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Större studier av hur ordförrådet utvecklas hos svenska förskolebarn saknas generellt och få 
lämpliga tester finns för denna åldersgrupp. Särskilt saknas metoder för bedömning av 
ordförrådet på andra språk i tillägg till svenskan, dvs. tester anpassade för flerspråkiga barn.  

Cross-linguistic Lexical Task (CLT, se Haman m.fl., 2015) är ett nytt bildbaserat ordförrådstest 
skapat särskilt för förskolebarn. Testet utvecklades parallellt för 24 språk, däribland svenska, 
inom ramen för projektet COST Action IS0804: Language Impairment in a Multilingual Society: 
Linguistic Patterns and the Road to Assessment 2009-2013. CLT är samtidigt ett och många 
ordförrådstest: varje språk har en unik version men alla språkversioner är baserade på samma 
grundordlista, från vilken de specifika testorden för ett visst språk valts ut. Tanken bakom CLT är 
att testen ska vara jämförbara för att möjliggöra undersökningar av ordförrådet på flerspråkiga 
barns alla språk. CLT testar barnens förståelse och produktion av substantiv och verb.  

Här ges en översiktlig beskrivning av CLT, ett test som utgör ett bra alternativ för forskare 
intresserade av att studera förskolebarns ordförråd. Vidare redovisas resultat från den första 
studie som gjorts med svenska CLT. Data har samlats in från 72 enspråkiga svenska förskolebarn 
i åldern 4–6 år. Dessa data ingår i en större studie om utvecklingen av berättarförmåga hos 
flerspråkiga förskolebarn, där en del behandlar ordförrådsutveckling (Lindgren, pågående). 
Resultaten visar på skillnader mellan åldersgrupper (4-åringar, 5-åringar, 6-åringar) och mellan 
förståelse och produktion. Avslutningsvis ges en kort diskussion av hur resultaten kan användas 
samt, utifrån exempel i testet, av problematik förknippad med att särskilja ordförrådsutveckling 
från utveckling av allmänna kognitiva färdigheter. 

Referenser 
Haman, E., Luniewska M., & Pomiechowska, B. (2015). ”Designing Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLTs) for 

Bilingual Preschool Children”, sid. 196-239 i Armon-Lotem, S., Meir, N. & de Jong, J. (Red.) Methods for 
assessing multilingual children: disentangling bilingualism from Language Impairment. Bristol: Multilingual 
Matters. 

Lindgren, J. (pågående). Exploring the development of L1 and L2 oral narrative ability of bilingual pre-school 
children in Sweden from a cross-linguistic perspective. (preliminär titel). Pågående doktorsavhandling, Uppsala 
Universitet.  

Nyckelord: Barnspråksutveckling; Ordförrådstest; Förskolebarn; Cross-linguistic Lexical Task. 


