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 Translational equivalents in Finnish-Swedish bilinguals 

 

Volterra and Taeschner (1978) propose that children under two years of age do 

not use translational equivalents because the vocabulary is organized as one 

language and not as two separate ones. The aim of the study is to compare the 

vocabulary of bilingual children with focus on their use of translational 

equivalents. 19 parents with children aged 16-28 months have participated in the 

study.  Both the Swedish and Finnish MCDI surveys have been used in the study. 

The majority of the participants were cared for fulltime at home by their Finnish 

speaking parents. Participants that attended kindergarten went to a Finnish 

speaking kindergarten. The results revealed that children at an early age use 

translational equivalents and these translational equivalents are more common for 

nouns than for other types of words.   
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 Sammanfattning 

 

Volterra och Taeschner (1978) menar att barn under 2 år inte använder 

tvärspråkliga synonymer eftersom orden från början är organiserat i ett 

språksystem, inte två. Syftet med studien är att jämföra sammansättningen av 

samtidigt tvåspråkiga barns ordförråd, speciellt med avseende på tvärspråkliga 

synonymer .19 föräldrar har deltagit i studien med barn som är 16-28 månader 

gamla. I studien har CDI formuläret använts på finska och svenska. De flesta av 

deltagarna var fortfarande hemma med föräldraledig förälder och de flesta av 

dessa var finskspråkiga. De som gick på förskola gick på finskspråkig förskola. 

Resultatet visade att barn tidigt använder tvärspråkliga synonymer och att 

tvärspråkliga synonymer är speciellt vanliga för substantiv. 

 

Nyckelord: Tvåspråkighet, tvärspråkliga synonymer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Romaine (1995) anser att tvåspråkighetens utveckling hos barnet beror på många olika 

faktorer. Den första är en person, ett språk – föräldrarna talar olika språk och använder varsitt 

språk när de talar med barnet. Den andra lyder icke dominant hemspråk/språk, en miljö - ett 

språk – två hemspråk, det ena är ett annat än språket som talas i samhället som barnet bor i. 

En tredje faktor är icke dominant hemspråk utan stöd från samhället – båda föräldrarna talar 

samma hemspråk, som är ett annat än språket som talas i samhället. En fjärde faktor är två 

ickedominanta hemspråk utan stöd från samhället – föräldrar har två olika språk, som talas i 

hemmet, men är ett annat än språket som talas i samhället. En annan faktor är utlandsfödda 

föräldrar – föräldrarna talar samma språk som i samhället där barnet bor, men en av 

föräldrarna talar med barnet på ett annat språk, som inte är förälderns hemspråk. Den sista 

faktorn Romaine (1995) tar upp är blandade språk – föräldrarna är tvåspråkiga och blandar 

språken när de talar med barnet. Romaine anser att utvecklingen av språken hos barnet även 

påverkas av socialt sammanhang och lingvistiska dimensioner (Romaine, 1995).  

 

Thordadottir (2011) har jämfört enspråkiga- och tvåspråkiga barns språkutveckling. De 

enspråkiga barnen talade engelska och de tvåspråkiga franska och engelska, studien 

genomfördes i Montreal, Kanada och barnen var i fem års åldern. I studien granskades graden 

av exponering för vartdera språket och samband fanns mellan exponering till språket och 

ordförrådet i det språket. När de tvåspråkiga barnens ordförråd granskades per språk, så var 

ordförrådet inte lika utvecklat som hos de enspråkiga barnen. Då båda två språken granskades 

tillsammans, så var ordförrådet lika utvecklat som hos de enspråkiga. Thoradottir ansåg att det 

berodde på att de tvåspråkiga barnen inte exponeras till var och ett av språken lika mycket 

som de enspråkiga barnen (Thordadottir, 2011).  

   

Studier av tvåspråkiga barn baserade på föräldrarapporter 

CDI är förkortning för Communicative Development Inventories, är en föräldrarapport som 

används i denna studie. Föräldrarapporter är studier där man utgått ifrån hur föräldrar svarat 

på ett formulär angående sitt barns språkbruk. I formuläret finns frågor och ord, där föräldern 

kryssar för de ord som barnet i dagsläget använder.  

 

Pérez-Pereira et al. (2007) i studien har galiciska-spanska och baskiska-spanska barn jämförts 

utifrån resultat på CDI:n i dessa språk. Barnen var i åldern 8-15månader och 16-30månader. 

Resultatet visade att galiciska barn kunde fler ord än de baskiska barnen i alla delar. Pérez-



Pereira mfl. beskrev i diskussionen att det har många orsaker, där en handlade om att galiciska 

ligger nära spanska språkmässigt och föräldrarna kanske kryssade för ord som barnet säger på 

spanska, men tolkades som galiciska. Medan det baskiska språket är väldigt annorlunda och 

därför kryssade endast föräldrarna för de ord som var baskiska. Spanskan hos barnen 

undersöktes aldrig. Resultatet påverkades således mycket av metoden, som i detta fall var 

CDI:n på baskiska och galiciska. Studien visar på oklarheter som uppkommer när tvåspråkiga 

barns färdigheter i bara ena språket studeras  (Pérez-Pereira et al., 2007).  

    

Det finns skillnader i hur grammatiken uppfattas mellan enspråkiga- och tvåspråkiga barn. 

Tvåspråkiga barn utvecklar förståelsen för grammatiken tidigare än enspråkiga barn (Foursha-

Stevenson & Nicoladis, 2011). I studien studerades tvåspråkiga barn med franska och 

engelska som språk och enspråkiga barn med engelska som språk, barnen var i åldern mellan 

2år och 11månader och 6år och 3månader och det var 39st barn från varje grupp. De 

tvåspråkiga barnen hade utvecklat grammatiken mer än de enspråkiga. Medan de enspråkiga 

barnen hade större ordförråd.  

    

I en annan studie har man jämfört enspråkiga, galiciska, med tvåspråkiga, galicisk-spanska, 

barns språkutveckling (Pérez-Pereira, Resches & Fernandez, 2007). Barnen var i åldrarna 8-

30månader. I intervallet 8-15månader, fanns det inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

galiciska och galiciska-spanska, där denna del handlade om ordförståelse och gester. De äldre 

barnen 16-30månader, fann man att de tvåspråkiga barnen fick signifikant bättre resultat på 

delarna meningslängd, meningskomplexitet och regelbundna ändelser. Pérez-Pereira mfl. 

diskuterade resultaten och skrev i diskussionen att dessa två språk var närbesläktade. Där 

kunskap i ett språk, kunde användas på det andra och därav ge goda resultat. Ett fel 

metodologiskt var att föräldern kryssade i ett ord, som lät ungefär som ordet som 

efterfrågades. Detta metodologiska fel påverkade resultatet, till de tvåspråkiga barnens fördel.  

 

Conboy och Thai (2006) granskade språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn, med engelska 

och spanska som språk. Barnen var 20-30månader gamla. Resultatet visade att fastän barnens 

ordförråd utvecklades i de enskilda språken, så ökade inte antalet tvärspråkliga synonymer. 

Det betydde att barnen inte kunde samma ord på båda språken. 

       

Köppe (1996) har granskat tvåspråkiga barn utifrån deras blandning av språken, där de i 

samma mening blandat språken och sökt svar på frågan om detta handlade om att barnen inte 



kunde skilja på språken grammatiskt. Resultaten visade istället att barnen blandade språken 

för att lära sig använda språken i praktiken, alltså på vilket sätt de kan använda språken. 

Barnen anpassade språket till vem de talade med och författaren anser att alla gör detta oavsett 

om man är enspråkig eller flerspråkig, fast på olika sätt. Detta sätt att blanda språken kallas 

kodväxling.  

    

Att barn kan använda kodväxling för att få mammans uppmärksamhet och för att uttrycka sin 

egen åsikt, visade resultatet i en annan studie (Rontu, 2007). I denna studie observerade man 

två syskon och en mor i konversation med varandra. Syftet var att granska kod växlingen vid 

konversationer med tre parter. Detta skedde över 14månaders tid när barnen var mellan 2:8 

och 5:8 och deras två språk var finska och svenska.  

 

Bates et al. (1994) har studerat språkutvecklingen hos barn och upptäckt three waves of 

vocabulary reorganization. Med detta menar Bates att inlärningen går i tre steg eller tre 

vågor. Där den första vågen handlar om en procentuell ökning av substantiv i ordförrådet 

mellan 0-100ord följt av en proportionell nedgång. I andra vågen är det en svag ökning av 

verb, där den största ökningen sker mellan ett ordförråd på 100-400ord. I tredje vågen är det 

ingen utveckling i användningen av så kallade slutna klass ord vid ordförråd 0-400ord, men 

följd av en stark ökning i ordförråd mellan 400-680ord (Bates et al., 1994).  

 

Tvärspråkliga synonymer 

Volterra och Taeschner (1978) har granskat språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn upp till 

4år och delat in utvecklingen i tre steg. I det första steget av utvecklingen så använder barnet 

bägge språken som ett enspråkigt barn, utan tvärspråkliga synonymer. I andra steget, så kan 

barnet använda synonymer, men utgår ifrån språkregler av ett språk till båda språken. I slutet 

av denna utveckling är barnet tvåspråkigt. Med tvåspråkigt menar Volterra att barnet kan 

använda språkregler utifrån bägge språken och kan använda tvärspråkliga synonymer. Dock 

fann Volterra och Taeschner att barnet fortfarande kan direktöversätta mellan språken, varpå 

betydelsen inte blir den korrekta, t.ex. ordföljd är olika på olika språk kan betyda olika saker 

utifrån det. Barnet kan även, då båda språken talas samtidigt, utgå ifrån ett av språken istället 

för att behålla sin tvåspråkighet (Volterra och Taeschner, 1978). Med detta menas att barnet 

inte för tillfället är tvåspråkigt, som Volterra definierar tvåspråkighet.  

 

     



 

Syfte 

Syftet med studien är att jämföra sammansättningen av samtidigt tvåspråkiga barns ordförråd.   

 

Frågeställningar 

Lär sig tvåspråkiga barn ord från vissa semantiska kategorier huvudsakligen från ett språk 

medan ord från andra semantiska kategorier lärs från ett annat? 

Förekommer tvärspråkliga synonymer (TE) på de olika språken? 

  

Metod 

Deltagare 

19 föräldrar till barn i åldern 16-28månader som har både finska och svenska som hemspråk.  

Alla barnen är minst tvåspråkiga: svenska och finska, ett barn är trespråkigt (svenska, finska 

och engelska). Det är både barn som går på förskolan (45% av deltagarna, finskspråkig 

förskola) och som är hemma med förälder/drar. De flesta av banen har en mor som är 

finskspråkig (80%) och en far som är svenskspråkig (85%). Barnen är i åldern 16-28månader, 

median åldern är 21månader och medelåldern är 21,15 bland barnen som deltagit i studien 

(bilaga 1).  

 

Material 

MacArthur Development Inventories formulär för barn mellan 16-28 (30) månaders ålder, den 

finska och svenska versionen har använts. Detta formulär används för att granska 

språkutvecklingen hos barnen utifrån ordförråd. Föräldrarna får även svara på frågor om språk 

som talas i hemmet och andra bakgrundsfrågor (se bilaga 2 och 3). 

 

Detta formulär är på båda språken uppdelat i två delar, den första handlar om ordförrådet och 

den andra delen om meningslängd och grammatik. Den svenska och den finska versionen av 

MCDI har båda utgått från den engelska versionen. I den första delen handlar det om att 

föräldern kryssar för de ord som barnet säger och varianter av orden räcker, där betydelsen av 

ordet för föräldern är klart. Formulären på finska och svenska är inte exakta i ordval, men det 

mesta är likadant och därmed går en jämförelse att göras. Jämförelsen mellan formulären 

finns som bilaga (se bilaga 4). Andra delen, som handlar om grammatiken, har inte tagits med 

i denna studie (svenska formuläret som bilaga 5). 

 



 

Tillvägagångssätt 

Författaren har besökt tre tvåspråkiga förskolor och en öppen förskola. Deltagarna har fått ett 

informationsbrev där de informerats om studien, vad studien skulle användas till, att de var 

anonyma och om att deras deltagande var frivilligt. 19barn mellan 16 och 28månader och 

deras föräldrar deltog i studien. Dessa barn och föräldrar var valda utifrån deras hemspråk, 

som var finska och svenska. De fick vid ett och samma tillfälle svara på MacArthurs formulär 

på de båda språkens versioner.  

 

Dataanalys 

Resultaten analyserades med hjälp av variansanalys 

 

Forskningsetiska överväganden 

Allt deltagande i studien var frivilligt. Deltagandet var anonymt och de resultat som fåtts 

genom studien, kan inte kopplas till någon enskild individ.  

  

 

  Resultat 

 

Resultatet baseras på 19st svar på MCDI:s formulär på både finska och svenska. Medelvärdet 

på antal ord i hela deltagargruppen var: finska ord 110,2 och svenska ord 63,65.  I tabell 1 kan 

man läsa att i de flesta åldrarna var det finska ordförrådet större (7/10= 0,7).  

 

Tabell 1. Medelvärdet av antal ord som barnen uttalade vid olika åldrar på finska och svenska 

Ålder Finska Svenska 

16 4,3 3,2 

18 26,5 9 

19 12 19 

20 12 10 

21 13,5 14 

22 32 17 

23 64 209 

24 232,5 190,5 

27 501 254 

28 329,7 110 

Summa 1227,5 835,7 

 



Svaren utifrån varje semantisk kategori ses i tabell 2. Man kan se att barnen kan fler finska 

ord i varje semantisk kategori och summan av de finska orden är mer än dubbelt så många 

som de svenska, det finns inget samband mellan språk och semantisk kategori. I tabellen är 

även procentsatsen införd om hur många procent av barnen som svarade på denna fråga.  

 

I tabell 2 är uppdelningen gjord utifrån barnens språkkunskaper, i de olika semantiska 

kategorierna. Denna uppdelning är gjord utifrån tvärspråkliga synonymer eller att barnet 

endast kan ordet på det ena språket, i den mellersta kolumnen är även max antal synonymer 

mellan språken inskrivet. 

 

Tabell 2. Barnens ordförråd utifrån semantisk kategori och språk 

Semantiska kategorier Ord som finns i 

bägge formulären: 

barnet kan bara det 

svenska 

Ord som finns i 

bägge formulären: 

barnet kan både sv 

och fi (TE) 

Ord som finns i 

bägge formulären: 

barnet kan bara det fi 

Ljudeffekter och djurläten 7 (4%) 79/160 (49%) 21 (13%) 

Djur s 32 (8%) 139/400 (35%) 74 (19%) 

Fordon s 8 (4%) 58/180 (32%) 18 (10%) 

Leksaker s 4 (3%) 39/140 (28%) 17 (12%) 

Mat och dryck s 26 (4%) 199/620 (32%) 106 (17%) 

Kläder s 10 (3%) 80/320 (25%) 56 (18%) 

Kroppsdelar s 10 (3%) 66/360 (18%) 93 (26%) 

Småsaker s 23 (5%) 163/460 (35%) 199 (43%) 

Utomhus och saker att gå till 23 (4%) 90/520 (17%) 93 (18%) 

Människor s 13 (3%) 105/380 (28%) 61 (16%) 

Lekar och rutiner p 15 (5%) 88/280 (31%) 33 (12%) 

Verb  40 (3%) 220/1220 (18%) 258 (21%) 

Beskrivande ord 15 (1%) 122/1120 (11%) 99 (9%) 

Pronomen 13 (5%) 39/240 (16%) 29 (12%) 

Ord om tid 1 (1%) 20/140 (14%) 22 (16%) 

Prepositioner f 7 (3%) 30/240 (13%) 47 (20%) 

Antal och artiklar 2 (3%) 16/80 (20%) 21 (26%) 

Konjunktioner och frågeord f 2 (1%) 18/140 (13%) 34 (24%) 

       



Medelvärdena av vardera område i tabell 2, barnet kan endast det svenska ordet m=14.06 och 

s=8.88, barnet kan ordet på båda språken m=87.28 och s=32.18 och barnet kan bara det 

finska ordet m=71.17 och s=26.06. 

 

 

Figur 1. Rapporterad ordanvändning hos tvåspråkiga barn uppdelat på semantisk kategori och språk 

 

En inompersons variansanalys har beräknats med semantisk kategori (substantiv, predikat och 

funktionsord) och språk (enbart sv, sv+fi samt enbart fi) som variabler. Det fanns en 

huvudeffekt av semantisk kategori F(2, 36)=16.748, n2=.482 , p<0.01 och en huvudeffekt av 

språk F(2, 36)=3,808, n2=0.175.,p=0.032 samt av interaktionen mellan språk och semantisk 

kategori F(4.72)=3. 855, n2=.176, p=0.021. Interaktionseffekten visar att tvärspråkliga 

synonymer var särskilt vanliga för substantiv.  
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Diskussion 

 

Diskussion av resultatet 

Syftet med studien är att jämföra sammansättning av samtidigt tvåspråkiga barns ordförråd.   

Frågeställningarna löd: lär sig tvåspråkiga barn ord från vissa semantiska kategorier 

huvudsakligen från ett språk medan ord från andra semantiska kategorier lärs från ett annat? 

Förekommer tvärspråkliga synonymer (TE) på de olika språken? 

 

Resultatet visade att barnen lär sig ord från substantiv före andra semantiska kategorier. 

Substantiv lär sig barnen tidigt i alla de tre språkgrupperna, medan de andra semantiska 

kategorierna tar längre tid att lära sig. Detta är helt naturligt och så barn lär sig tala, genom att 

säga enstaka ord, innan det sedan blir flera ord i följd och sedan lär sig grammatiken. 

Substantiv använder man i det dagliga livet hela tiden i kommunikationen med barnet/barnen. 

De exponeras därför till denna semantiska kategori/språkgrupp mer än till andra. Även Bates 

(1994) har fått detta resultat i sin teori kring tre vågor, där den första vågen är substantiv.  

 

Det finns synonymer mellan språken. Barnen lärde sig även synonymer till substantiven på 

språken. Med det menas att barnen var tvåspråkiga enligt Volterra och Taeschner (1978). Då 

substantiv är den första semantiska kategorin som barnen utvecklar, så är det även den de 

utvecklar sin tvåspråkighet kring.  

 

Resultatet visade att det var skillnader mellan språken, där barnens ordförråd utvecklats mest 

på sv+fi och på finska. Genom att barnen kan synonymer mellan språken, så är barnen 

tvåspråkiga enligt Volterra (1978). Ordförrådet på finska, som större än svenska kan förklaras 

av att de exponeras till mer finska än svenska. Romaine (1995) tar upp olika anledningar till 

språkutvecklingen och en handlar om vilket språk som talas hemma och vilken status detta 

har i samhället. I detta fall, så är finska ett minoritetsspråk i Sverige, ett erkänt språk, och 

därav finns skolor och förskolor på finska.  

 

Resultatet visade att barnen lär sig språken på liknande sätt på båda språken, även de 

semantiska kategorierna inom språken. Där barnen lär sig substantiven först på båda språken, 

senare de andra semantiska kategorierna. Enligt Bates (1994), så utvecklas språket utifrån de 

andra semantiska kategorierna i andra och tredje vågen 

 



Tidigare forskning och fortsatt forskning 

Den tidigare forskningen som tagits upp i uppsatsen leder till att författaren har denna i åtanke 

i ett vidare- framtida perspektiv. Där Volterra (1978) tar upp de olika stegen i utvecklingen av 

tvåspråkighet och där det enligt henne finns tre steg, innan ett barn är tvåspråkigt. Volterras 

kunskap kring stegen skulle leda till att deltagargruppen i denna studie hamnar i det andra 

steget, där de använder sig av t.ex. synonymer till orden. Om deltagarna fick fylla i MCDI 

formulären med jämna mellanrum, även i framtiden, så skulle man kanske kunna följa deras 

utveckling såsom Volterra (1978) talar om den. Conboy och Thai (2006) har funnit liknande 

resultat i sin forskning, då de studerat tvåspråkiga barn och där de kom fram till att 

ordförråden utvecklades parallellt och inte som tvåspråkighet. Man kan säga att deltagarna i 

den studien hamnar i första steget i Volterras (1978) steg i utvecklingen av tvåspråkigheten.  

       

Enligt Thordadottirs studie (2011), så påverkades ordförrådet mycket utifrån vilket språk 

barnet utsattes mycket för. I denna studie så var alla utom en hemma med en finskspråkig 

förälder och talade därför finska hela dagarna med denna. Enligt Thordadottirs studie skulle 

deltagarnas ordförråd vara större på finska och det har studiens resultat även visat. 

Thoradottirs studie visade även att de enspråkiga har ett rikare ordförråd när de tvåspråkiga 

barnens ordförråd granskas varje språk för sig. 

        

Bates (1994) tog upp språkinlärningen utifrån vågor, där vågorna representerar inlärningen av 

språket. Bates fann i sitt resultat att barnen lär sig språket utifrån semantisk kategori. I 

resultatet till denna studie har man också funnit att barnen i denna ålder kan fler substantiv än 

t.ex. predikat. Barnen är i den åldern att de lär sig ord från den semantiska kategorin nu, för 

att sedan enligt Bates i nästa steg utveckla ordförrådet i en annan semantisk kategori.  
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Bilaga 1. Deltagarförteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. 

 

 Vill du delta i en studie om tvåspråkiga barn? 

 

Syftet med studien är att jämföra språkutvecklingen av finska och svenska hos tvåspråkiga 

barn.   

 

Deltagandet går ut på att under ett tillfälle fylla i två formulär, ett på finska och det andra på 

svenska, vilket tar ca 20min. Du är anonym i ditt deltagande och kan när som helst meddela 

att du inte vill vara med i studien, så stryks du.  

 

Om du är intresserad av den färdiga uppsatsen, så kommer den ligga på diva fr.o.m. februari 

2013. Diva är en databas där uppsatser läggs, när de är godkända. Om ni istället vill ha 

uppsatsen per mail, så kan ni ange er mailadress på sidan där ni beskriver era hemspråk. 

  

Pauliina Salomaa, student och författare till studien, kinoedf@hotmail.com 0703411194 

Handledare: Mårten Eriksson, högskolan i Gävle 
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Bilaga 3. 

 

  Allmän information 

 

Ringa in det alternativ som bäst passar in på er hemsituation 

 

Pratar mamman med barnet  På finska På svenska 

 

Pratar pappan med barnet   På finska På svenska 

 

Går barnet på förskola   JA  NEJ 

Om barnet går på förskola, är det    På finska På svenska 

 

Vilket språk talas hemma mellan föräldrar Finska Svenska 

 

Har barnet syskon   JA NEJ 

Om barnet har syskon, pratar det/de i så fall  Finska Svenska 

 

Har ni några ytterligare språk som talas hemma JA NEJ 

 

Uppskatta hur mycket av språket, riktat mot barnet, som är på:  

Finska    % 

Svenska   % 

Eventuellt ytterligare språk % 

Summa                   100% 

 

 

Om ni vill ha uppsatsen mailad till er i februari, så ange er mailadress nedan: 

 

Mailadress:     

 

 

 

 



Bilaga 4.  

 

  Jämförelse av MCDI- formulären 

 

Jämförelsen har sammanställts i en tabell, för att göra den lättare för läsaren att läsa och 

förstå. Antal ord per fråga har förts in i tabellen och endast orden som är olika mellan 

formulären. Det finns vissa ord som har många synonymer i den svenska versionen, men bara 

ett ord/översättning på finska, då finns inte den/de orden med i nedanstående tabell. Vissa 

frågor är olika mellan versionerna, därför har de inte i nedanstående tabell något 

frågenummer. Fråga nr.20 i den svenska versionen finns inte i den finska versionen.  

 

Fråga Svenskt formulär Finskt formulär Totalt 

antal: Sv 

och finska 

synonymer 

1.Ljudeffekter och 

djurläten 

12st. Brr, pip pip. 13st. Ohhoh, shh (tyst), 

drnn drnn (bilens ljud) 

8 

2.Djur (verkliga 

eller leksaker) 

49st. Får, gås, hare, kisse, 

krokodil, nalle, nasse, pippi, 

ponny, råtta, skalbagge, 

sköldpadda, valp, vovve, 

zebra, åsna. 

38st. Spindel, räv, orm, 

mask, igelkott. 

20 

3.Fordon (verkliga 

eller leksaker) 

14st. Motorcykel, trehjuling, 

helikopter. 

12st. Moped. 9 

4.Leksaker 18st. Klister, lego, leksak, 

pulka, saga, skidor, skridskor, 

såpbubblor.  

17st. Spade, hink, bok, 

klubba/racket, nalle. 

7 

5.Mat och dryck 75st. Bacon, blodpudding, 

chips, druvor, fiskbullar, 

fiskpinnar, grädde, hallon, 

hamburgare, is, kaviar, 

knäckebröd, köttbullar, 

lingonsylt, macka, marmelad, 

58st. Kål, kräm, lakrits, 

margarin, saltgurka, fil, 

sylt, kakao, bär, rostat 

bröd, tuggummi, té, 

tonfisk. 

31 



melon, messmör, popcorn, 

päron, ris, juice, skinka, 

skorpa, smörgås, spagetti, 

spenat, äppelmos, ärtsoppa. 

6.Kläder 36st. Gympa sko, halsband, 

jeans, kappa, kjol, kläder, 

pärlor, sandal, tofflor, tights.  

28st. Strumpbyxor, 

ylletröja, ärm, luva, 

haklapp, regnjacka, 

skyddsdräkt, baddräkt, 

ylle kofta. 

16 

7.Kroppsdelar 27st. Päls, svans. 24st. Bröst/tutte. 18 

Småsaker 57st. Bild, blomma, bok, 

bräda, burk, börs, 

dammsugare, hjul, ljus, 

näsduk, plånbok, plåster, 

radio, skruvmejsel, sparbössa, 

såg, tape, tidning. 

48st. Tandborste, vas, 

potta, glasögon, kniv, 

kastrull, kruka, tallrik, 

duk, matta, dörrklocka, 

spegel, tvättsvamp, fett, 

paraply, gardin.  

23 

Möbler och rum 33st. Brasa, källare, lekrum, 

matta, pall, potta, rum, 

torkskåp, öppen spis, vägg. 

32st. Tak, balkong, bastu, 

toalett.  

23 

Utomhusföremål 

och platser att gå 

till 

54st. Badet, bassäng, gran, 

gräsklippare, kratta, moln, 

pinne, spade, stege, tak, 

trottoar, trädgård, vattenslang, 

bio, bondgård, cirkus, 

camping, staden, ute.  

38st. Is, sommar stuga, 

biljett, vatten pöl, gunga, 

blomma, snögubbe, post. 

26 

Människor 36st. Barnvaktens namn, 

brevbärare, clown, cowboy, 

folk, fröken, människor, 

tomte. 

24st.  19 

Lekar och rutiner 24st. Baka kaka, lunch, 

middag, sh/hysch, ringa, vill, 

vill ha, vänd dig om. 

22st. Bajs, gå och lägga 

sig, ”så här stor”, slut, 

kiss, gör inte.. 

14 

Handlingsord 104st. Bajsa, bära, falla, flyga, 106st. Ha bråttom, 61 



gapa, gräva, heta, jaga, kissa, 

plocka, pussa, slicka, spilla, 

ställa, stänga, sätta, tanka, 

tycka om, tända, tänka, vakna, 

älska, önska, öppna. 

knacka, skratta, täcka 

över, snurra, vinka, åka 

skidor, åka utför, baka, 

åka skridskor, få plats, 

snyta sig, ta hand om, klä 

på, rida, klä av, mata, vara 

vaken, hosta, övervaka. 

Beskrivande ord 63st. Arg, borta, fattig, gullig, 

orange, rädd, svår, tunn, 

törstig, vaken, äcklig. 

54st. Hög, het, lycklig, 

lerig. 

56 

17 Pronomen 23st. Själv 24st. 12 

Ord om tid 12st. Tid.  12st. Snart. 7 

18 Prepositioner 

och lägen 

25st. Av, från, för, i, nära, till, 

tillbaka, över. 

20st. Öppen, framför, 

stängd, in, dit, hit, 

utomhus. 

12 

19.Antal och 

artiklar 

18st. Den, en, en till, ingen, 

någon, några, också, tre, två, 

varenda, varje.  

9st. Lite, mindre.  4 

Sammanbindande 

ord och frågeord 

13st. Vilka 18st. Vart, direkt, redan, 

igen, eller.  

7 

 

Ord som signalerar att man har uppfattad vad någon annan sagt- finns inte i den finska 

versionen.  

Hur barn använder ord- nr 6 finns inte i den finska versionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5.  

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 





 

 

 

 





 

 
 



  


