.4 

Min -maks 
24 

17.1 
N=59 
Sd 6.9 

min-maks 
3-34 

7.6 
N=34 
Sd 4.6 

min-maks 
0-20 

14,0 
N=83 
Sd 3.8 

min -maks 
7-24 

18.6 
N=74 
Sd 6.2 

min-maks 
2-32 

16.7 
N=45 
Sd 5.6 

min-maks 
2-28 

14 

Botid far 17.0 
N=25 
Sd 7.8 

Min-maks 
6-32 

22.0 
N=58 
Sd 7.6 

Min-maks 
6-37 

9.5 
N=24 
Sd 5.5 

Min-maks 
0-20 

18.9 
N=83 
Sd 4.2 

Min-maks 
7-25 

18.8 
N=76 
Sd 8.3 

Min-maks 
2-38 

20.6 
N=44 
Sd 7.8 

Min-maks 
0-31 

23 

Det er en tendens til at fedre har lengre botid i Norge enn mødrene, og det er større variasjon i botid blant 

fedre.  Mindre standardavvik i botid blant språkgrupper med bakgrunn fra Somalia og Sri Lanka kan 

indikere at mødre og fedre i disse språkgruppene kom til Norge mer samlet enn fedre og mødre fra de 

andre språkgruppene. I samsvar med andre undersøkelser, er utvalget med bakgrunn fra Somalia 

språkgruppen med kortest botid (Bakken & Hyggen 2019, SSB 2010).  Tabell 4.7 viser foreldrenes 

deltakelse i arbeidslivet. Tallene indikerer at fedre i noe større grad er i arbeid enn mødrene som er i 

arbeid.   

Tabell 4.7 Foreldre i arbeid 

Albania Pakistan Somalia Sri Lanka Tyrkia Vietnam 

Arbeid mor 20 

N=25 

38 

N=60 

10 

N=32 

69 

N=81 

44 

N=79 

40 

N=45 

Arbeid far 24 

N= 25 

56 

N=60 

25 

N=31 

81 

N=83 

69 

N=79 

42 

N=45 

De fleste fedre med språkbakgrunn fra Pakistan og Tyrkia er i arbeid, til forskjell fra mødre fra de samme 

språkgruppene.  De fleste fedre og mødre med språkbakgrunn fra Albania og Vietnam er også i arbeid.  

Mange med språkbakgrunn fra Sri Lanka er i arbeid, men færre mødre enn fedre.  

104 mødre og 96fedre besvarte spørsmål om skolegang. 49 mødre og 63 fedre har mer enn tretten års 

skolegang (fra hjemland, Norge eller andre land). Dette spørsmålet er ubesvart av relativt mange 

(N=133).  
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En mulighet til å øke svarprosenten kunne ha vært å ansvarliggjøre skolene i større grad.  Skolene 

fikk merarbeid gjennom å samle inn samtykkeskjema og spørreskjemadata fra foreldre samt organisere 

timeplan for eksterne testledere til gjennomføring av kartleggingen. Det var derfor et bevisst valg å ikke 

gi skolene ytterligere ansvar for datainnsamlingen. Andre forskningsprosjekter med relativt store utvalg 

har hatt direkte kontakt med foreldre gjennom telefonintervjuer, men dette var ikke mulig innenfor 

rammen av dette prosjektet.  

Siden det er signifikante forskjeller i førstespråkferdighetene for gruppene med og uten 

spørreskjemadata valgte jeg ikke å inkludere spørreskjemadata som variabler i analysene, selv om andre 

typer analyser enn de som er gjennomført kunne tatt høyde for dette.   Noen av variablene som for 

eksempel deltagelse i barnehage og bruk av førstespråket, ble forsøkt inkludert i enkelte analyser, men 

bidro ikke å forklare varians. Variabler som hvor barnet er født og deltakelse i barnehage er benyttet i 

beskrivelsen av utvalgene i alle de tre artiklene. Spørreskjemadata bekrefter imidlertid at alle de seks 

språkgruppene er aktive brukere av førstespråket og dette styrker lærervurderingene om at barn og unge i 

avhandlingen aktivt benytter to språk. 

Bakgrunnsinformasjon om utvalget med DLD   

Samtlige i utvalget som har påvist DLD er født i Norge, og de er fra samme nabolag som det typisk 

utviklede utvalget. De er også fra de samme språkgruppene. Barna benytter førstespråket med foreldre, 

men andrespråket med søsken og venner. Elevene har hatt barnehagetilbud i gjennomsnitt i tre år. I 

tillegg til informasjon fra foreldre, observasjon i klassen og tester som er ledd i kartleggingen fra PPT 

(kognitive forutsetninger, lesetester, sosialt samspill) og informasjon fra syn og hørsel, ble elevene 

kartlagt på første- og andrespråket med de samme testene som ble benyttet i det flerspråklige utvalget 

med typisk utvikling.  Det ble også gjennomført en samtale med foreldrene basert på et spørreskjema 

utviklet på bakgrunn av Alberta Language and Developmental  Questinananire (ALDeQ  Questionnaire, 

Paradis 2011). Dette er et eksempel på foreldrevurderingsskjema henvist til i kapittel 3. I samtalen ble det 

lagt vekt på hvordan det aktuelle barnet er eksponert for første- og andrespråket, språkbruksmønstre samt 

kvalitative vurderinger fra foreldre om språkutviklingen på førstespråket. Jeg gjennomførte også 

workshops med de aktuelle PPT kontorene om kartlegging av flerspråklige og unge generelt.  Samtalene 

med foreldre styrket bekymringen for språkferdighetene og bekreftet at årsaken til henvisning til PPT 

ikke var manglende andrespråkferdigheter.  
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4.3 Tester for vokabular, grammatikk og fonologisk minne  
Testene som er inkludert avhandlingen er mye benyttet i forskning samt av rådgivere i PPT, logopeder og 

spesialpedagoger, både i utredning av mulige språkvansker hos enspråklige og flerspråklige barn og 

unge.  

Testen for reseptivt vokabular, BPVS-II (Dunn et al., 1997; Lyster et al., 2010) ble normert til 

norsk samtidig med Trog-2 (Bishop, 1989; Lyster & Horn, 2009). Barn og unge fra alle deler av landet er 

representert i normeringen og barn med språkvanske, andre innlæringsvansker eller med flerspråklig 

bakgrunn er ekskludert fra normeringsutvalget. Reliabiliteten for BPVS-II målt med Cronbach Alpha 

varierer mellom .88-.92 i aldersgruppene (3.0 – 16.1). For Trog-2 er reliabiliteten, Cronbachs alpha, 95.   

Normeringsdata for BPVS-II inngår i artikkel 1 og 3 og normeringsdata fra Trog-2 inngår i 

artikkel 3 (n=495). Språk 6-16 (Ottem & Frost, 2005) er utviklet i Norge. Tre tester; Setningsrepetisjon, 

Ordspenn (serial recall of words/word span) og Ekspressivt vokabular, er inkludert (Ottem & Frost, 

2005).   Ordspenn er en test for fonologisk minne, Begreper undersøker ekspressivt vokabular og 

Setningsrepetisjon er utviklet som en minnetest.  Som vist i kapittel 2 og 3, er imidlertid 

setningsrepetisjon langt mer enn en minnetest. Den måler også språkferdigheter mer generelt. 

Språk 6-16 ble normert i 2005 (N= 1080), revidert i 2007 (N=1214) og i 2010.  Utvalget er fra 

hele landet og 70 logopeder, psykologer og studenter deltok i normeringen.  I avhandlingen har jeg 

benyttet en versjon samt normeringsdata fra 2005 fordi antall oppgaver/item i deltesten 

Begreper/Ekspressivt vokabular ble vesentlig redusert i en revidert utgave fra 2010 (fra 26 oppgaver til 

17 oppgaver). Normeringsdata i aldersgruppen 6.0-12.11 inngår i analysene i de tre artiklene i 

avhandlingen (N=900).  

Cronbach alpha for de norske deltestene fra Språk 6-16 er høy; Setningsrepetisjon er .81, for 

Ordspenn .75 og for Begreper .90.  Språk 6-16 er evaluert utfra internasjonale standarder beskrevet i den 

Europeiske Federation of Psychology Associatiob (EFPA),(Evers et al., 2013).  Rasjonale for testen er 

«excellent» og normer, reliabilitet og validitet er vurdert som «good». Konklusjonen er dermed at testen 

har gode psykometriske egenskaper (Arnesen et al., 2019).  

Samlet gir de fem testene et godt utgangspunkt for å undersøke reseptivt og ekspressivt vokabular, 

grammatisk forståelse og fonologisk minne på første-– og andrespråket for de seks språkgruppene som 

inngår i avhandlingen.  

Reseptivt vokabular (benyttes i artikkel 1 og 3) 

BPVS-II er en reseptiv vokabulartest hvor eleven skal velge ett av fire bilder som skal passe til 

ordet som testleder leser opp. Den norske versjonen består av 144 item delt inn i 12 blokker med økende 

vanskegrad.  Elevene starter på ulike blokker avhengig av alder. Basert på stor variasjon i 
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vokabularferdigheter blant elever med flerspråklig bakgrunn startet imidlertid alle i utvalget på oppgave 1 

i blokk 1 (2.5 - 3 år) på både første- og andrespråket. Stoppkriteriene er imidlertid det samme som for 

normeringsutvalget og stoppkriteriet er å avslutte testen etter 8 feil i en blokk. 

Utfra at vokabularferdigheter kan være distribuert mellom første- og andrespråket i flerspråklige 

utvalg, ble en vokabularvariabel hvor vokabular på begge språk inngår, konstruert. Variabelen er kalt 

konseptuell skåre. Skåre på førstespråket gir ett poeng, skåre på andrespråket gir ett poeng og skåre på 

begge språk gir ett poeng. Det er ikke mulig å oppnå mer enn ett poeng på ett item, men det gis poeng så 

lenge ordet forstås på ett av språkene slik dette er framstilt under. 

Førstespråk Andrespråk (norsk) Konseptuell skåre  

Elev 1 1 0 1 

Elev 2 0 1 1 

Elev 3 1 1 1 

I artikkel 1 inngår også data fra normeringsutvalget for reseptivt vokabular, BPVS-II (N=495) og data fra 

normeringsutvalget for ekspressivt vokabular Språk 6-16 (N=900) i deskriptiv statistikk og analyser. 

Ekspressivt vokabular (Begreper (benyttes i artikkel 1 og 3) 

 Den ekspressive vokabulartesten fra Språk 6-16 består av 14 antonymer (hva er det motsatte av vått) og 

12 definisjonsoppgaver (Hva er en seng?). Alle oppgaver blir gitt muntlig til eleven.  Hvert item gis skåre 

1 eller 0 og testen stoppes etter tre feil i deltesten antonymer og etter tre feil på rad i deltesten 

definisjoner. Skåren for ekspressivt vokabular er summen av korrekte item på antonymer og 

definisjonsoppgaver. Samme prosedyre er benyttet for førstespråket og andrespråket. Konseptuell skåre 

ble beregnet for ekspressivt vokabular utfra samme prosedyre som for reseptivt vokabular.  

Setningsrepetisjon (benyttes i artikkel 2 og 3)  

Som gjort rede for i kapittel 3 er setningsrepetisjon sammensatt mål hvor både vokabular, grammatikk og 

fonologisk minne inngår.  

Setningsrepetisjon består av 16 setninger med økende lengde og kompleksitet. Setningen blir lest høyt en 

gang for eleven.  Eleven skal gjenta setningen helt ordrett for å oppnå ett poeng (skåring 1 eller 0). 

Testingen stoppes etter 3 nullskårer på rad og samme prosedyre er benyttet for første– og andrespråket.  

Ordspenn (benyttes i artikkel 2 og 3) 

Ordspenn måler hvor mange enheter som huskes i kort tid og ordspenn (også fra Språk 6-16) antas å være 

et mål på språklig korttidsminne på linje med tallminne forlengs. Testen ordspenn består av 12 

deloppgaver med serier på tre, fire eller fem enstavelsesord og fire oppgaver i hver serie.  Seriene blir lest 

opp og skal gjentas av eleven. Hver ordserie skåres 1 eller 0 og testen stoppes etter tre feil. Ordene i den 
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norske utgaven av ordspenn er tilpasset fra en liste av ord brukt i en studie av korttidsminne (Lian et al., 

2004). Samme prosedyre ble benyttet for førstespråket og andrespråket. 

Grammatikk (benyttes i artikkel 3 ) 

Test for Reception of Grammar (Trog-2) (Bishop 2003; Lyster & Horn 2010) undersøker grammatisk 

forståelse. Trog-2 er en bilde-basert test hvor eleven får presentert en setning muntlig og skal velge ett av 

fire bilder som passer til setningen. Testen består av 80 setninger fordelt på 20 blokker med grammatiske 

konstruksjoner med økende kompleksitet og vanskegrad. I de første blokkene i TROG-2 inngår 

leksikalske distraktorer (det vil si at bildet skiller seg fra de andre ved at innholdsordet varierer). De siste 

blokkene har grammatiske distraktorer hvor bøyning av et ord eller ordrekkefølge endrer meningen. Selv 

om det var relativt uproblematisk å tilpasse oppgavene i TROG-2 til ulike språk, kan vanskegraden på 

konstruksjonene variere mellom språkene, Alle 80 oppgaver ble derfor gjennomført på både første – og 

andrespråket. Stoppkriterier i den norske og engelske utgaven av TROG-2 ble derfor ikke benyttet.  

4.4 Oversettelse og tilpasning til seks førstespråk 
Hovedmålsettingen med avhandlingen var å undersøke første- og andrespråkferdigheter med de 

samme testene og med det samme bildematerialet. Det er derfor lagt stor vekt på systematisk samarbeid 

med oversettere for alle førstespråk for å kvalitetssikre oversettelsene i størst mulig grad. Oversetterne 

hadde det aktuelle førstespråket som sitt morsmål og alle hadde gode norskspråklig ferdigheter. I tillegg 

var pedagogisk kompetanse godt representert iblant oversetterne. Dette er forhold som bidro til at 

oversetterne kunne vurdere særlige utfordringer ved oversettelsene og også vurdere relevans av alle item 

ut fra elevenes spesifikke flerspråklige kontekst. 

De fem testene er oversatt og tilpasset til seks språk som representerer relativt store språkgrupper i 

norsk kontekst; albansk, somali, tamil, tyrkisk, urdu/punjabi og vietnamesisk. Oversettelse og tilpasning 

av tester er gjort ved bruk av anerkjente prinsipper for oversettelse av tester (Peña, 2007; Peña et al., 

2011; Pena & Halle, 2011; Peña, 2008; The American- Speech-Language-Hearing- Assocation, 2012). 

To oversettere fra hver av språkgruppene, med kulturell, språklig og/eller pedagogisk kompetanse og 

erfaring, har oversatt alle oppgaver fra norsk og til de forskjellige førstespråkene uavhengig av hverandre. 

Ved ulik oversettelse vurderte oversetterne og en norsk prosjektgruppe som besto av lingvist samt 

fagpersoner med testkompetanse og utredningserfaring5  alle item for å komme fram til enighet om 

hvilken oversettelse som tilsvarte det norske på best måte (vedlegg C viser oversikt over oversettere og 

tilbake oversettere). Deretter ble testene gitt til en annen oversetter som oversatte testene fra førstespråket 

tilbake til norsk for å vurdere hvorvidt tilbakeføringen til norsk ble lik eller tilnærmet lik norske testitem.  

5 Kirsten Meyer Bjerkan, Anne -Cathrine Thurmann-Moe og May-Britt Monsrud 
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For å etterstrebe at vokabulartester er ekvivalente på tvers av språk påpekes det ofte at 

oversettelser av tester bør baseres på frekvensordlister.  Slike frekvensordlister finnes ikke for de aktuelle 

førstespråk i norsk kontekst.  Det finnes frekvensordlister for tyrkisk i Tyrkia, men det er min vurdering 

at disse ikke er gyldige for tyrkiske barn med hele sin oppvekst i Norge. Kompetanse om den kontekst 

språket tilegnes i er derimot en svært sentral kompetanse ved oversettelse av tester. Et eksempel er 

normeringen av ordforrådsprøven Peabody til spansk. Selv om ordet på spansk er det samme, varierer 

resultatene for det samme item mellom utvalg fra Spania, Puerto Rico og Mexico, (The Spanish test 

Vocabuary en Imagenes Peabody TVIP, Dunn, Padila, Lugo & Dunn 1986). Dette viser at samme ord 

ikke har samme frekvens i ulike språklige kontekster. For BPVS-II må 8 av 12 item være feil for å stoppe 

testen. 

Det var en grundig diskusjon mellom kvalifiserte oversettere samt en prosjektgruppe om 

tilpasningen av de ulike grammatiske konstruksjonene og bøyningsformene for å oversette Trog-2. Det 

var mulig å tilpasse de grammatiske konstruksjonene til alle førstespråk, og det var de samme 

grammatiske forhold som ble testet i de to språkene; entall/flertall, nåtid/framtid/fortid, innskutte 

relativsetninger. Trog-2 testet dermed spesielle grammatiske forhold slik disse kommer til uttrykk i de to 

språkene. Slik sett er testene ekvivalente, selv om grammatiske uttrykk dannes på ulike måter. Vi valgte å 

gjennomføre alle 80 item for alle elever på begge språk. 

I samarbeid med oversetterne ble prøven Setningsrepetisjon oversatt til setninger med tilnærmet 

like mange informasjonsenheter, grammatisk kompleksitet, struktur og lengde målt i stavelser i alle 

språk.  For å unngå typisk “norskkulturelt» «innhold som « Mor og far reiste ut på tur i en liten kano» 

ble innholdet noe endret, men antall informasjonsenheter ble beholdt. Også egennavn ble erstattet med 

navn som var vanlige i den aktuelle språkgruppen. 

Ved tilpasning av Ordspenn til førstespråket ble ikke ordene oversatt, men de samme kriterieriene 

som i den norske versjonen er benyttet for å lage ordserier; ordseriene består av høyfrekvente og 

meningsfulle enstavelsesord. 

Prosentandelen i hver av språkgruppene som skåret rett på første- og andrespråket på de fem 

testene, er beregnet.  For BPVS-II er vanskegrad beregnet ut fra hvor mange prosent som mestret hver 

blokk (12 blokker med 12 item i hver blokk) og for Ordspenn ble vanskegrad beregnet utfra hvor mange 

prosent som skåret korrekt i hver av de tre ordseriene som alle besto av fire ordserier (4 ordserier som 

besto av 3 ord, 4 ordserier som besto av 4 ord og 4 ordserier som besto av 5 ord).  På oppgavene for 

Setningsrepetisjon, Ekspressivt vokabular og Trog-2 ble det regnet ut hvor mange prosent fra hver 

språkgruppe som skåret rett på hver enkelt oppgave på første og andrespråket.  For alle fem tester var det 

synkende skårer ved økende vanskegrad på item. 
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4.5 Kartleggingsprosedyrer 
Det er ikke uvanlig at elever med et annet førstespråk enn majoritetsspråket ikke ønsker å anvende 

førstespråket i majoritetsspråklige miljøer. Vegring eller angst for å benytte førstespråket i en 

majoritetssetting er ikke et ukjent fenomen (Sevinç & Backus, 2017). Fordi vi var sensitive for denne 

muligheten og fordi det var vesentlig for å få et valid bilde av elevens førstespråkferdigheter, rekrutterte 

vi testledere fra den aktuelle språkgruppen. Testlederne for førstespråket var PP-rådgivere, studenter med 

fordypning i pedagogisk -psykologisk rådgiving, rådgivere i Statped samt morsmålslærere. 

Svært mange testledere var involvert i kartlegging av de to utvalgene (typisk utviklet) og DLD 

utvalget (N=14). Det ble lagt vekt på å etablere en ensartet kartleggingsprosedyre gjennom opplæring. 

Kurs og veiledning samt prosedyrer for gjennomføring av testene ble gjennomført for testledere for 

utvalget med typisk utvikling.  For utvalget med DLD ble det gjennomført fagmøter med pedagogisk-

psykologiske rådgivere.  

Kartleggingen tok ca 1 time på hvert språk. Halvparten av utvalget ble testet på førstespråket først og 

halvparten på andrespråket først. I klinisk kartleggingspraksis skal individuelle språkferdigheter 

undersøkes mer presist. For BPVS-II er det «considered poor practice for standardized assessments to be 

repeated within six months»». Dette for å unngå en test-retest effekt når samme test blir gjentatt innenfor 

et kort tidsrom (Dunn et al., 1997). For TROG-2 anbefales det å vente 9 måneder før retesting. I 

samarbeid med referansegruppen til prosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet ble det avgjort at det det 

skulle være 6 måneder mellom de to testtidspunktene. Dette ble bestemt utfra en målsetting om å utvikle 

aldersnormer for første- og andrespråket for de fem testene. Dette var særlig sentralt i vurderingen av de 

visuelt baserte testene BPVS-II og Trog-2. Denne vurderingen kompliserer imidlertid variabelen for alder 

(og aldersgruppeinndelingene) i de tre artiklene. Dette blir diskutert nærmere i artiklene samt under 

statistiske analyser (4.7) og i kapittel 6. Denne avstanden i testtidspunktene må vurderes med tanke på 

den mulige språkutviklingen som finner sted i perioden mellom tidspunktene. I den grad standardskårer 

benyttes, vil alder og utvikling ivaretas, men når råskåre benyttes er utfordringen større. 

Uavhengige t-tester viste imidlertid at det ikke var signifikante forskjeller mellom gruppene som 

ble testet først og sist for ekspressivt vokabular for førstespråket (t=-1.51, p=.131) eller andrespråket 

( t=.40, .p=691); Det var imidlertid signifikante forskjeller  for reseptivt vokabular  (t= – 2.23, p=0.25) i 

favør av gruppen som ble testet sist og signifikante forskjeller i favør av andrespråket for gruppen som 

ble testet først ( t=1.13, p=.26). Slikt sett kan det ikke påvises en systematisk bedring for den gruppen 

som ble testet sist. 
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Skåringsprosedyrene er relativt enkle med skåre 0 eller 1. 

Som nevnt ble spesielle prosedyrer benyttet for BPVS-II hvor alle flerspråklige barn og unge startet på 

sett 1, oppgave 1 og på TROG_2 hvor alle item ble gjennomført både på første – og andrespråket. Siden 

det for flere tester ikke ble brukt stoppkriterier, vil dette med vanskegrad på enkeltitem derfor ikke 

påvirke elevenes totalskåre på testen. 

4.6 Statistiske analyser 
 I avhandlingen blir den overordna problemstillingen og forskningsspørsmålene besvart ved hjelp 

av tre analytiske tilnærminger; deskriptive analyser, variansanalyser og complex-analyser i Mplus for å 

belyse avhandlingens overordna problemstilling; Hva karakteriserer språkferdighetene på første – og 

andrespråket blant flerspråklige barn og unge?  Complexanalyser i artikkel 3 undersøker 

Setningsrepetisjon (Muthén & Muthén, 2017). Begrunnelsen for dette er at mange empiriske studier 

indikerer at en slik test har kvaliteter som kan bidra til å gi oss innsikt i språkferdigheter i en- og 

flerspråklige utvalg.   

I de tre artiklene presenteres deskriptive data med resultatfordelingene for første og andrespråket i 

råskårer, standardavvik og aldersgrupper for de fem testene. Til forskjell fra mange studier som avdekker 

store forskjeller mellom andrespråket og enspråklige utvalg, er en sentral problemstilling i avhandlingen 

å få mer kunnskap om både første- og andrespråket i ulike språkgrupper i Norge – og dermed få bedre 

innsikt i disse barnas totale språkkompetanse. 

MANOVA og ANOVA analyser i artikkel 1 og 2 ble valgt fordi slike analyser gjør det mulig å 

undersøke vokabularferdigheter og fonologisk minne samtidig som betydningen av alder og 

språkgruppetilhørighet kan inngå. Selv om store utvalg gir et godt utgangspunkt for mer avanserte SEM-

analyser,var dette ikke ønskelig utfra forskningsspørsmålene for artikkel 1 og 2.  Bruk av latente 

variabler er en stor fordel med tanke på målingsfeil, men gitt de svært høye reliabilitetstallene som 

foreligger for alle testene, synes målefeilene til en viss grad å være under kontroll. I tillegg, var det ikke 

aktuelt å slå sammen minnevariablene eller vokabularvariablene fordi det var ønskelig å få spesifikk 

informasjon om barnas mestring på de enkelte testene og informasjon om testenes nytteverdi i det norske 

hjelpeapparatet.  

Utvalg med flerspråklig bakgrunn sammenlignes også med enspråklige normutvalg for å få 

kunnskap om forskjeller mellom flerspråklig og enspråklig utvalg har sammenheng med om vokabular 

eller fonologisk minne undersøkes. 

37



38 

MANOVA og ANOVA analyser benyttes i artikkel 1. Reseptivt og ekspressivt vokabular er 

avhengig variabel og aldersgruppe og språkgruppe er uavhengige variabler i en MANOVA analyse. En 

toveis ANOVA for reseptivt vokabular og en for ekspressivt vokabular sammenlignet andrespråket med 

to normutvalg, henholdsvis for BPVS-II og Ekspressivt vokabular fra Språk 6-16. Det ble gjennomført to 

separate analyser fordi forskjellen i N mellom normutvalgene for de to vokabulartesten var svært store; 

reseptivt vokabular (N=495) og ekspressivt vokabular (N= 900). Reseptivt og ekspressivt vokabular var 

avhengige variabler i begge analysene og uavhengig variabel var språkgruppe (flerspråklige vs 

normgruppe). Basert på at vokabularferdigheter i flerspråklige utvalg er distribuert mellom første og 

andrespråket ble det laget en ny variabel, en konseptuell skåre, hvor både første- og andrespråket inngår. 

Den konseptuelle skåren ble også sammenlignet med norske normdata ved å benytte ANOVA analyser. 

Basert på de store forskjellene i standardavviket for vokabularferdigheter mellom utvalgene med 

flerspråklig bakgrunn og enspråklig normeringsutvalg er forskjeller i effektstørrelsen beregnet ved hjelp 

av Cohens d for tydeligere å kunne vurdere forskjeller mellom gruppene (Tabachnick & Fidell, 2014; 

Tabacknick & Fidell, 2001).  

I Artikkel 1 ble det kontrollert for alder ved å benytte det siste testtidspunktet som utgangspunkt 

for å beregne konseptuell skåre. Svakheten med denne måten å beregne alder på, som drøftet i artikkel 1, 

er at siden den kontekstuelle skåre består av både første- og andrespråkets vokabular kan ett av de to 

språkene som inngår i konseptuell skåre være kartlagt da det flerspråklige utvalgte var yngre enn 

normutvalget det sammenlignes med.  Vokabularferdighetene utvikles ved økende alder, og ved at det 

flerspråklige utvalget er yngre en normutvalget kan en slik måte å beregne alder på medføre lavere skåre 

på grunn av alder i det flerspråklige utvalget. Som også gjort rede for i artikkel 1, kan et slikt valg 

impliserer en disfavør for utvalget med flerspråklig bakgrunn fordi konseptuell skåre til dels er beregnet 

utfra at utvalget er ynge enn utvalget med majoritetsbakgrunn. Samtidig har utvalget med flerspråklig 

bakgrunn større sjanse for å få rett ved gjetting fordi de fikk to muligheter til å få korrekt skåre på den 

bildebaserte testen BPVS-II.  Det flerspråklige utvalget hadde dermed økt sjanse for å oppnå ett poeng på 

grunn av mulighet til å få rett på både første- og andrespråket. Samtidig har utvalget også større mulighet 

for å få feil fordi det flerspråklige utvalget startet på oppgave 1 til forskjell fra normutvalget som startet 

utfra sitt alderstrinn. Normutvalget fikk rett skåre for alle oppgaver i forkant av startpunktet.  Dette 

medførte ikke en trussel for den konseptuelle skåren for ekspressivt vokabular.  Den konseptuelle skåren 

for ekspressivt vokabular er svakere enn den for reseptivt vokabular, men det er som forventet utfra 

annen forskning som kan vise til at reseptivt vokabular generelt er sterkere enn ekspressivt vokabular 

(Ouellette, 2006; Schmitt, 2014).   
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I artikkel 2 ble forskjellene i resultater mellom flerspråklig utvalg og enspråklig normutvalg 

analysert ved å benytte ANCOVA analyser. Setningsrepetisjon og Ordspenn var avhengige variabler og 

språkgruppene (de seks flerspråklige gruppenes andrespråk samt normutvalget) som uavhengige 

variablene. Alder ble brukt som kovariat. En follow-up Bonferroni test ble gjennomført for å undersøke 

hvorvidt forskjeller i skåre hadde sammenheng med språktype og alder. Det var ingen 

interaksjonseffekter for i disse analysene.   

Uavhengige t-tester undersøkte om betydningen av testene Setningsrepetisjon ble undersøkt på 

første eller andrespråket og resultatene avdekket i hovedsak de samme forskjellene mellom 

språkgruppene som for vokabular. Alle språkgruppene skåret imidlertid signifikant bedre på førstespråket 

sammenlignet med andrespråket for Ordspenn.  

I både artikkel 1 og artikkel 2 ble det lagt inn bakgrunnsvariabler som hvilke land barnet er født i 

samt tid i barnehagen. Men slike variabler bidro ikke til å forklare varians signifikant og ble tatt ut igjen 

av analysene siden de kun bidro til å påvirke kraften (power) i analysene på en negativ måte.  

Setningsrepetisjon er vurdert som en sentral klinisk markør for å avdekke potensielle 

språkvansker. Samtidig er det stor variasjon i resultater på testen når den benyttes i utvalg med 

flerspråklig bakgrunn. Setningsrepetisjon inkluderer både en språklig komponent (grammatikk og 

vokabular) og en minnekomponent. Forskningen som undersøker denne testen, er ikke entydig med 

hensyn til   om grammatikk eller vokabular forklarer mest av variasjonen i setningsrepetisjon. Det er 

heller ikke entydig hva testen måler i flerspråklige utvalg. Valget av den analysemessige tilnærmingen i 

artikkel 3 ble gjort på en slik bakgrunn, og tilnærmingen i artikkel 3 ble gjort uavhengig av analysene i 

artikkel 1 og 2. Årsaken var til dels at problemstillingen var annerledes og til dels fordi data og 

innledende analyser i denne studien ga noen føringer som antydet at complexanalysene var 

hensiktsmessig å bruke. Målsettingen i artikkel 3 var å undersøke potensiale for Setningsrepetisjon som 

screeningtest for språkferdigheter. Vi undersøkte derfor hvorvidt resultater fra andre språktester som 

fonologisk minne, grammatikk og alder og vokabular predikerte resultater for setningsrepetisjon. 

Foreløpige analyser viste at Setningsrepetisjon på førstespråket ikke forklarte variasjon i 

Setningsrepetisjon på andrespråket etter at prediktorvariablene for førstespråket ble lagt inn. Det samme 

var tilfelle for Setningsrepetisjon på andrespråket. Det ble derfor gjennomført en analyse for førstespråket 

og en for andrespråket.  

Siden reseptivt og ekspressivt vokabular korrelerte svært høyt inkluderte vi ekspressivt vokabular som 

vokabularvariabelen. En annen mulighet som ble vurdert var å lage en variabel av de to 

vokabularvariablene, men siden ekspressivt vokabular bygger på det lagrede impressive vokabularet, 
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ønsker vi å undersøke den spesifikke forklaringseffekten som lå i det ekspressive vokabularet. Det er 

også gjort en vurdering av hvilke analyser (stegvise regresjonsanalyser eller complex analyser i Mplus) 

som gir den mest hensiktsmessige informasjonen for å undersøke hvilke variabler som forklarer varians i 

setningsrepetisjon for første og andrespråket. Resultatene for regresjonsanalyser for første – og en for 

andrespråket og complex analysen i M-plus ligger tett opp til hverandre og peker i samme retning og det 

er en styrke at funnene er robuste på tvers av analysemetode. (Muthén & Muthén, 1998 – 2017). 

Complex analysen ble likevel valgt fordi analysen gir mulighet til å kontrollere for skoletilhørighet, og 

for hver av de observerte variablene er det kontrollert for alder i måneder. Dette er helt klart en styrke ut 

fra tidsforskjellen mellom de to testtidspunktene 

I artikkel 3 er de seks språkgruppene i utvalget slått sammen.  Begrunnelsen var å sammenligne 

elever med antatt typisk utvikling, men svake ferdigheter på første- og andrespråket (- 1SD for begge 

språk) med et utvalg med påvist DLD. DLD gruppen representerer de samme språkgruppene, men ikke 

alle språkgruppene, med typisk utvikling. Siden gruppen med DLD ikke var representert i de 

yngstealdersgruppene og utvalget var svært lite, valgte vi å dele både gruppen med DLD og gruppen 

identifisert med svake språkferdigheter basert på første- og andrespråket for setningsrepetisjon, i to 

aldersgrupper. Vi valgte å presentere resultatene som deskriptiv statistikk fordi begge gruppene var 

relativt små (N=14) og (N=26) og resultatene viste også stort standardavvik for alle tester.  
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5 Oppsummering av hovedfunn i de tre artiklene 
Avhandlingen belyser språkferdigheter i flerspråklige grupper gjennom å undersøke hvordan et 

utvalg med antatt typisk utvikling presterer på språktester på andrespråket norsk og på de samme testene 

på sine respektive førstespråk. Økt kunnskap om flerspråklig utvikling kan gi et bedre utgangspunkt for å 

identifisere flerspråklig barn og unge som har språklige vansker. Et utvalg identifisert med DLD er 

inkludert i artikkel 3 

I artikkel 1 undersøker vi reseptive og ekspressive vokabularferdigheter. I artikkel 2 undersøker vi 

setningsrepetisjon og ordspenn. I artikkel 3 undersøker vi hvilke andre tester som predikerer skåren for 

setningsrepetisjon på første- og andrespråket. I de tre artiklene inngår også to enspråklige normutvalg. 

5.1 Hovedfunn i artikkel 1 

Engelsk tittel: The Advantages of Jointly Considering First and Second Language Vocabulary Skills 

Among Emergent Bilingual Children (Monsrud, Rydland, Thurmann-Moe & Halaas Lyster 2019), 

publisert i International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 

Det er stor forskningsproduksjon og interesse for vokabularferdigheter fordi vi vet at 

vokabularferdigheter har stor betydning for læringsutbytte. Mange studier viser at barn og unge med 

flerspråklig bakgrunn har svakere vokabularferdigheter på andrespråket enn enspråklige på samme alder. 

Denne artikkelen har tatt utgangspunkt i reseptive og ekspressive vokabulartester på første- og 

andrespråket for å undersøke vokabular blant barn og unge fra 6-13 år. Vi undersøkte forskjeller mellom 

alderskohorter og språkgrupper ved å bruke ANOVA og MANOVA analyser.   

Flerspråklige barn og unges språkferdigheter er undersøkt på to språk. Det samlede utvalget har 

stigende skårer for på reseptivt og ekspressivt vokabular ved økende alder på både første- og 

andrespråket. Dette viser at kompetansen på både første- og andrespråket øker med alderen. Flerspråklige 

barn og unges vokabularferdigheter er distribuerte mellom første- og andrespråket. Vi undersøkte derfor 

vokabularferdigheter ved å konstruere en konseptuell skåre for reseptivt og ekspressivt vokabular, og 

sammenlignet den konseptuelle skåren med skårene til de enspråklige normutvalgene på de respektive 

testene. 

Et hovedfunn i artikkel 1 er at forskjeller mellom utvalg med flerspråklig bakgrunn og de 

enspråklige normutvalgene forsvinner eller blir vesentlig mindre ved en konseptuell skåre for reseptive 

vokabularferdigheter. Forskjellene blir også vesentlig mindre når den konseptuelle skåren blir benyttet 
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for å undersøke ekspressive vokabularferdigheter. Forskjellene mellom flerspråklige og enspråklige barn 

og unge kan derfor forklares med prosedyrer for kartlegging, ikke vokabularkompetanse. 

Forskjeller mellom utvalg med flerspråklig og enspråklig bakgrunn er godt dokumentert i mange 

empiriske studier. I likhet med mange andre studier oppnår utvalget med flerspråklig bakgrunn svakere 

resultater for både reseptivt og ekspressivt vokabular på andrespråket sammenlignet med de enspråklige 

normutvalgene. Selv om forskjellene er mindre blant de eldste barna, er forskjellene fortsatt signifikante i 

de to eldste aldersgruppene. Dette viser at mange flerspråklige barn og unge henger etter på andrespråket 

og ikke har tatt igjen sine enspråklige klassekameraters vokabularferdigheter etter mange år i norsk skole. 

Analysene viser i tillegg at det er systematiske forskjeller mellom språkgruppene når det gjelder hvorvidt 

første- eller andrespråket er det sterkeste språket.  Dette viser at undersøkelser av språkferdigheter i 

flerspråklige utvalg uten en presis beskrivelse av utvalgene, kan kamuflere store ulikheter mellom 

språkgrupper. 

Studien har implikasjoner for kartlegging ved å dokumentere at vokabularferdigheter er 

distribuerte ferdigheter i utvalg med flerspråklig bakgrunn og at det å vurdere ett språk ikke er 

tilstrekkelig for å identifisere en vokabularkompetanse som består av to språk.  

5.2 Hovedfunn i artikkel 2 
Engelsk tittel: Assessing Phonological Memory in Dual Language Learners: A Study of Sentence 

Repetition and Word Span Tests in First and Second Languages (Monsrud, Halaas Lyster, Bjerkan & 

Rydland, 2020). Manuskript innsendt til vurdering i Journal of Communication Disorders. 

Tester som undersøker fonologisk minne, er mindre avhengig av språklig og leksikalsk 

kompetanse og blir derfor ofte inkludert i studier av barn og unge med flerspråklig bakgrunn. Slike tester 

er sentrale for å avklare forutsetninger for språkkompetanse og blir derfor også inkludert i forbindelse 

med kartlegging av potensiell DLD. Vi undersøkte testene ordspenn og setningsrepetisjon på første- og 

andrespråket i ulike alderskohorter ved å benytte ANCOVA analyser og t-tester. 

Et hovedfunn i artikkel 2 er at elevene skåret signifikant bedre på førstespråket enn på andrespråket 

på testen ordspenn. Denne relative styrken på førstespråket ble identifisert i alle seks språkgruppene.  

For det andre var ikke resultatene for ordspenn på andrespråket signifikant forskjellig fra det 

enspråklige normutvalget for tre av språkgruppene, og en språkgruppe skåret signifikant bedre på 

ordspenn for andrespråket enn det enspråklige normutvalget. Dette viser at kapasiteten i fonologisk 

minne er en styrke i det flerspråklige utvalget. Slik fonologisk minne kartlegges med ordspenn, vil vi 

42



43 

anta at utvalget har gode forutsetninger for språklæring. 

For det tredje viser resultatene for setningsrepetisjon langt på vei de samme forskjellene mellom 

første- og andrespråket som vokabularferdigheter på første- og andrespråket i artikkel 1 ved at noen 

språkgrupper har en relativ styrke på førstespråket, mens andre språkgrupper har en relativ styrke på 

andrespråket. Setningsrepetisjon synes dermed å fange opp forskjeller i språkbruksmønstre som er 

karakteristiske for ulike språkgrupper. 

Studien har implikasjoner for kartlegging ved at setningsrepetisjon og ordspenn avdekker ulike 

ferdigheter og ulik kompetanse, selv om begge testene antas å være mindre avhengig av språkferdigheter 

enn tester for vokabular og grammatikk.  

5.3 Hovedfunn i artikkel 3 

Engelsk tittel: First and Second Language Sentence Repetition Measures. A Potential Screening 

Measure for Dual Language Learners? (Monsrud, Rydland, Geva & Halaas Lyster 2020). Manuskript er 

resubmitted til Language and Education i juni 2021 og akseptert for publisering. 

Vi undersøkte hvorvidt setningsrepetisjon på første- og andrespråket predikeres av andre språkmål 

som vokabular, grammatikk og fonologisk minne målt med ordspenn på første- og andrespråket. 

Complexanalysene viste at setningsrepetisjon på første- og andrespråket langt på vei predikeres av 

ekspressivt vokabular og grammatikk i tillegg til fonologisk minne. Dette indikerer at setningsrepetisjon 

reflekterer språkkompetanse både på første- og andrespråket i tillegg til fonologisk minne slik det 

kartlegges av ordspenn. Analysene viser også at for førstespråket blir setningsrepetisjon i stor grad 

forklart av ekspressivt vokabular på førstespråket. 

Et interessant funn er at ordspenn målt på førstespråket i tillegg til i bidra til å predikere 

setningsrepetisjon på førstespråket også predikerte setningsrepetisjon på andrespråket. Dette indikerer at 

ordspenn måler en felles underliggende kognitiv komponent for begge språk. 

Man kan anta at i et så stort utvalg ville det også være noen elever med svake språkferdigheter, 

uten at de har kjente spesialpedagogiske behov. En slik gruppe ble identifisert ved at de hadde svake 

skårer på både første- og andrespråket på setningsrepetisjon (N=26). Denne gruppen hadde tilsvarende 

svake skårer på setningsrepetisjon og ordspenn som utvalget henvist og utredet av pedagogisk-

psykologisk tjeneste for DLD. Dette bekrefter at språklige risikosymptomer ikke alltid blir oppdaget og 

medfører at svake språkferdigheter da heller ikke blir vurdert og ikke alltid vil bli identifisert. 
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Vi identifiserte også en gruppe i det flerspråklige utvalget ved å benytte samme cutoff på 

setningsrepetisjon på andrespråket som for setningsrepetisjon i det enspråklig normutvalget.  Vi fant da 

en stor overrepresentasjon av flerspråklige barn og unge i risiko. Det viser at å benytte enspråklige 

normer kan innebære en vesentlig feilkilde ved kartlegging av barn og unge med flerspråklig bakgrunn. 

Implikasjoner for kartlegging er at setningsrepetisjon er et sensitivt mål for språkferdigheter og derfor 

har kvaliteter som en mulig screeningtest.  
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Kapittel 6 Testteori, reliabilitet og validitet – metodiske 
drøftinger  

Forskningsspørsmålene i avhandlingen er i stor grad knyttet til målte ferdigheter på et første- og et 

andrespråk, og til analysene av de målte ferdighetene. Svarene på forskningsspørsmålene og gyldigheten 

for analysene som er gjort og svarene som vi har fått, er derfor avhengige av at de målte ferdighetene er 

riktige eller «sanne». I tillegg benyttes tester som er oversatt fra norsk til en rekke språk og norske tester 

som er oversatt fra engelsk. Resultatenes troverdighet er derfor sterkt knyttet til troverdigheten til de 

observasjoner (tester) som er gjennomført. Denne troverdigheten vurderes gjerne ut fra testenes 

reliabilitet, om testenes skårer har store målefeil eller ikke. I tillegg må testene vurderes ut fra sin 

validitet, i hvilken grad de måler den ferdigheten de er ment å måle. 

Språkferdigheter er ikke direkte observerbare og for å kunne studere språkferdigheter kreves 

indirekte observasjonsmetoder. Spørsmålet er hvor godt målemetodene er begrunnet i teori og hvorvidt 

de undersøker den virkeligheten de er konstruert for å beskrive og undersøke. Språkferdigheter er i 

avhandlingen operasjonalisert ved hjelp av måleinstrumenter for reseptivt og ekspressivt vokabular, 

grammatikk, setningsrepetisjon og fonologiskminne. Disse testene eller måleinstrumentene er redskaper 

som benyttes mye både i forskning og klinisk praksis for å undersøke språkferdigheter blant enspråklige 

barn og unge. Det er en klar tendens i mange empiriske studier til at måling av språkferdigheter blant 

flerspråklige barn og unge avgrenses til måling av andrespråkferdigheter som sammenlignes med en 

enspråklig norm. En slik tilnærming innebærer et brudd på en av grunnforutsetningen ved bruk av tester; 

alle skal ha hatt samme mulighet til å tilegne seg det som etterspørres og måles i testen for at testene skal 

gi mulighet til å være sammenlignbare. Det Messick kaller «comparability» (Messick, 1989a, 1989b).  

Som vist til i avhandlingens drøfting av empiri og teori, er det store forskjeller mellom en- flerspråklige 

utvalg med hensyn til å tilegne seg det som etterspørres i tester utviklet og normert i en enspråklig 

kontekst og på tester som er tilpasset forskjellige førstespråk. 

Et utgangspunkt for avhandlingen er at kartlegging av språkkompetanse i flerspråklige utvalg må 

gjennomføres på begge språk. Avhandlingen belyser språkferdigheter på førstespråket ved å benytte de 

samme testene og ved hjelp av det samme bildemateriale som er normert for enspråklige elever. Det er 

begrensende tillatelser til å gjøre endringer i et testmateriale. Selv om det ikke er antatt som «best 

practise» å kartlegge barn og unge med tester som ikke er utviklet for dem, gjøres dette likevel i klinisk 

praksis. Det er derfor viktig å undersøke hvordan flerspråklige barn og unge skårer på tester som er 

normert for enspråklige utvalg Fonologiske minneprøver er særlig interessante fordi slike prøver antas å 
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avdekke kognitiv kapasitet som er viktig for språkutviklingen, samtidig som resultatene på slike prøver er 

mindre avhengige av ferdigheter på det aktuelle språket (de Abreu et al., 2013; Pena & Halle, 2011).  

Avhandlingen belyser utfordringer som oppstår når flerspråklige barn og unge kartlegges med 

tester utviklet i og basert på enspråklige majoritetsutvalg. Selv om bruk av standardiserte språktester 

generelt kan bidra til å redusere antall feilkilder, er det åpenbare validitetsutfordringer ved å benytte tester 

for grupper de ikke er normert for eller utviklet for. Det er også trusler i sammenheng med systematiske 

og tilfeldige målefeil basert på oversettelse av tester samtidig som oversettelser kan føre til at ferdigheter 

som måles på førstespråket ikke er de samme som man har målt på andrespråket Problemstillinger i 

sammenheng med reliabilitet og validitet blir diskutert i dette kapitlet som tar utgangspunkt i testteori.  

6. 1 Testteori

Testteori omhandler vurderinger av testers kvalitet og psykometriske egenskaper i form av 

reliabilitet (pålitelighet), validitet (gyldighet) og normering (Kleven 2018). Både klassisk og moderne 

testteori angir prosedyrer for å analysere variabler og undersøke testers sensitivitet og spesifisitet 

(Crocker & Algina, 1986). Testteori bidrar til å undersøke om tilgjengelige kartleggingsverktøy og 

måleinstrumenter samsvarer med det testene er utviklet for å måle. 

Det psykometriske eller testteoretiske grunnlaget for språktester har i stort omfang tatt 

utgangspunkt i klassisk testteori der oppgaver på en test skåres uavhengig av vanskegrad eller tar høyde 

for hvordan oppgavene diskriminerer mellom grupper av elever. En sentral faktor i den klassiske 

testteorien er knyttet til stabilitet og målefeil, til at den poengsummen en person får ville vært den samme 

om testingen fant sted på en annen dag eller med forskjellige testere.  I dag benyttes stadig oftere en 

såkalt IRT- teori (Item Response Theory) ved utvikling av tester og prøver innenfor det pedagogiske 

området. En slik teori er blant annet benyttet ved utviklingen av de nasjonale prøvene fra 2014. Med 

utgangspunkt i IRT kan man estimere oppgavenes vanskegrader på en helt annen måte enn ved klassisk 

testteori der alle oppgaver teller likt, uavhengig av vanskegrad. IRT gir mer presise opplysninger på alle 

ferdighetsnivåer. Med utgangspunkt i IRT vil sannsynligheten for målefeil beregnes ut fra den enkelte 

elevs skåre. Det gir bedre kontroll på målefeilene for den enkelte elev selv om målefeilene er noe større 

for yttergruppene, de med de beste og de med de dårligste ferdighetene. Når barn/elever skal følges over 

år er det spesielt viktig å kunne ta utgangspunkt i IRT, som gir en sikrere mulighet for sammenligning 

enn hva klassisk testteori gir mulighet for.  I tillegg gir et slikt utgangspunkt en bedre mulighet for å 

diskriminere mellom elevenes ferdigheter og kan også begrense omfanget (antall item) av testen samtidig 

som høy reliabilitet og validitet beholdes.  

46



47 

Når det allikevel i denne avhandlingen er benyttet en klassisk testteori i arbeidet med å oversette 

tester, skyldes det delvis at alle testene i utgangspunktet er utviklet med utgangspunkt i klassisk testteori, 

at noen data er hentet fra en normeringsgruppe der data forelå på forhånd og fordi skolesystemet og 

hjelpeapparatet er kjent med disse testene. Siden studiene som inngår er tverrsnittsstudier, skal elevene 

heller ikke testes på nytt med de samme prøvene over flere år. 

Det å ta utgangspunkt i en klassisk test teori innebærer imidlertid at vi må være nøye med å 

vurdere resultatene ut fra de målefeil som foreligger (reliabiliteten). I tillegg er validitetsspørsmål sentrale 

i denne avhandlingen, ikke minst knyttet til validitetsutfordringer som oppstår ved oversettelse av tester.   

 6.2 Reliabilitet og systematiske målingsfeil 

Systematiske målefeil er i første rekke knytte til påliteligheten til målingene i form av reliabilitet. 

Reliabilitet gir informasjon om hvor stabilt og reproduserbart måleinstrumentet er (målesikkerhet) 

Reliabilitet er en forutsetning for validitet, og kartleggingsresultater er ikke valide uten å være reliable 

(Kleven, 2018). Det er vanlig å benytte tre hovedkategorier av reliabilitet: indre konsistens, test- retest 

reliabilitet og inter-reliabilitet.  Indre konsistens har sammenheng med i hvilken grad ulike item som skal 

måle det samme frembringer de samme resultatene og peker i samme retning målt med for eksempel 

Cronbach alpha (Shadish et al., 2002). Alfaverdien er en funksjon av gjennomsnittlig korrelasjon mellom 

to og to oppgaver og antall oppgaver i testen. Det siste gjenspeiler at tilfeldige feil jevner seg ut i løpet av 

testen. En høy Cronbach alpha innebærer en høy indre korrelasjon mellom de enkelte oppgavene i en test 

og avdekker om deloppgavene måler en ferdighet som kan etterspørres av andre. En a=.70 blir ofte 

betraktes som en akseptabel verdi, men er sett på som et minstekrav til bruk i forskning, mens en a=.80 er 

generelt akseptabel til klinisk bruk (Kerlinger et al., 2000). Større alpha enn .90 er betegnet som utmerket 

(bla Feilberg 2010).  Det kan være ulike årsaker til at reliabiliteten varierer, men generelt er det vanlig at 

reliabiliteten blir lavere i tester med få item.  Det er i hovedsak ikke vesentlige forskjeller i reliabiliteten 

mellom de norske versjonene og førstespråkversjonene av testene som er benyttet i denne avhandlingen. 

Ordspenn har noe lavere Cronbach Alpha i begge versjoner sammenlignet med de andre testene, men det 

er ikke overraskende gitt at Ordspenn består av kun 12 item.  

 Tabellene 6.1.og 6.2 viser reliabilitet målt som Cronbachs Alpha for alle testene for begge språk. 

Tabell 6.1 Cronbach Alpha for Setningsrepetisjon, Ordspenn, grammatikk, reseptivt og ekspressivt 
vokabular for de seks førstespråkene  
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Språk Setningsrepetisjon Ordspenn Grammatikk Reseptivt 
vokabular 

Ekspressivt 
vokabular 

Albansk α.87 α.83 α.98 α.98 α.90 
Somali α.88 α.80 α.96 α.99 α.92 
Tamil α.85 α.80  α.96 α.86 

Tyrkisk α.85  α.92 α.96 α.92 
Urdu α.85 α.80 α.76 α.98 α.89 

Vietnamesisk α.88 α.82 α.64 α.98 α.86 

Tabellen viser at ordspenn på tyrkisk og grammatikk på tamil har svakere verdier sammenlignet med de 

andre førstespråkene. Det samme er tilfelle for andrespråket hvor ordspenn på somali og tyrkisk har 

lavere, reliabilitetstall som vist i tabell 6.2.  

 Tabell 6.2 Cronbach Alpha  for Setningsrepetisjon, Ordspenn, grammatikk, reseptivt og ekspressivt 

vokabular for de seks språkgruppene for andrespråket norsk  

Språk Setningsrepetisjon Ordspenn Grammatikk Reseptivt 
vokabular 

Ekspressivt 
vokabular 

Albansk α.79 α.75 α.69 α.98 α.90 
Somali α.80  α.95 α.98 α.88 
Tamil α.82 α.74 α.96 α.98 α.88 

Tyrkisk α.74  α.89 α.98 α.86 
Urdu α.80 α.76 α.76 α.98 α.88 

Vietnamesisk α.76 α.76 α.77 α.98 α.85 
Norsk α .81 α.73 α 95 α 83-93 α.90 

Korrelasjoner mellom ulike mål er presentert i vedlegg H. Det er signifikante korrelasjoner 

mellom alle testene, og dette indikerer at alle testene undersøker en felles faktor, språkferdigheter. Det er 

særlig sterke sammenheng mellom variablene innad i førstespråket og innad i andrespråket.   

Korrelasjonene mellom ordspenn for første- og andrespråket er imidlertid sterke og bidrar til å styrke 

tolkningen av resultatene i artikkel 2 og 3 om at ordspenn måler en kognitiv ferdighet som er mindre 

avhengig av språkferdigheter slik disse måles med de andre språktestene. 

Svært mange testledere var involvert i kartlegging av utvalgene. Dette kan påvirke resultatene 

(inter-rater reliability ). Få vurderinger ble imidlertid overlatt til testledere. Skåringsprosedyrene var 

relativt enkle, med skåre 0 eller 1, og medførte at lite ble overlatt til skjønnsmessige vurderinger. 

Tydelige avvik fra start- og stoppkriterier ble avtalt på forhånd med testledere. 

I tillegg ble kurs og veiledning samt prosedyrer for gjennomføring av testene gjennomført for testledere 

for utvalget med typisk utvikling og for rådgivere i pedagogisk -psykologisk tjeneste.   
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6.3 Validitetsutfordringer ved bruk av tester i flerspråklige utvalg 

Testene som er inkludert i avhandlingen brukes mye av fagpersoner i ulike instanser som skole, 

pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatri og Statlig spesialpedagogisk støttesystem. 

De er også særlig sentrale i utredning av barn og unge med mistanke om DLD. Tester er redskaper for å 

undersøke hvilke ferdigheter som mestres. I klinisk sammenheng er tolkning av testresultater vesentlig 

for å vurdere videre utredning og omfang av tilrettelegging. En vurdering av hvorvidt flerspråklige barn 

og unge har behov for å styrke norskspråklige ferdigheter utfra § 2- 8 i Opplærinsgloven eller har 

spesialpedagogiske behov utfra §5- 1 i den samme loven, blir vurdert i lys av blant annet testresultater. 

Dette betyr at testresultatene kan få store konsekvenser for personen som blir kartlagt. Messick er opptatt 

av at tolkning av testresultater alltid har en sosial og etisk konsekvens (Messick, 1989a, 1993).  En 

overordnet validitetstrussel er at tester utviklet for enspråklige barn og unge kan innebære et brudd med 

rettferdighetsprinsippet for flerspråklige barn. Flerspråklige barn kan ha ferdigheter og ord de kan på 

førstespråket, men ikke på andrespråket. De blir også vurdert utfra enspråklige normer selv om 

språkferdighetene kan være distribuert mellom to (eller flere) språk.   

Validitet refererer både til i hvilken grad det er evidens for og teoretisk støtte for de slutningene 

som trekkes basert på testresultater. Resultater fra en test er derfor ikke valide i seg selv, og slutningen 

som trekkes på bakgrunn av testen kan være mer eller mindre valid (Messick, 1989a). Validitet er viktig 

uansett, men det kan være større mulighet for feilkilder ved forskning på grupper hvor valide   

måleinstrumenter ikke er utviklet. Kane påpeker også at validitet har sammenheng med analyse av 

testresultater i større grad enn testene i seg selv (2006). De valgte operasjonaliseringene av 

språkferdigheter er undersøkt ved hjelp av anerkjente språktester for vokabular, grammatikk, 

setningsrepetisjon og fonologisk minne.  Begrepsvaliditet har sammenheng med i hvilken grad et 

testresultat er et uttrykk for en faktisk ferdighet eller er en valid representasjon av begrepene.  En test 

ansees å ha høy begrepsvaliditet dersom den måler et intendert teoretisk begrep eller en intendert 

egenskap. Operasjonalisering av språkferdigheter innebærer å velge ut hvilke aspekter ved et fenomen 

som anses å være mest sentralt.  Det vurderes som en styrke for begrepsvaliditeten at testene antas å måle 

sentrale aspekter ved språkferdigheter når testene er internasjonalt anerkjente redskaper for å måle språk.  

Samtidig er avhandlingen, både teoretisk og forskningsmessig, et argument for at andrespråktester ikke 

gir oss tilstrekkelig innsikt for å avdekke flerspråklige individers språkferdigheter. 

 Det er særlig to trusler for begrepsvaliditet som kan gjøre seg gjeldende (Messick, 1995). Det ene 

er at måleinstrumentet er for smalt eller ikke reflekterer det som det har til hensikt å måle. Utfra 

avhandlingens anliggende om å undersøke språkferdigheter på første- og andrespråket samt belyse et 
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mulig skille mellom typisk utvikling og DLD mener jeg utvalget av tester er relevante (kapittel 1- 3). Den 

andre trusselen er «construct-irrelevant difficulty» (Messick, 1995).  En slik trussel har sammenheng med 

at måleinstrumentet innebærer en vesentlig feilkilde for individer eller grupper, så som at instrumentet 

ikke er tilpasset gruppen det blir benyttet for. Andrespråktester kan bidra til urettferdighet («unfairness 

») sammenlignet med en enspråklig norm fordi testene er normert utfra en mer enhetlig eksponering for

språk enn mange flerspråklige har erfart. Førstespråktester kan også bidra til «unfairness» fordi,

førstespråket har svært ulike betingelser for utvikling i flerspråklige grupper i norsk kontekst og for noen

vil andrespråket være det sterkeste språket. Dette kommer også fram i kapittel 2 og av resultatene i

artikkel 1 og 2.

Prinsippet om rettferdighet forutsetter at både lingvistiske, funksjonelle og målemessige faktorer 

ivaretas (Peña et al., 2011; Peña & Halle, 2011; Peña, 2008).  Lingvistisk rettferdighet har sammenheng 

med å benytte anerkjente prosedyrer for oversettelse, slik det er gjort i denne avhandlingen (4.4). Men det 

handler også om at alle oversettelser av måleinstrumenter utfordres av kulturelle koder og språklige 

forskjeller. Det kan føre til systematiske forskjeller som også kan true begrepsvaliditeten fordi 

måleinstrumentene ikke har samme betydning, relevans og vanskegrad på tvers av kultur og språk 

(Maxwell, 2013). Funksjonell rettferdighet handler om at oppgaver i testene skal være relevante på tvers 

av grupper og forutsetter ikke bare lingvistisk kompetanse, men kompetanse om den særskilte 

flerspråklige virkeligheten som flerspråklige barn og unge lever i. Særskilt kompetanse hos oversetterne 

om både førstespråket og norsk språk samt den norskspråklige konteksten utvalget lever i, er nødvendig 

for å sikre kvaliteten ved oversettelsene (Messick, 1995; Peña, 2007). Metrisk rettferdighet har 

sammenheng med at vanskegraden skal være den samme på begge språk. Dette er ikke vurdert for hvert 

enkelt item, men en økende vanskegrad i testene på begge språk og for alle språkgrupper ved at 

prosentandelen (se 4.4) som mestret oppgavene sank ved stigende antall item, støtter validiteten i 

studiene i avhandlingen (Pena 2008).  Samlet synes alle fem tester og alle fem item å dekkerelevante 

aspekter og et bredt spekter ved det konstruktet som måles. Selv om et sentralt validitetsspørsmål er 

hvorvidt de samme språklige ferdighetene blir målt på førstespråket som på andrespråket. 

Den store variasjonen i resultater og signifikante forskjeller mellom språkgrupper med hensyn til om 

første– eller andrespråket er det sterkeste språket (artikkel 1 og 2), demonstrerer kompleksiteten ved 

måling av språkferdigheter i flerspråklige utvalg.  Alle tre artiklene trekker imidlertid slutninger om 

språkferdigheter.  Det trekkes slutninger basert på måling av vokabular; reseptive oppgaver, antonymer 

og definisjonsoppgaver og basert på teori (Oller) og empiri (bla Gross et al) som indikerer at 

kartleggingsprosedyrer i flerspråklige utvalg ikke er de samme som for enspråklige. Men artikkel 1 viser 
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at  « Conceptual scoring provides a more sensitive and positive picture of bilingual children’s overall 

range of vocabulary. The findings demonstrate a need for more nuanced assessment procedures of 

semantic knowledge across children’s L1 and L2” (Monsrud et al., 2019).  

 Testen som er valgt for grammatikk undersøker et bredt spekter av grammatiske strukturer. Det 

er den variabelen som viser til minst variasjon mellom aldersgruppene i de seks språkgruppene både på 

første- og andrespråket. Det kan ha årsak i for enkle oppgaver i forhold til alder, på begge språk, eller i at 

de fleste grammatiske strukturer mestres i relativt lav alder, slik at oppgavene av den grunn blir enkle for 

de høyeste aldersgruppene.  Denne variabelen er benyttet for å predikere setningsrepetisjon, men det er 

utenfor denne avhandlingens ramme å trekke slutninger om grammatiske ferdigheter i gruppen. 

 I artikkel 2 og 3 trekkes slutninger om at setningsrepetisjon er et språkmål og i tillegg består av 

en minnekomponent på første- og andrespråket. Som kapittel 2 og 3 viser er denne slutningen i samsvar 

med empiri fra spansk-engelske utvalg.. Samtidig er det behov for mer forskning om hvilke 

underliggende faktorer som kan bidra til å forklare resultater på en slik test (for eksempel Riches, 2012). 

Det er få item i testen (N=16) så det er begrensede muligheter til å få fram et differensiert bilde av elevers 

ferdighetsnivå med denne testen. Det er likevel mulig å argumentere for at det er en egnet screeningtest 

for å identifisere språkferdigheter i flerspråklige utvalg. Identifisering av DLD derimot fordrer at begge 

språk inngår i vurderingen.  

Selv om det er mange studier som undersøker fonologisk minne i flerspråklige utvalg, er det færre 

studier som benytter ordspenn som måleinstrument.  Slutningen som det er gjort nærmere rede for i 

artikkel 2 og 3 er likevel at Ordspenn er et korttidsminnemål og reflekterer en kognitiv kapasitet som er 

felles for første- og andrespråket.  

De sterke korrelasjonene mellom variablene på førstespråket og mellom testene for andrespråket 

underbygge at testene måler språkferdigheter på hvert av språkene  

Validiteten av for testene styrkes av to forhold; det er en styrke for validiteten at det er progresjon 

i skåre ved økende alder. Videre at prosentandelen som mestrer oppgavene synker med testenes 

progresjon. Det er dermed liten sjanse for at elevene ville klare en senere oppgave om de ikke har mestret 

de siste som er gitt. Resultatene indikerer en stigende vanskegrad på første- og andrespråket i alle tester.  

Ytre validitet har sammenheng med hvorvidt funnene fra undersøkelser kan overføres til andre 

individer og situasjoner enn de som er undersøkt. Som nevnt kan ikke funnene fra språkgruppene som er 

inkludert i avhandlingen generalisere til andre flerspråklige utvalg fordi utvalgene ikke ble trukket 
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tilfeldige, men er fra nabolag med høy andel barn og unge med flerspråklig bakgrunn fra samme 

språkgruppe.  De seks språkgruppene har ulik historie i Norge og årsaken til at utvalgene kom til Norge 

og hva språkgruppene har flyttet fra ikke er sammenlignbare.  

Utvalget er stort, men inklusjonskriteriene som «et typisk utviklet utvalg» og «beherske første og 

andrespråket» er ikke presise. Det er dermed også en usikkerhet relatert til hvor presise 

lærervurderingene har vært for utvalget.  Generell informasjon om demografiske forhold i utvalgenes 

aktuelle oppvekstmiljøer (Statistics Norway, 2016) samt bakgrunnsinformasjon fra foreldre 

sannsynliggjøre at utvalgene har mer krevende sosioøkonomiske oppvekstforhold enn de enspråklige 

utvalgene som utgjør sammenligningsgrunnlaget. 

Tester på både første- og andrespråket kan imidlertid gi støtte til validiteten i kartleggingen av 

barnas språk.  Begrepet «fairness» i validitetssammenheng innebærer også to aspekter; riktighet (fairness 

(riktighet ) og rettferdighet (justice). Begge begrepene har betydning for slutninger basert på 

testresultater.  Riktighet er forstått som en psykometrisk egenskap ved tester og som teoretisk og 

analytiske modeller for å undersøke egenskaper ved tester. Slike egenskaper ved tester får ofte stor 

oppmerksomhet. Det er et paradoks at slike egenskaper ved tester kan komme til å maskere rettferdighet 

som valg av test eller testspråk. Som vist i forrige avsnitt argumenterer jeg for at testene for både første– 

og andrespråket har god reliabilitet og imøtekommer krav til «fairness»/riktighet.  Samtidig belyser 

avhandlingen utfordringer i sammenheng med begrepet «justice «i forbindelse med validitet når 

flerspråklige barn og unges språkferdigheter skal undersøkes. 

6.4 Etiske overveielser 

Forskningsetikk bidrar til å regulere forskningsvirksomhet og ”.. viser til et mangfoldig sett av 

verdier, normer og institusjonelle ordninger for å konstituere og regulere vitensskaplig virksomhet» 

(Norsk forskningsetisk komite, 2011, s5). Forskningsetikk har derfor sammenheng med normative regler 

og instrukser samt refleksjoner over spesifikke utfordringer relatert til forskningen. Krav om informert og 

fritt samtykke krever tilstrekkelig informasjon til at det er mulig å vurdere konsekvenser. Informasjon og 

samtykkeerklæring er utarbeidet på aktuelle morsmål og norsk, for å unngå at manglende norskspråklige 

ferdigheter skulle være til hinder for «informert samtykke». Prinsippet om frivillighet ble understreket. 

For barna henvist til pedagogisk-psykologisk tjeneste kom forespørselen om deltakelse fra PPT.  

Foreldrenes opplevelse av frivillighet har likevel betydning og det innebærer et særlig ansvar 

overfor utsatte grupper og ikke ta for gitt at vanlige prosedyrer for informasjon og samtykke 
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nødvendigvis sikrer selvbestemmelse. Det var vesentlig at forståelig informasjon om valgmuligheter og 

eventuelle valg ikke skulle få negative konsekvenser hverken i skole eller pedagogisk-psykologisk 

tjeneste. Det stilles særlige krav til informasjon og samtykke fordi politisk og skolepolitisk debatter kan 

føre til at store grupper kan fremstå i et uheldig lys i offentligheten.  

Barn har særlige krav om beskyttelse og prinsippet om informert og fritt samtykke kan utfordres 

av varierende språklige forutsetninger hos foreldrene.  For å ikke belaste deltakerne unødig var alle som 

deltok i kartlegging av utvalgene fagpersoner med erfaring med barn og unge som studenter el 

morsmålslærere, PP-rådgivere, rådgivere fra kompetansesenter eller studenter med tekstkompetanse og 

kartleggingen ble gjennomført på skolene i en kjent setting. 

Behovet for å verne personer eller grupper på den ene siden og behovet for vitenskapelig 

kunnskap på den andre siden, kan bidra til å skape utfordrende dilemmaer (Tangen 2013).   Den 

politiserte, polariserte og emosjonelle offentlige debatten om flerspråklige barn og unges språkferdigheter 

og læringsutbytte, kan bidra til stigmatisering og negative forventinger. Derfor kreves en særlig 

varsomhet ved rapportering av resultater Samfunnsforskere deltar aktivt i konstruksjonen av sosiale 

virkeligheter. Kategoriseringen som benyttes er en viktig del av denne virkeligheten.  Kategoriseringen 

skjer gjennom bruk av språk og begreper og som numeriske uttrykk relatert til begreper. Språk og 

begreper er derfor ikke nøytrale avspeilinger av virkeligheten, men kan også være med på å skape den 

(Nerland 2013). Respektfull beskrivelse av barn og unge som kan være i en sårbar opplæringssituasjon er 

derfor svært sentralt i et slikt forskningsfelt som denne avhandlingen tilhører.  
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Kapittel 7 Oppsummerende diskusjon 
Avhandlingen bidrar på flere områder hvor det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om 

flerspråklige barn og unges språkferdigheter. Avhandlingens bidrag til ny kunnskap kan oppsummeres i 

tre punkter. For det første bidrar avhandlingen med økt innsikt for vurdering av flerspråklige barns 

samlede språkferdigheter. Resultatene viser at det er viktig med kartlegging på både første- og 

andrespråket for å få en reell kunnskap om flerspråklige barns språkkompetanse.  En slik tospråklig 

tilnærming gir mer nyansert kunnskap om flerspråklige barns språkferdigheter. Denne tilnærmingen gir 

også viktig informasjon om både de forutsetningene som ligger til grunn for en god språkutvikling og gir 

et bedre utgangspunkt for å forstå flerspråklige elevers språkkompetanse.  For det andre bidrar 

avhandlingen til å belyse forskjeller mellom ulike undergrupper flerspråklige barn og unge i Norge og 

synliggjør store variasjoner mellom ulike språkgrupper. For det tredje belyser avhandlingen hvorvidt 

tospråklige kartleggingsprosedyrer kan bidra til sikrere identifisering barn og unge som trenger 

spesialpedagogisk hjelp.  

Med utgangspunkt i det overordnede spørsmålet; hva karakteriserer språkferdigheter på første- 

og andrespråket blant flerspråklige barn og unge? vil jeg i dette kapitlet løfte fram noen sentrale funn 

utfra følgende tre forskningsspørsmål:  

1) Hvilken kunnskap kan tester for vokabular, grammatikk, setningsrepetisjon og fonologisk minne på

første- og andrespråket gi oss om flerspråklige barn og unges språkferdigheter?

2) Hvilke likheter og forskjeller i språkferdigheter identifiseres i språkgrupper med førstespråk med

bakgrunn fra Albania (Kosovo), Pakistan (urdu), Somalia, Sri Lanka (tamil), Tyrkia og Vietnam?

3) Hvilken betydning kan tospråklige kartleggingsprosedyrer ha i identifisering av DLD?

Hvilken kunnskap kan tester for vokabular, grammatikk, setningsrepetisjon og fonologisk minne på 

første- og andrespråket gi oss om flerspråklige elevers språkferdigheter?

Flerspråklige barn og unges språkferdigheter er undersøkt på to språk. Det samlede utvalget har stigende 

skårer på alle tester ved økende alder på både første- og andrespråket. Dette indikerer ikke bare at de har 

kompetanse på begge språk, men også at kompetansen på både første- og andrespråket øker med alderen. 

Det er et overraskende funn at førstespråkferdighetene er såpass sterke i de eldste aldersgruppene når 

man vet at det kan være krevende å opprettholde et førstespråk, som er et minoritetsspråk, i et 

majoritetssamfunn der andrespråket i økende grad også vil benyttes med foreldre og søsken etter hvert 

som barna eksponeres for andrespråket i barnehage og skole (Grosjean, 2008, 2010; Montrul, 2016; 

Rydland & Grøver, 2021). Det er imidlertid et særlig stort standardavvik på førstespråket for testene 
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vokabular og setningsrepetisjon, som viser en større variasjon i språkferdigheter på førstespråket 

sammenlignet med andrespråket (artikkel 1, 2 og 3). Dette kan være en konsekvens av at 

språkstimulering gjennom barnehage og skole har vært mer enhetlig for andrespråket enn for 

førstespråket.  

Vi undersøkte vokabularferdigheter ut fra en forståelsesramme om at vokabularferdigheter er 

distribuerte mellom første- og andrespråket. Vi undersøkte derfor vokabular ut fra en prosedyre hvor 

barn og unge fikk uttelling for kompetanse dersom de kan ordet på ett  språk: en konseptuell skåre. 

Forskjellene mellom flerspråklige og enspråklige normutvalg blir vesentlig mindre eller forsvinner helt 

når en konseptuell skåre beregnes for reseptive vokabularferdigheter. Forskjellene blir også vesentlig 

mindre for ekspressive vokabularferdigheter. Dette mønsteret er gjeldende i alle seks språkgrupper og i 

aldersgruppene fra seks til tretten år. Forskjeller i vokabularferdigheter mellom de seks språkgruppene og 

de to enspråklige normutvalgene (BPVS-II og ekspressivt vokabular) kan dermed, i likhet med resultater 

fra «Miamistudien» og andre empiriske studier, forklares utfra kartleggingsprosedyrer som benyttes og 

ikke vokabularkompetanse (Hwang et al., 2020; Mancilla-Martinez & Vagh, 2013; Oller & Eilers, 2002). 

Det er i hovedsak spansk/amerikanske utvalg som er undersøkt tidligere, og blant annet i  « 

Miamistudien» inngår et relativt homogent utvalg.  Det er derfor interessant at distribuerte 

vokabularferdigheter også er et funn i svært ulike språkgrupper i norsk kontekst.   

Reseptive vokabularferdigheter er bedre enn ekspressive vokabularferdigheter i studier av 

enspråklige utvalg (Schmitt, 2014). Forskjellene mellom reseptivt og ekspressivt vokabular er imidlertid 

større i flerspråklige utvalg. Slike forskjeller er også avdekket i artikkel 1. Når de flerspråklige 

sammenlignes med enspråklige er forskjellene i konseptuell skåre større for ekspressivt enn for reseptivt 

vokabular (Gibson et al., 2011). Det er ikke grunnlag for å finne årsak til slike forskjeller i avhandlingen. 

Årsak til bedre reseptive enn ekspressive vokabularferdigheter kan likevel ha sammenheng med at 

førstespråket i mindre grad er i aktiv bruk selv om språkforståelsen er god (Paradis et al., 2017).  Det 

samme kan gjelde for andrespråket (Ribot et a 2017).  Det kan også ha sammenheng med at reseptive 

vokabulartester så som BPVS-II og Peabody oftere benyttes overfor flerspråklige fordi de er enkle å 

administrere, er bilde-basert og konstruert som flervalgsoppgaver. Slike prøver kan indikere 

resonneringsevne, i tillegg til vokabularkunnskap (Cummins, 2012)  

Et annet funn på tvers av språkgruppene er at ordspenn er en test som ser ut til å fange opp 

underliggende kognitive ferdigheter av betydning for språkferdighetene på første- og andrespråket. 

Ordspenn målt på førstespråket er signifikant bedre enn ordspenn målt på andrespråket. Dette gjelder for 
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alle seks språkgrupper.  Ordspenn målt på andrespråket viser at testresultatene for fire av språkgruppene 

ikke er signifikant forskjellig fra det enspråklige normutvalget. Ordspenn er bygd opp av 

meningsbærende enkeltord og derfor kunne det forventes at resultatene varierte avhengig av om første- 

eller andrespråket er det sterkeste språket, men dette er ikke tilfelle i dette datamaterialet. En mulig 

forklaring kan være, som diskutert i artikkel 2, at den tidlige eksponeringen for førstespråket har bidratt 

fonotaktisk kunnskap, som gir støtte til å mestre kravene i ordspenntesten på førstespråket, slik som 

studier referert i artikkel 2 viser til (Buac et al., 2016; Messer et al., 2010). 

Ordspenn predikerte setningsrepetisjon på første- og andrespråket.  

Videre er det svært interessant at resultatene for ordspenn målt på førstespråket også predikerte 

setningsrepetisjon på andrespråket. Dette kan igjen indikere at ordspenn måler en felles underliggende 

kognitiv komponent i begge språk fordi språkferdigheter, slik det måles ved setningsrepetisjon på 

andrespråket, forklares signifikant av kapasiteten i fonologisk minne målt med ordspenn på førstespråket 

(Cummins, 2021).  

Selv om setningsrepetisjon i likhet med ordspenn synes å tappe en fonologisk minnekomponent, 

viste funnene i artikkel 2 og 3 at setningsrepetisjon i større grad er mål på mer tradisjonelle 

språkferdigheter (vokabular og grammatikk) sammenlignet med ordspenntesten. Analysene av 

setningsrepetisjon i artikkel 3 viste at vokabular, grammatikk og fonologisk minne målt med ordspenn 

predikerte resultater for setningsrepetisjon både for første- og andrespråket. Disse resultatene understøtter 

tidligere funn fra andre studier blant enspråklige i norsk kontekst som argumenterer for at 

setningsrepetisjon er et sammensatt språkmål (Klem, 2014; Klem et al., 2015) og fra studier av 

flerspråklige utvalg i Europa (Zebib et al., 2019) og i USA (Pratt et al., 2021). 

Når det gjelder grammatikk viser resultatene at alle språkgruppene i utvalget små forskjeller 

mellom de yngste og de eldste aldersgruppene. Dette kan tyde på at testen i liten grad differensier mellom 

aldersgruppene og at grammatikkprøven er lite sensitiv for variasjon i språkferdigheter både på første- og 

andrespråket.  

Hvilke likheter og forskjeller i språkferdigheter identifiseres i de seks språkgruppene? 

Det første funnet jeg vil løfte fram er systematiske forskjeller mellom språkgruppene når det 

gjelder hvorvidt første- eller andrespråket er det sterkeste språket. Utvalget med bakgrunn fra Tyrkia 

skilte seg ut ved at de som gruppe opprettholdt førstespråket i større grad enn de andre språkgruppene. 

Studier om nabolagets betydning for førstespråkutviklingen blant flerspråklige tyrkisk/norske barn og 

unge (Rydland et al., 2013) og studier som undersøker forskjeller i språkbruksmønstre mellom grupper 
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flerspråklige i Nederland, har funnet samme tendens (Extra & Yagmur, 2010). Dette kan delvis forklares 

utfra en tendens til å opprettholde god kontakt med opprinnelseslandet, blant annet ved at ekteskap 

inngås med personer fra derfra. Førstespråket opprettholdes dermed av dialogpartnere som gjør det 

relevant å benytte språket.  For to av språkgruppene, gruppen med vietnamesisk som første språk og 

gruppen med somalisk som førstespråk, synes botid i Norge å ha betydning for språkferdighetene på både 

første- og andrespråket. Språkgruppen med vietnamesisk som førstespråk, med lang botid i Norge, viste 

en styrke på andrespråket. Dette til forskjell fra utvalget med språkbakgrunn fra Somalia som har en 

styrke på førstespråket. Årsaken kan være relativt kortere botid i Norge sammenlignet med de andre 

språkgruppene. Utvalget med tamil som førstespråk har derimot opprettholdt førstespråkkompetansen og 

har i tillegg også gode vokabularferdigheter på andrespråket sammenlignet med alle de andre 

språkgruppene.  En mulig forklaring kan være at mange i utvalget deltar i tilbud som gir en mer 

systematisk eksponering for førstespråket gjennom undervisningstilbud, fritidstilbud i regi av tamilsk 

ressurssenter, samt leksehjelp på andrespråket og regelmessig tilgang til tospråklige lærere. Det 

pakistansk-norske og albansk -norske utvalget viser mer like skårer på første- og andrespråket enn de 

øvrige utvalgene som er representert i denne avhandlingen. Som beskrevet over viser resultatene fra 

artikkel l og 2 systematiske forskjeller mellom språkgruppen hvorvidt første- eller andrespråket er det 

sterkeste språket.  

Det andre funnet jeg vil løfte frem, er at resultatene for setningsrepetisjon i artikkel 2 langt på vei 

bekrefter tilsvarende forskjeller mellom første- og andrespråkferdighetene som vokabularferdigheter på 

første- og andrespråket i artikkel 1. Setningsrepetisjon synes dermed å fange opp forskjeller i 

språkbruksmønster som er karakteristiske for ulike språkgrupper. I Norge er det stort behov for tester 

som kan bidra til å identifisere språkferdigheter blant flerspråklige barn og unge. Studier av dette 

instrumentet viser at testen er en lovende kandidat til å ha en slik funksjon.  

Det tredje funnet viser at undersøkelser av språkferdigheter i flerspråklige utvalg uten en presis 

beskrivelse av utvalgene, kan kamuflere store ulikheter mellom språkgrupper når det gjelder blant annet 

ulike språkkombinasjoner og språkprofiler. I mange studier får vi lite informasjon om hvilke inklusjons- 

og eksklusjonskriterier som er benyttet. Samtidig er det vanskelig å finne en klar og entydig norm for 

begrepsbruk innenfor det flerspråklige fagfeltet. Ulike kontekster, som fransk/engelske språkomgivelser i 

Canada, har behov for andre begreper enn for flerspråklige i Norge eller Skandinavia, hvor nettopp 

forholdet mellom majoritet og minoritet kan være en vesentlig faktor for å fortolke resultatene (Giæver 

2021). Det er en svakhet ved mange studier at slutninger om flerspråklige barn og unges språkferdigheter 

trekkes uten at utvalgskriteriene er tilstrekkelig avklart. I norsk kontekst refereres ofte til forskning fra 
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Canada og USA uten å eksplisitt ta høyde for svært ulike kontekster og betingelser for barn og unge fra 

disse landene, sammenliknet med norsk kontekst. Denne avhandlingen tydeliggjør nettopp betydningen 

av å være bevisst mulige ulikheter mellom språkgrupper i norsk kontekst. 

Hvilken betydning kan tospråklige kartleggingsprosedyrer ha for identifisering av utviklingsmessige 

språkforstyrrelser? 

Flerspråklige barn og unge må ha vansker på begge sine språk at diagnosen DLD kan stilles. Som gjort 

rede for i kapittel 3, kan DLD likevel være komplisert å avdekke i flerspråklige utvalg fordi lite 

vokabular og usikre ferdigheter i grammatikk kan opptre i sammenheng med både et andrespråk i 

utvikling eller være symptomer på DLD (Bedore & Pena, 2008; Kohnert, 2013; Paradis, 2019a). Et annet 

sentralt symptom som ofte vektlegges i forbindelse med identifisering av DLD, er begrensninger i 

kapasiteten i fonologisk minne (Paul et al., 2018).  

I avhandlingen er ordspenn benyttet som et mål på fonologisk minne, og resultatene tyder på at 

dette er en test som egnet for å identifisere begrensninger i fonologisk minne hos et flerspråklig utvalg. 

Svake resultater i ordspenn for «at risk»-gruppen og gruppen henvist til PPT, understøtter dette (se 

artikkel 3). En slik kognitiv kapasitet hevdes å være mindre avhengig av erfaringer med språk, og dette er 

derfor en særlig aktuell test for å undersøke fonologisk minne blant barn og unge med flerspråklige 

bakgrunn (Blom et al., 2014; de Abreu et al., 2013; Girbau & Schwartz, 2008; Morales et al., 2013)-  

Setningsrepetisjon omtales ofte som en klinisk markør for å identifisere mulig DLD (Polišenská et 

al., 2015; Pratt et al., 2021). Analysene både på første- og andrespråket i artikkel 3 bekrefter at 

setningsrepetisjon predikeres av vokabular og grammatikk i tillegg til fonologisk minne både før første- og 

andrespråket. Ekspressivt vokabular predikere en større del av setningsrepetisjon på førstespråket enn på 

andrespråket, og viser at setningsrepetisjon på førstespråket for en stor del forklares av en aktiv bruk av 

førstespråket. 

Resultatene for begge språk viser at setningsrepetisjon kan bidra til å identifisere variasjon i 

språkferdigheter og dermed også identifisere individer med svake språkferdigheter på både første- og 

andrespråket. Da setningsrepetisjon på andrespråket ble sammenlignet med det enspråklige normutvalget 

i artikkel 3, ble en vesentlig større gruppe flerspråklige enn enspråklig identifisert til å være i risiko for 

språkvansker. Dette viser at det er en feilkilde å benytte enspråklige normer og cut off på tester for 

flerspråklige barn og unge. 

58



59 
 

 I likhet med mange andre studier sammenlignes utvalg med flerspråklig bakgrunn med en 

enspråklig norm. Dette gir oss kunnskap om ulike språkgruppers andrespråkferdigheter målt med 

enspråklige tester. En styrke er at sammenlikningen er gjort til andre fra samme språkgruppe. Med mer 

kunnskap om hva vi kan forvente av flerspråklige barn og unges språkkompetanse, har vi også et bedre 

utgangspunkt for å forstå og også avdekke DLD. Dette er også vesentlig for å identifisere mulige avvik 

(Geva & Wiener, 2014). 

Det primære formålet med avhandlingen var å bidra til forskningsbasert kunnskap om språklige 

ferdigheter på første- og andrespråket blant flerspråklige barn og unge og belyse den overordnede 

problemstillingen: Hva karakteriserer språkferdighetene på første- og andrespråket til flerspråklige 

barn og unge? 

Avhandlingen viser at flerspråklige barn og unges språkferdigheter preges av variasjon, og at 

ferdigheter på ett språk ikke gir et fullstendig bilde av språkkompetanse i flerspråklige utvalg. Dette 

synliggjøres både av at reseptive og ekspressive vokabularferdigheter er distribuert mellom første- og 

andrespråket og at systematiske forskjeller mellom språkgruppene også er avdekket med det sammensatte 

målet setningsrepetisjon.  

  For det andre viser de systematiske forskjellene mellom gruppene at å behandle flerspråklige barn 

og unge som ett utvalg gir et skjevt og lite presist bilde av gruppen. Dette kan begrunnes ut fra at 

systematiske forskjeller også er tydelig for språkgruppene på andrespråket. 

For det tredje viser den minst språkavhengige testen, Ordspenn, at utvalget har god kapasitet for 

språklæring. Dette kan ha sammenheng med kognitive prosesser som er felles for begge språk slik 

modellene til Cummins illustrer i Dual-isfjellmodellen og hypotesen om felles kognitive prosesser.  

Avhandlingen kan ha betydning for kartleggingspraksis og for forskning knyttet til flerspråklige 

barn og unge ved at den gir en mer spesifisert kunnskap om flerspråklige barn og unges språkferdigheter. 

Den belyser også at det er begrensninger ved kartlegging på andrespråket når flerspråklige barn og unges 

språkkompetanse skal vurderes. 

Implikasjoner for forskning og klinisk praksis  

For det første viser resultatene at Setningsrepetisjon er et bredt språkmål som avdekker vokabular, 

grammatikk og fonologisk korttidsminne på både første- og andrespråket. Setningsrepetisjon har vist seg 
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å være et sensitivt mål for å identifisere variasjon i språkferdigheter og vil derfor kunne være egnet som 

screeningtest for å avdekke eventuell risiko for språkforstyrrelser i flerspråklige utvalg. 

For det andre fremstår Ordspenn som et mål som kan identifisere begrensninger i fonologisk 

korttidsminne på første- og andrespråket og vil kunne bidra ved identifisering av eventuelle vansker på 

individnivå.  

For det tredje viser avhandlingen at å undersøke andrespråket alene ikke gir tilstrekkelig innsikt i 

språkkompetansen til flerspråklige barn og unge som i varierende grad har kompetanse på første- og 

andrespråket.  

For at det skal være mulig med de tospråklige kartleggingsprosedyrene som er anbefalt ved 

identifikasjon av DLD, og som resultatene fra avhandlingen støtter, er det nødvendig med valide 

måleinstrumenter på både første- og andrespråket. Avhandlingen belyser også at et stort og 

ressurskrevende arbeid ligger til grunn for å utvikle måleinstrumenter for å vurdere språkferdigheter og 

fonologisk minne på første- og andrespråket.   

Det er bekymringsfullt at svært store ressurser både i skole og PPT benyttes for å vurdere om barn 

og unge skal ha rett til spesialundervisning eller rett til særskilt språkopplæring når tilgjengelig tester ikke 

er tilstrekkelig utviklet eller egnet for å avklare hvilke rettigheter de har. Kartlegging av flerspråklige 

barn og unge forutsetter også kompetanse om tospråklig utvikling, kartlegging og spesialpedagogikk hos 

de som skal foreta vurderingen.  Det å benytte tester på begge språk, men samtidig være kritisk til hva 

testene kan gi av informasjon, er et mulig utgangspunkt.  

Gitt mangel på valide kartleggingsprøver for førstespråket, er informasjon fra foreldre ofte den 

viktigste kilden til kunnskap om førstespråket.  Systematisk innhenting av informasjon om 

førstespråkkompetanse er sentralt. Slik informasjon i kombinasjon med relevante tester som kan 

identifisere begrensninger i fonologisk korttidsminne, så som tester for ordspenn, setningsrepetisjon og 

nonord og også prøver for ekspressiv grammatikk, er sentralt for å identifisere DLD.  

Forskningsfeltet, som omhandler flerspråklige utvalg med mulige spesialpedagogiske behov, er et 

ungt forskningsfelt og inkluderer mange problemstillinger som bør undersøkes nærmere. Mitt bidrag er et 

lite skritt på veien mot bedre kartleggingsprosedyrer for flerspråklige elever. Avhandlingen gir likevel en 

mer spesifisert kunnskap om flerspråklige elevers språkutvikling og om at kartlegging på andrespråket 

ikke er tilstrekkelig når flerspråklige elevers språkkompetanse skal vurderes. 
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Begrensninger 

 Det ville vært en styrke om avhandlingen hadde blitt utvidet med longitudinelle data eller om 

utvalget henvist til pedagogisk-psykologisk tjeneste for DLD hadde vært større.  

Siden usikker grammatikk er et sentralt symptom på DLD, hadde det også vært ønskelig med et 

mål for grammatikk som var mer sensitivt for variasjon i grammatiske ferdigheter enn det som ble valgt. 

Det hadde også vært ønskelig med mer presis bakgrunnsinformasjon om foreldrenes 

utdanningsnivå, deres deltagelse i arbeidslivet, utvalgets fritidsaktiviteter samt språkbruksmønstre i 

familien. Det er derfor også begrensninger med hensyn til å kunne inkludere slike bakgrunnsvariabler i 

analysene for å forklare mulige årsaker til forskjeller i språkferdigheter. Selv om mangelfull 

bakgrunnsinformasjon om informantene utgjør metodiske begrensninger, bidrar likevel generell 

informasjon om demografiske forhold i utvalgenes oppvekstmiljøer til å sannsynliggjøre at utvalgene har 

mer krevende oppvekstforhold enn utvalgene som utgjør sammenligningsgrunnlaget. 
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s.3, linje 22 Appendix 3 Vedlegg C Vedlegg C erstatter appendix 3 
s. 6, linje 18 -- forskjeller mellom 
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s.19, linje 26 … Baddeley and Hitch sin modell 
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s.26, linje  6 ...bakgrunn, gar vist at å .. ..bakgrunn, har vist at å .. har erstatter gar 
s.26. linje 11 Vokabular kan derfor den  Vokabular er derfor den er erstatter kan  
s. 26, linje 24 …et relativt ? «rent «mål  …et relativt «rent» mål Spørsmålstegn fjernet 
s.28, linje 9 .. grammatikk kartlagt på 

førstespråket påvirkes  
grammatikk kartlagt på 
andrespråket påvirkes 

andrespråket erstatter 
førstespråket 

s.31, linje 14 Tabell XX tabell 4.2  4.2 erstatter XX 
s.32, linje 5 … rekruttert gjennom til 

pedagogisk-psykologisk tjeneste 
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pedagogisk-psykologisk tjeneste 

Fjernet til 

s. 33, linje 23 Tabell XX viser eksponering for 
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Tabell 4.3 viser eksponering for 
førstespråket og tabell 4.4 viser  

4.3 erstatter XX 

s.39, linje 27 (vedlegg 3) (vedlegg C ) C erstatter 3 
s.42, linje 15 ... å gi oss innsikt (undersøke) i  … å gi oss innsikt i… Fjernet (undersøke) 
s.43, linje 23 … andrespråkets vokabular kan 

det ett av de to  
... andrespråkets vokabular kan 
ett av de to 

Fjernet det  

s.47, linje 10 I likhet med mange andre studier 
har 

I likhet med mange studier  Fjernet har 

s.48, linje 11 …benytte ANVOVA analyser .. … benytte ANCOVA analyser  ANCOVA erstatter ANVOVA 
s. 53, Korrelasjoner mellom ulike mål er 

presentert i appendix xx 
Korrelasjoner mellom ulike mål er 
presentert i vedlegg H 

vedlegg H erstatter appendix xxx 

s.56, linje 25 Validiteten av for testene av to 
forhold  

Validiteten for testene styrkes av 
to forhold  

Tatt ut av og satt inn styrkes 

s.57. linje 16 … at testene for båe første – og 
andrespråket.. 

…at testene for første – og 
andrespråket… 

Tatt ut båe 

s. 63, linje 1 ... at diagnosen DLD kan stilles 
DLD. 

….at diagnosen DLD kan stilles. Tatt ut DLD 

Doble parenteser: 
s.3,8,9,15,25,26,27,52,54 

Fjernet paranteser 
s.3,8,9,15,25,26,27,52,54 

Punktum mangler s.10, 
22, 28, 51 

Satt inn punktum  
s.10,22, 28, 51,64 
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