
Det vekker bekymring at en gruppe minoritetselever ikke har samme
læringsutbytte og leseferdighet som norsk enspråklige elever (bla PISA
2007, PIRLS 2003). Selv om mange av elevene har gode kognitive og
språklige ressurser, kan svake norskspråklig ferdigheter ved skolestart
føre til mangelfull faglig utvikling. Som en konsekvens av svakt læringsut-
bytte gis tilbud om spesialundervisning, i stedet for bedre tilpasset opplæ-
ring gjennom tilbud som tospråklig fagopplæring eller norsk som andre-
språk. Dette fører til en overrepresentasjon av minoritetselever i spesial-
undervisning (bl.a.Baca & Cervantes 2003, Fredrickson & Cline 2002).
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MINORITETSSPRÅKLIGE BARN MED
MULIGE SPESIFIKKE SPRÅKVANSKER

Det kan være en utfordring å skille mellom
minoritetselever med svake ferdigheter i
norsk og minoritetslever med spesifikke van-
sker med språk. En faktor som kompliserer
kartleggingen er at det i liten grad er utviklet
kartleggingsverktøy som er tilpasset denne
elevgruppen. I et prosjekt initiert av
Utdanningsdirektoratet er det ved Bredtvet
kompetansesenter oversatt, tilpasset og prøvd
ut flere morsmålsbaserte kartleggingsverktøy
for om mulig å finne fram til prøver som kan
benyttes i utredningen av minoritetsbarn med
mistanke om spesialpedagogiske behov. En av
prøvene er TROG-2 (Test for Reception of
Grammar) som kom i norsk versjon i 2009
(Lyster & Horn). Testen er en reseptiv språk-
test som kartlegger grammatisk forståelse.
Gjennom prosjektet ble prøven tilpasset til og
prøvd ut på elevgrupper med språkene
albansk, punjabi/urdu, somali, tamil, tyrkisk
og vietnamesisk som morsmål.

Man regner med at 10-15% av alle barn er
forsinket språklig i førskolelader, og av disse
har 3-5% spesifikke språkvansker, SLI. Dette
er språkvansker som opptrer uventet ut fra
barnets øvrige fungering. Spesifikke språk-
vansker har blitt forklart som vansker med
språk som ikke kan forklares ut fra evnenivå,
hørsel, syn eller sosio - emosjonelle vansker.
Årsaken til spesifikke språkvansker er ikke
kjent, men flere forskere antar at språkvan-
sker skyldes begrensinger i kapasiteten til
informasjonsbearbeidelse (Leonard 1998).
Andre antar at det skyldes spesifikke begren-
singer knytte til fonologisk minne
(Gathercole &Baddeley 1990, Ottem & Frost
2007, Ottem & Frost 2010 ). Språkvansker
arter seg hovedsakelig som problemer med å
forstå og produsere språk. Kriteriet for å sette
diagnosen spesifikke språkvansker er at bar-
net skårer -1,25 standardavvik under
gjennomsnittet på språktester, og har tilnær-
met normal ikke-språklig intelligens (for dis-
kusjon og nyere forskning: Ottem & Lian
2008, Lian & Ottem 2008). Barn med spesi-
fikke språkvansker har ofte problemer med
syntaks og bøyningsformer og har et lite ut-

viklet ordforråd sammenlignet med jevnal-
drende barn uten språkvansker. Noen av
barna har også uttalevansker.

GRAMMATIKK HOS MINORITETSSPRÅKLI-
GE OG BARN MED SPRÅKVANSKER

Det er omstridt hvor stor innvirkning mors-
målet har på tilegnelsen av et andrespråk,
men de fleste er enige om at det har en viss
innvirkning. Både barn med språkvansker og
personer som er i ferd med å tilegne seg et
andrespråk, vil gjøre grammatiske feil. For
begge gruppene er det slik at strukturene
som er vanligst i språket, er lettest å tilegne
seg. For norsk vil det blant annet være hel-
setninger med strukturen subjekt – verbal –
objekt. Strukturer som kan være vanskeli-
gere å tilegne seg, er leddsetninger av ulike
typer, negasjoner og plassering av verbet når
annet ledd enn subjektet kommer først i set-
ningen. Andre konstruksjonstyper som har
vist seg å være vanskelige å forstå på norsk
for mange minoritetsspråklige barn, er Ikke
bare x men også y og verken-eller konstruk-
sjon. Det kan være vanskelig å avgjøre om et
tospråklig barn som har en dårlig språklig
fungering på andrespråket, har en underlig-
gende språkvanske eller ikke. Noen studier
har vist at enspråklige barn med spesifikke
språkvansker og andrespråksinnlærere uten
språkvansker kan vise de samme språklige
utfall. Paradis og Crago (2000) sammenlig-
net enspråklige franske barn med språkvan-
sker, engelskspråklige andrespråkinnlærere
av fransk samt minoritetsspråklige innlæ-
rere. De fant at alle gruppene hadde vansker
i forhold til finitthet, altså riktig bruk av
bøyde verb, tempus (verbtider) og subjekt-
verbalkongruens (samsvarsbøyning mellom
subjektet og verbalet).

Lignende funn gjorde Håkansson (2001).
Hun undersøkte morfologi og setningsstruk-
tur hos enspråklig typisk utviklede barn,
tospråklig typisk utviklede barn og enspråk-
lige barn med spesifikke språkvansker.
Tospråklige barn og barn med språkvansker
gjorde for en stor del samme type feil. De
utelot endelser og hadde vansker med at ver-
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bet skulle på 2. plass. Disse feilene fant hun
ikke hos de typisk utviklede enspråklige
barna. En svensk studie blant tospråklige
arabisk-svenske barn viste at 1,6-2 års
eksponering for svensk var nok for de ara-
biske barna uten språkvansker til å tilegne
seg komplekse grammatiske strukturer på
svensk. Barn med språkvansker trengte mer
tid. Studien omfatter arabisk-svenske barn
som var 4-6 år da de begynte å lære svensk.
Det må undersøkes nærmere om det samme
gjelder for barn med andre morsmål og for
barn som har en annen alder når de møter et
nytt språk (Salameh 2003). Det er lite forsk-
ning å støtte seg til når det gjelder minori-
tetsbarn og spesifikke språkvansker. Men på
bakgrunn av Salamehs studie kan det være
hensiktsmessig å kartlegge barn etter to års
eksponering for andrespråket dersom man
mistenker språkvansker.

Som en del av språkutredning er det vanlig å
kartlegge grammatiske ferdigheter. Uttale,
enkel grammatikk, samtaleferdigheter og
grunnleggende ordforråd etableres relativt
tidlig i språkutviklingen. Hvis et barn har
problemer på disse områdene på morsmålet,
kan det være indikasjoner på spesifikke van-
sker med språk, og språket bør vurderes nær-
mere. Det vil forventes at et barn med rela-
tivt god morsmålskompetanse også vil ha
god grammatisk kompetanse og grammatisk
forståelse på morsmål. På bakgrunn av studi-
en til Salameh kan en også forvente at
grunnleggende grammatikk på andrespråket
i hovedsak er tilegnet etter to års ekspone-
ring. En vil også forvente at minoritetsbarn
med spesifikke språkvansker vil ha vansker
med både førstespråkets og andrespråkets
grammatikk selv etter omfattende ekspone-
ring for begge språkene.

PRESENTASJON AVTEST FOR
RECEPTION OF GRAMMAR –VERSION 2;
TROG- 2 (BISHOP 2003)

Den norske versjonen av TROG -2 ble utgitt
av Pearson Assessment i 2009. TROG-2 er
en reseptiv språktest som måler grammatisk

forståelse. Den består av 80 setninger. Til
hver setning får barnet se fire bilder, og skal
velge det som passer. Hver grammatisk kon-
struksjon kommer i blokker på fire lignende
setninger. Blokkene har bare delvis økende
vanskegrad på norsk, og det samme er tilfel-
let for oversettelsene til de ulike minorites-
språkene. Testen kan brukes av logopeder,
spesialpedagoger, pedagoger og psykologer,
og er først og fremst utviklet for å avdekke
spesifikke språkvansker og språklig funge-
ring hos personer med hørselstap, fysiske
handikapp som går ut over taleevnen og
generelle lærevansker. Den kan også brukes
for voksne med afasi.

De første blokkene i TROG-2 har leksikalske
distraktorer mens de siste blokkene har
grammatiske distraktorer. En leksikalsk
disktraktor er et stimulusbilde som kun skil-
ler seg fra det riktige svaralternative ved at
ett eller to av innholdsordene er annerledes.
Grammatiske distraktorer er et stimulusbilde
som kun skiller seg fra det riktige svaralter-
nativet gjennom en annen bøyning av et ord
eller en annen ordrekkefølge (håndbok for
TROG-2 s. 11) En kan vurdere tre typer feil,
systematiske, sporadiske og tilfeldige:

Systematiske feil viser seg der eleven syste-
matisk feiltolker en setningstype og får alle
setningene i blokken feil. I våre data ser vi at
det er mange som systematisk gjør feil på
blokk O, verken-eller-setninger. Disse blir
ofte tolket som både-og, slik at de f eks for
setningen Esken er verken stor eller gul vil
peke på den store gule esken. Tendenser til
det samme har vi også sett for blokk H, ikke
bare x men også y. Disse blir ofte tolket som
ikke x men y, slik at eleven f eks for setning-
en Blyanten er ikke bare lang, men også rød
vil peke på den korte røde blyanten.
Sporadiske feil viser seg når eleven skårer
over 'chance', altså når det er klart at eleven
ikke gjetter, men likevel gjør enkelte feil.
Sporadiske feil indikerer at eleven har en
viss forståelse for konstruksjonene som tes-
tes, men vedkommende kan ha prosesse-
ringsvansker som gjør at hun eller han ikke
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alltid oppfatter setningene. Tilfeldige feil
viser seg når eleven skårer på 'chance' nivå,
altså når skåringsnivået er forenelig med at
vedkommende gjetter. Tilfeldige feil indike-
rer at vedkommende har liten forståelse for
strukturene som testes.

I konstruksjonen av testen er det benyttet et
begrenset utvalg av enkle høyfrekvente sub-
stantiv, verb, preposisjoner og adjektiv. Årsa-
ken til dette er at man ønsket å minske risi-
koen for at eleven mislykkes på en oppgave
på grunn av manglende ordforråd. TROG -2
kan nyttes til å identifisere grammatiske
strukturer eleven har problemer med, og feil-
mønstrene kan gi innsikt i en elevs forståel-
sesproblemer.

UTFORDRINGERVEDTILPASNING AV
TROG- 2 TIL MORSMÅL

Oversettelse av tester som skal vurdere språk
stiller store krav til kjennskap til både kilde-
språket og målspråket. Tilpasning og over-
settelse av TROG- 2 er gjort ved at to uav-
hengige morsmålstalere av målspråket har
arbeidet med oppgavene. Deretter har det
vært drøftinger mellom oversetterne og pro-
sjektgruppen for å komme fram til et felles
produkt. I drøftingene er også den engelsk-
språklige og norske utgaven av TROG-2
brukt som kilde. Den endelige utgaven av
prøvene er deretter gitt til en annen overset-
ter som har tilbakeoversatt fra morsmål og til
norsk1). Selv om det ble tilstrebet å gjøre et
grundig arbeid i tilpasningen av de ulike
grammatiske konstruksjonene og bøynings-
formene er det ikke alltid mulig å finne klare
motstykker mellom kildespråk og målspråk.
Det er likevel vår erfaring at det var relativt
uproblematisk å tilpasse oppgavene i TROG-
2 til ulike språk, men det betyr ikke at kon-
struksjoner og bøyningsformer har samme
vanskegrad på alle språk.

Ettersom vanskegraden på konstruksjonene
varierte på de ulike språkene ble alle barn
testet med alle 80 items på begge språk.
Stoppkriterier som er anbefalt i den norske
og engelske utgaven av TROG-2 ble derfor
ikke benyttet.

UTVALGET

Utvalget består av 979 elever med minoritets-
språklig bakgrunn fra østlandsområdet.
Elever hvor det var mistanke om spesialpeda-
gogiske behov eller som hadde kort botid i
Norge ble ekskludert fra utvalget. Mellom
100 og 200 elever i aldersgruppen 6-12 år fra
språkene albansk, somali, tamil, tyrkisk,
urdu/punjabi, somali og vietnamesisk har
vært med i utprøvingen. Prøven er gjennom-
ført på morsmål og norsk med seks måneders
mellomrom. I hovedsak er halvparten av
utvalget testet først på morsmål, mens den
andre halvparten er testet først på norsk.
Datainnsamlingen er delvis utført av forfat-
terne av artikkelen og delvis ved hjelp av PP -
rådgivere, morsmålslærere og studenter med
testkompetanse og relevant språkkompetanse.

RESULTATER

Til tross for at TROG-2 er tilpasset språk
med svært ulik oppbygging og struktur og de
grammatiske konstruksjonene kan ha ulik
vanskegrad på språkene, viser utprøvingen
at det er relativ liten spredning i resultater.
Dette gjelder både skåre på morsmål og på
norsk.

Som vi ser av Figur 1 og 2 viser resultatene
for alle språk en jevn progresjon når det gjel-
der oppnådd råskåre i forhold til alder. Dette
gjelder både når testen administreres på
norsk og på morsmål. Siden elever med mis-
tanke om spesialpedagogiske behov eller
kort botid i Norge ble ekskludert fra utval-
get, ble det også forventet gode grammatiske
ferdigheter på begge språk i utvalget.
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1) Når det gjelder den pakistanske versjonen er det utarbeidet både en punjabi og urdu versjon. Det var signi-
fikante forskjeller i utprøvingen og utvalgene ble slått sammen.



SPRÅKSPESIFIKKE KOMMENTARER

Albansk grammatikk er i enkelte henseender
forskjellig fra norsk, men ettersom albansk i
likhet med norsk er et IE språk, er det også
mye som er likt. Skåren på TROG-2 er
gjennomgående høy på begge språk, med
unntak av blokk O (verken-eller-konstruk-
sjoner) som er vanskeligere på norsk enn på
albansk.

Totalskåren for somaliere er noe høyere på
norsk enn på somali, men det er få systema-
tiske forskjeller i skåre mellom de to språ-
kene, bortsett fra at blokk O (verken-eller-
konstruksjoner) og blokk T (relativsetninger
som står til objektet) er vanskeligere på norsk.

Nå det gjelder tamilske informanter er blokk
O (verken-eller-konstruksjon) og blokk T
(innskutt relativsetning) spesielt vanskelig
på norsk, men ingen av blokkene peker seg
ut med spesielt svake resultater på tamilsk.
Det er relativt små skåreforskjeller på
tamilsk og norsk på TROG-2.

Når det gjelder tyrkiske informanter er ver-
ken eller - konstruksjonen i blokk O og
entall–flertall i blokk R samt innskutt rela-
tivsetning i blokk T spesielt vanskelig på
norsk, mens relativkonstruksjoner i bokk S
er spesielt komplisert på tyrkisk. På begge
språk er passivkonstruksjonen i blokk K
komplisert. I de to yngste årsklassene (under
7 år og 8 år) var skåren bedre på tyrkisk enn
på norsk, men i de to siste alderstrinnene er
de grammatiske ferdighetene på samme nivå
på norsk som på tyrkisk, vurdert med testen
TROG-2. (Se figur 1 og 2 neste side.)

VURDERING AV RESULTATER

Den norske versjonen av TROG-2 er nor-
mert med utgangspunkt i 900 barn fra 4 til
14 år, og resultater og skåring er framstilt i
blokker. På bakgrunn av usikkerhet mht van-
skegrad på ulike grammatiske konstruksjo-
ner ble det i stedet for skåring i blokker utar-
beidet skåre på itemnivå for de morsmålsba-
serte versjoner av TROG-2. Aldersinn-
delingen i den norske versjonen varierer
mellom halvårs – og årsinndeling avhengig

av hvor en antar at den grammatiske utvik-
lingen har størst vekst. Dette har ikke vært
mulig i forhold til de morsmålsbaserte ver-
sjonene fordi utvalget har vært vesentlig
mindre. I tillegg er utvalgenes alder forskjel-
lig. Mens det norske utvalget har vært fra 4
– 14 år, har utvalget av minoritetselever vært
6-12 år. I de morsmålbaserte versjonene ble
det foretatt en aldersinndeling av utvalget ut
fra hele år og det ble regnet ut et gjennom-
snitt for hver aldersgruppe og språk både på
norsk og morsmål. Det er oppgitt et sikker-
hetsintervall for utregning av gjennomsnittet
for hver aldersgruppe. Dette er ikke det
samme som begrepet konfidensintervall
hvor også reliabilitetshensyn er tatt med i
vurderingen. I utregningen for skåre for
TROG-2 i denne utprøvingen betyr sikker-
hetsintervallet at det er sannsynlig at det
oppgitte gjennomsnittet med 95% sikkerhet
er riktig for vårt utvalg. Dersom gjennom-
snittet i aldersgruppen er 75 og sikkerhetsin-
tervallet er mellom 65 og 83 vil man dersom
eleven skårer mellom 73 og 77 med 95% sik-
kerhet kunne anta at en aktuell elevs resulta-
ter er innenfor gjennomsnitt for alderen
sammenliknet med elever med tilsvarende
alder og språkbakgrunn. Når man sammen-
likner en elevs skåre med gjennomsnittlig
skåre i utvalget vil man derfor ha mulighet
til å si noe om hvorvidt eleven presterer
innenfor normalvariasjonen for alder og
språkbakgrunn.

Det er også utarbeidet tabeller som viser pro-
sentvis riktig skåre pr item og språkgruppe
både for norsk og morsmål. Ved å sammen-
likne en elevs skåre med hvor mange prosent
av utvalget innenfor hver språkgruppe som
har fått riktig skåre på et aktuelt item er det
mulig å gjøre kvalitative vurderinger av ele-
vens resultater sammenliknet med hva som
er typisk for elever med samme språkbak-
grunn. Ved å undersøke om denne tendensen
er typisk for språkgruppen som helhet vil
man kunne få bedre grunnlag for vurdering
av eleven. I den norske håndboken presen-
ters også hvordan skåren kan vurderes ut fra
ulike feiltyper: systematiske, sporadiske og
tilfeldige feil. Det anbefales å ta i bruk disse
mulighetene også når det gjelder minoritets-
språklige elever.
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Figur 2:
Antall riktige setninger på norsk

Figur 1:
Antall riktige setninger på morsmål



RELIABILITET OGVALIDITET

Vurderingen av reliabiliteten omhandler den
indre konsistensen i testen. Det er relativt
høy reliabilitet målt med Cronbachs Alpha.
Dette gjelder den norske utgaven på alle
språk (0.67 - 0.96) og de morsmålsbaserte
utgavene ( 0. 66 - 0.98).

Når det gjelder validitet ble hele utvalget
kartlagt med delprøvene ordspenn, setnings-
minne og begreper fra Språk 6-16 og BPVS-
II samtidig med TROG-2. Det er signifikan-
te sammenhenger mellom TROG-2 og alle
andre prøver på 0.01 nivå målt ved Pearson-
R. Dette gjelder både norske og morsmåls-
baserte prøver. (Se tabell 1 under.)

TROG-2 OG MINORITETSELEVER MED
ANTATT SLI. ELEVEKSEMPLER

Innledningsvis ble det vist til at uttale, enkel
grammatikk, samtaleferdigheter og grunn-
leggende ordforråd etableres relativt tidlig i
språkutviklingen. Resultatene fra utprøving-
en med TROG-2 kan gi indikasjoner på hva
som kan forventes av grammatiske ferdighe-
ter på ulike språk og alderstrinn hos minori-
tetselever målt ved TROG-2 fordi elever med
mistanke om spesialpedagogiske behov eller
kort botid er ekskludert fra utvalget. Målset-

tingen med utprøvingen var imidlertid å
finne fram til verktøy og prøver som kan
benyttes for å fange opp minoritetsbarn med
mistanke om spesifikke vansker med språk.
Kliniske kjennetegn på spesifikke språkvan-
sker kan være problemer med syntaks og
bøyningsformer og et lite utviklet ordforråd
sammenlignet med jevnaldrende barn uten
språkvansker. Vanskene vil komme til
uttrykk både på både på morsmål og norsk.

Som en del av utprøvingen ble TROG-2
benyttet overfor to 12 års gamle elever med
forskjellige morsmål med antatt spesifikke
språkvansker.

EElleevv  11 er tamilsk, født i Norge og er eldst av
to søstre. Hun begynte i barnehagen da hun
var tre år. Foreldrene ønsket en språkkartleg-
ging i førskolealder fordi de mente at barnet
hadde en forsinket språkutvikling sammen-
lignet med to år yngre søster. Barnehagen
oppfattet at den språklige usikkerheten
hadde sammenheng med at andrespråket
norsk var i utvikling og eleven ble henvist til
PPT først på mellomtrinnet pga bekymring
for begrepsforståelse og leseforståelse.

Evneprøvene Leiter – R og utføringsdelen av
WISC-III viser en elev som har læreforutset-
ninger i og over normalområde. Kartlagt på
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Table Caption
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabell 1: 
Sammenhenger mellom TROG-2 og Begreper,Setningsminne og Ordspenn fra 
Språk 6-16 og BPVS-II

begreper begreper setnings- setnings- ordspenn ordspenn  BPVS BPVS TROG TROG
norsk morsmål minne minne norsk  morsmål norsk morsmål norsk morsmål

norsk morsmål

TROG Pearson ,63(**) ,34(**) ,55(**) ,19(**) ,46(**) ,28(**) ,72(**) ,36(**) 1
norsk Correlation

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 871 621 917 664 864 626 923 669 924

TROG Pearson
morsmål Correlation ,40(**) ,54(**) ,34(**) ,45(**) ,32(**) ,34(**) ,34(**) ,60(**) ,35(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 626 643 663 693 625 648 667 701 665 715



norsk har eleven svake resultater på TROG-
2 (råskåre 69) sammenlignet med gjennom-
snittet for det tamilske utvalget. Skårene på
minneprøvene ordspenn, setningsminne og
begreper fra screeningtesten Språk 6 -16 var
også svakt. Morsmålskartleggingen med
TROG-2 viser tilsvarende resultater som på
norsk (råskåre 69) , men det var feil på andre
konstruksjoner på morsmål enn på norsk. På
minneprøver var resultatene tilsvarende svake
på tamilsk som på norsk. Kartleggingen viser
at eleven har gode læreforutsetninger og at
det er et misforhold mellom læreforutsetning-
er og språklige fungering. Resultatene på prø-
vene tyder på minneproblemer og usikre
grammatiske ferdigheter på begge språk.
Foreldrenes bekymring for språkutviklingen
styrket resultatene på verktøyene. Eleven har
vært eksponert for morsmål og norsk
gjennom barnehagetilbud og fritidstilbud over
flere år og den svake språklige fungeringen
synes derfor ikke å kunne forklares ut fra
manglende eksponering. Morsmålskartleg-
ging bidro til å styrke hypotesen om en spesi-
fikk vanske med språk. 

EElleevv  22 er vietnamesisk, født i Norge og er
eldst av tre søsken. Familien snakker vietna-
mesisk hjemme. Foreldrene forteller at
svangerskap og fødsel forløp normalt og at
barnet har hatt en normal språkutvikling på
morsmål. De mener at ferdigheter i norsk er
bedre enn på morsmål.

Eleven begynte i barnehage da hun var 5 år
og har fått morsmålsopplæring.samt spesial-
pedagogisk tilrettelegging på alle klassetrinn
pga svakt ordforrråd og problemer med
leseinnlæring og leseforståelse. 

Eleven har resultater i normalområdet på
utføringsdelen av WISC III og Leiter-R.
Resultater fra norskspråklig kartlegging
viser at fra Begreper fra Språk 6 – 16 og
Ordforståelse på WISC III ligger under nor-
malområdet. Hun får svak skåre på TROG-2
(råskåre 62), og gjør feil også på svært enkle
fortellende setninger. På minneprøvene fra
Språk 6-16 skårer hun noe under normalom-
rådet. Resultatene på TROG-2 på morsmål
er svært svake (råskåre 48), og vesentlig sva-

kere enn på norsk (råskåre 62). Hun har også
svake resultater på minneprøver på morsmål. 

Eleven har gode ikke språklige læreforutset-
ninger og det er et misforhold mellom ele-
vens læreforutsetninger og språklige funge-
ring. Eleven synes å ha spesifikke problemer
med å forstå og produsere grammatiske
strukturer, spesielt gjelder dette morsmålet.
Hun har også et minneproblem. Dette gjelder
både å huske enkeltelementer som tall og ord
(tallminne og ordspenn) og også som set-
ningsminne. Kartleggingen på morsmål
bidrar til å bekrefte at problemene med
minne og grammatikk (ordspenn, setnings-
minne og TROG-2) ikke kan forklares ut fra
svake norskspråklige ferdigheter, men har
sammenheng med språk generelt. 

For begge elevene bidro morsmålsbaserte
prøver til å støtte opp under antagelser om
spesifikke vansker med språk.

OPPSUMMERING 

Resultatene på TROG-2 viser at utvalget har
en jevn progresjon når det gjelder oppnådd
råskåre i forhold til alder i utprøvingen.
Dette gjelder både når testen administreres
på norsk og på morsmål. I utprøvingen var
elever med mistanke om spesialpedagogiske
behov eller kort botid i Norge ekskludert fra
utvalget og det forventes gode grammatiske
ferdigheter på begge språk av informantene i
utvalget. 

TROG-2 har også blitt prøvd på elever med
antatt spesifikke språkvanske. De hadde sva-
kere resultater både på morsmål og norsk
enn normalutvalget på grammatiske ferdig-
heter vurdert med TROG-2.

Kartlegging av minoritetselever med mulige
språk og lesevansker forutsetter kompetanse
både om kartlegging og utredning generelt
og om tospråklighet spesielt. En vurdering
av en mulig forsinket eller avvikende språk-
utvikling krever en omfattende kartlegging.
Kartleggingen bør innbefatte anamnese, vur-
dering av språk i bruk, pedagogisk tilrette-
legging og læringsutbytte samt normerte tes-
ter, observasjon, intervju og mer uformell
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prøving. Med dette som utgangspunkt kan
det utvikles hypoteser om årsak til at barnet
strever med språk- og/eller lesevansker og
dersom hypotesene følges opp av systema-
tisk pedagogisk tilrettelegging, samt evalue-
ring over tid, vil en med større sikkerhet
kunne avgjøre hva som er årsak til vanskene. 

Morsmålsbaserte kartleggingsverktøy som
TROG-2 kan bidra med viktig, men ikke til-
strekkelig, informasjon i en vurdering av om
hvorvidt minoritetsbarn har spesialpedago-
giske behov.
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Opp til 7 år 63 (56-70) 59 (54-63)

8 år 65 (58-72) 64 (60-67)

9 år 69 (64-74) 64 (61-68)

10 år 71 (66-76) 70 (69-75)

11 år 72 (69-76) 71 (69-75)

12 år og eldre 73 (69-77) 72 (69-75)
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Tabell 2: 
Gjennomsnittlig råskåre og sikkerhetsintervall for språk og aldersgrupper for. TROG-2

ALBANSK

Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall for
gjennomsnitt,

albansk

Alder Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall 

for gjennomsnitt,
norsk

Opp til 7 år 53 (47-61) 52 (41-62) 

8 år 59 (50-69) 67 (58-75)

9 år 59 (50-69) 68 (63-73)

10 år 63 (55-70) 68 (64-70)

11 år 70 (68-75) 70 (65-74) 

12 år og eldre 70 (56 -78) 73 (68-78)

SOMALI

Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall for
gjennomsnitt,

somali

Alder Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall 

for gjennomsnitt,
norsk

Opp til 7 år 60 (55-65) 57 (53-60)

8 år 65 (62-68) 57 (52-62)

9 år 69 (65-73) 68 (65-71)

10 år 72 (69-75) 66 (63-70)

11 år 73 (69-76) 73 (70-76)

12 år og eldre 75 (73-76) 73 (72-76)

TYRKISK

Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall for
gjennomsnitt,

tyrkisk

Alder Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall 

for gjennomsnitt,
norsk

Opp til 7 år 58 (52-64) 60 (57-63)

8 år 58 (53-63) 65 (62-68)

9 år 58 (53-64) 67 (64-70)

10 år 67 (64-69) 71 (70-73)

11 år 68 (63-72) 71 (68-74)

12 år og eldre 71 (68-75) 74 (69-78)

VIETNAMESISK

Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall for
gjennomsnitt,
vietnamesisk

Alder Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall 

for gjennomsnitt,
norsk

Opp til 7 år 46 (41-56) 56 (52-59)

8 år 57 (52-62) 60 (56-64)

9 år 60 (56-65) 65 (61-68)

10 år 62 (57-67) 69 (67-72)

11 år 65 (59-71) 71 (69-73)

12 år og eldre 68 (65-72) 72 (69-74)

PUNJABI/URDU

Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall,
punjabi/urdu

Alder Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall, 

norsk

Opp til 7 år 62 (59-66)

8 år 68 (63-73) 69 (67-71)

9 år 71 (67-75) 68 (66-70)

10 år 70 (65-76) 74 (72-75)

11 år 76 (74-78) 76 (74-77)

12 år og eldre 75 (73-77) 73 (70-77)

TAMIL

Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall,

tamil

Alder Gjennomsnitts-
skåre og sikker-
hetsintervall, 

norsk
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Tabell 3: 
Prosentvis riktig skåre for hvert enkelt item fordelt på alle morsmål og norsk, TROG-2

Fortsettes neste side

Setn. Setning mors- norsk mors- norsk mors- norsk
nr. mål mål mål 

A1 Sauen løper 93% 97% 99% 97% 100% 98%
A2 Skjerfet er gult 93% 100% 92% 99% 99% 100%
A3 Damen peker 97% 100% 95% 97% 97% 96%
A4 Kammen er rød 95% 98% 96% 99% 99% 97%
B1 Mannen sitter ikke 95% 100% 93% 97% 98% 99%
B2 Stjernen er ikke rød 97% 98% 94% 97% 98% 99%
B3 Kua løper ikke 97% 95% 96% 95% 98% 97%
B4 Gaffelen er ikke stor 92% 97% 97% 98% 99% 98%
C1 Koppen er inni esken 93% 98% 94% 96% 98% 96%
C2 Anda ligger på ballen 92% 98% 97% 93% 93% 98%
C3 Blyanten ligger på skjerfet 83% 93% 94% 93% 98% 96%
C4 Stjernen er inni ballen 92% 95% 92% 92% 94% 95%
D1 Jenta dytter esken 95% 100% 97% 100% 98% 100%
D2 Hunden står på bordet 82% 82% 83% 75% 88% 84%
D3 Katten tar på skoen 92% 95% 99% 94% 99% 96%
D4 Elefanten løper etter jenta 92% 95% 92% 90% 97% 93%
E1 Katten ser på gutten 95% 97% 95% 93% 92% 94%
E2 Mannen løper etter hunden 92% 98% 97% 99% 97% 99%
E3 Elefanten dytter jenta 92% 100% 89% 97% 82% 98%
E4 Damen dytter kua 98% 93% 93% 97% 98% 100%
F1 Hesten ser koppen og boka 97% 95% 89% 87% 86% 94%
F2 Her er en lang blyant og en rød ball 97% 98% 94% 96% 98% 99%
F3 Gutten ser på stolen og kniven 87% 93% 82% 97% 94% 95%
F4 Her er en gul stjerne og en stor blomst 90% 98% 91% 97% 98% 95%
G1 Mannen som spiser, ser på katten 93% 92% 88% 88% 90% 90%
G2 Boka som er rød, ligger på blyanten 83% 93% 70% 91% 82% 87%
G3 Jenta som hopper, peker på mannen 85% 85% 82% 77% 86% 78%
G4 Skoen som er rød, er inni esken 92% 97% 92% 92% 94% 88%
H1 Blyanten er ikke bare lang, men også rød 95% 80% 90% 78% 49% 76%
H2 Ikke bare esken, men også blomsten er gul 88% 92% 91% 87% 82% 92%
H3 Ikke bare damen, men også katten løper 92% 95% 92% 93% 94% 91%
H4 Mannen ikke bare løper, men peker også 87% 92% 89% 94% 74% 84%
I1 Blomsten er over anda 83% 88% 87% 82% 91% 87%
I2 Koppen er under stjernen 78% 63% 68% 59% 77% 61%
I3 Kniven er over skoen 92% 90% 95% 86% 90% 91%
I4 Blyanten er under gaffelen 87% 88% 90% 88% 90% 89%
J1 Anda er større enn ballen 93% 92% 86% 91% 94% 89%
J2 Treet er høyere enn huset 90% 98% 86% 88% 92% 94%
J3 Blyanten er lenger enn kniven 92% 95% 91% 89% 94% 92%

SomaliPakistanskAlbansk
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Setn. Setning mors- norsk mors- norsk mors- norsk
nr. mål mål mål 

J4 Blomsten er lenger enn kammen 87% 98% 89% 89% 95% 91%
K1 Kua blir jaget av jenta 62% 65% 62% 67% 70% 69%
K2 Gutten blir dyttet av elefanten 77% 95% 72% 91% 84% 88%
K3 Anda blir jaget av damen 63% 72% 61% 65% 66% 66%
K4 Sauen blir dyttet av gutten 65% 80% 53% 77% 70% 77%
L1 Mannen ser på hesten og løper 78% 80% 72% 69% 89% 77%
L2 Boka ligger på skjerfet og er blå 68% 73% 77% 63% 78% 69%
L3 Gutten løper etter hunden og hopper 82% 93% 80% 87% 86% 88%
L4 Esken er inni koppen og er blå 82% 77% 68% 70% 80% 65%
M1 De bærer ham 67% 97% 83% 91% 94% 88%
M2 Han løper etter dem 85% 92% 87% 85% 69% 89%
M3 Hun ser på dem 62% 70% 56% 57% 86% 63%
M4 De dytter ham 70% 87% 71% 67% 86% 77%
N1 Mannen ser at gutten peker på ham 87% 92% 78% 92% 63% 83%
N2 Gutten ser at elefanten tar på ham 85% 97% 92% 92% 70% 90%
N3 Jenta ser at damen peker på henne 82% 90% 74% 78% 51% 82%
N4 Damen ser at jenta tar på henne 78% 85% 73% 81% 67% 70%
O1 Jenta verken peker eller løper 93% 43% 92% 56% 70% 38%
O2 Verken blomsten eller skjerfet er langt 88% 40% 53% 36% 55% 33%
O3 Esken er verken stor eller gul 93% 37% 86% 49% 65% 34%
O4 Verken jenta eller hunden sitter 93% 40% 92% 48% 70% 38%
P1 Koppen, men ikke gaffelen, er rød 75% 87% 74% 80% 90% 77%
P2 Kammen er lang, men ikke blå 80% 97% 93% 95% 94% 90%
P3 Mannen, men ikke hesten, hopper 77% 82% 73% 69% 88% 71%
P4 Jenta løper, men peker ikke 87% 95% 87% 91% 91% 82%
Q1 Elefanten som dytter gutten, er stor 95% 92% 77% 81% 88% 74%
Q2 Esken inni koppen er gul 85% 78% 78% 72% 86% 69%
Q3 Hesten som løper etter jenta, er stor 90% 97% 93% 88% 94% 84%
Q4 Skjerfet på skoen er blått 70% 80% 73% 70% 91% 65%
R1 Kuene står under treet 63% 78% 49% 77% 81% 71%
R2 Gutten plukker blomstene 83% 90% 68% 70% 86% 74%
R3 Jentene står på stolen 83% 83% 67% 69% 77% 66%
R4 Katten løper etter endene 75% 78% 69% 72% 85% 70%
S1 Jenta løper etter hunden som hopper 80% 81% 77% 77% 77% 68%
S2 Mannen dytter kua som står 71% 88% 86% 84% 53% 80%
S3 Koppen er inni esken som er rød 76% 63% 30% 51% 81% 60%
S4 Skjerfet ligger på blyanten som er blå 42% 39% 33% 37% 70% 35%
T1 Sauen jenta ser på, løper 73% 73% 51% 56% 90% 50%
T2 Mannen elefanten ser på, spiser 51% 12% 33% 27% 78% 26%
T3 Anda ballen ligger på, er gul 31% 9% 37% 22% 73% 10%
T4 Skjerfet boka ligger på, er blått 19% 39% 35% 35% 22% 25% 

SomaliPakistanskAlbansk

Fortsettelse fra forrige side
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Prosentvis riktig skåre for hvert enkelt item på TROG

Setn. Setning mors- norsk mors- norsk mors- norsk
nr. mål mål mål 

A1 Sauen løper 95% 97% 100% 98% 99% 98%
A2 Skjerfet er gult 98% 99% 99% 100% 100% 94%
A3 Damen peker 95% 97% 97% 96% 100% 96%
A4 Kammen er rød 99% 99% 99% 97% 100% 99%
B1 Mannen sitter ikke 100% 98% 98% 99% 100% 96%
B2 Stjernen er ikke rød 97% 96% 98% 99% 100% 93%
B3 Kua løper ikke 99% 80% 98% 97% 100% 98%
B4 Gaffelen er ikke stor 100% 98% 99% 98% 100% 96%
C1 Koppen er inni esken 96% 96% 98% 96% 98% 91%
C2 Anda ligger på ballen 99% 97% 93% 98% 100% 96%
C3 Blyanten ligger på skjerfet 97% 97% 98% 96% 95% 94%
C4 Stjernen er inni ballen 97% 96% 94% 95% 99% 93%
D1 Jenta dytter esken 100% 99% 98% 100% 100% 98%
D2 Hunden står på bordet 88% 86% 88% 84% 93% 91%
D3 Katten tar på skoen 91% 97% 99% 96% 100% 98%
D4 Elefanten løper etter jenta 94% 96% 97% 93% 98% 96%
E1 Katten ser på gutten 97% 96% 92% 94% 98% 88%
E2 Mannen løper etter hunden 99% 97% 97% 99% 99% 98%
E3 Elefanten dytter jenta 97% 97% 82% 98% 98% 90%
E4 Damen dytter kua 100% 99% 98% 100% 100% 98%
F1 Hesten ser koppen og boka 97% 96% 86% 94% 96% 56%
F2 Her er en lang blyant og en rød ball 99% 99% 98% 99% 100% 98%
F3 Gutten ser på stolen og kniven 95% 99% 94% 95% 95% 89%
F4 Her er en gul stjerne og en stor blomst 96% 98% 98% 95% 96% 73%
G1 Mannen som spiser, ser på katten 96% 94% 90% 90% 95% 89%
G2 Boka som er rød, ligger på blyanten 92% 93% 82% 87% 95% 85%
G3 Jenta som hopper, peker på mannen 80% 90% 86% 78% 93% 78%
G4 Skoen som er rød, er inni esken 92% 95% 94% 88% 94% 94%
H1 Blyanten er ikke bare lang, men også rød 96% 80% 49% 76% 75% 71%
H2 Ikke bare esken, men også blomsten er gul 94% 88% 82% 92% 85% 81%
H3 Ikke bare damen, men også katten løper 95% 95% 94% 91% 95% 93%
H4 Mannen ikke bare løper, men peker også 96% 96% 74% 84% 90% 86%
I1 Blomsten er over anda 96% 95% 91% 87% 89% 93%
I2 Koppen er under stjernen 75% 74% 77% 61% 63% 65%
I3 Kniven er over skoen 95% 93% 90% 91% 95% 98%
I4 Blyanten er under gaffelen 90% 90% 90% 89% 88% 96%
J1 Anda er større enn ballen 90% 96% 94% 89% 94% 96%
J2 Treet er høyere enn huset 96% 96% 92% 94% 99% 88%
J3 Blyanten er lenger enn kniven 89% 96% 94% 92% 99% 94%
J4 Blomsten er lenger enn kammen 91% 96% 95% 91% 99% 95%
K1 Kua blir jaget av jenta 72% 89% 70% 69% 81% 68%
K2 Gutten blir dyttet av elefanten 89% 96% 84% 88% 94% 84%
K3 Anda blir jaget av damen 78% 87% 66% 66% 83% 58%

VietnamesiskTyrkiskTamil

Fortsettes neste side
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Fortsettelse fra forrige side

Setn. Setning mors- norsk mors- norsk mors- norsk
nr. mål mål mål 

K4 Sauen blir dyttet av gutten 78% 88% 70% 77% 80% 76%
L1 Mannen ser på hesten og løper 66% 86% 89% 77% 84% 76%
L2 Boka ligger på skjerfet og er blå 83% 78% 78% 69% 74% 53%
L3 Gutten løper etter hunden og hopper 90% 89% 86% 88% 89% 76%
L4 Esken er inni koppen og er blå 92% 79% 80% 65% 66% 50%
M1 De bærer ham 99% 98% 94% 88% 99% 69%
M2 Han løper etter dem 85% 89% 69% 89% 93% 64%
M3 Hun ser på dem 71% 66% 86% 63% 76% 59%
M4 De dytter ham 93% 92% 86% 77% 83% 42%
N1 Mannen ser at gutten peker på ham 73% 92% 63% 83% 88% 41%
N2 Gutten ser at elefanten tar på ham 96% 95% 70% 90% 95% 71%
N3 Jenta ser at damen peker på henne 63% 88% 51% 82% 84% 53%
N4 Damen ser at jenta tar på henne 74% 85% 67% 70% 74% 64%
O1 Jenta verken peker eller løper 97% 65% 70% 38% 51% 83%
O2 Verken blomsten eller skjerfet er langt 78% 56% 55% 33% 34% 53%
O3 Esken er verken stor eller gul 91% 66% 65% 34% 44% 94%
O4 Verken jenta eller hunden sitter 98% 68% 70% 38% 44% 76%
P1 Koppen, men ikke gaffelen, er rød 95% 89% 90% 77% 83% 89%
P2 Kammen er lang, men ikke blå 98% 97% 94% 90% 94% 99%
P3 Mannen, men ikke hesten, hopper 94% 78% 88% 71% 64% 95%
P4 Jenta løper, men peker ikke 94% 97% 91% 82% 90% 85%
Q1 Elefanten som dytter gutten, er stor 85% 87% 88% 74% 91% 63%
Q2 Esken inni koppen er gul 94% 83% 86% 69% 85% 61%
Q3 Hesten som løper etter jenta, er stor 95% 88% 94% 84% 95% 73%
Q4 Skjerfet på skoen er blått 86% 83% 91% 65% 81% 73%
R1 Kuene står under treet 88% 75% 81% 71% 66% 41%
R2 Gutten plukker blomstene 79% 91% 86% 74% 79% 58%
R3 Jentene står på stolen 79% 83% 77% 66% 76% 61%
R4 Katten løper etter endene 87% 91% 85% 70% 80% 58%
S1 Jenta løper etter hunden som hopper 85% 91% 77% 68% 80% 56%
S2 Mannen dytter kua som står 88% 88% 53% 80% 88% 71%
S3 Koppen er inni esken som er rød 30% 60% 81% 60% 69% 84%
S4 Skjerfet ligger på blyanten som er blå 81% 64% 70% 35% 48% 55%
T1 Sauen jenta ser på, løper 93% 63% 90% 50% 68% 70%
T2 Mannen elefanten ser på, spiser 84% 32% 78% 26% 26% 25%
T3 Anda ballen ligger på, er gul 68% 12% 73% 10% 8% 25%
T4 Skjerfet boka ligger på, er blått 61% 47% 22% 25% 50% 31%
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