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Sammanfattning 

  
Bakgrund: Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP, är ett 
kliniskt verktyg för att utföra grammatiska analyser av spontantal hos barn med språkliga 
svårigheter. Än så länge finns inget normerat och standardiserat verktyg för bedömning av 
spontantal inom svensk logopedisk verksamhet, men en första anpassning av LARSP-
protokollet har nyligen gjorts till svenska, Swe-LARSP (Rosenberg & Mellenius, 2016). Swe-
LARSP bygger på tidigare empirisk forskning kring typisk språkutveckling hos svenskspråkiga 
barn, men har ännu inte utvärderats och testats mot spontantal hos svenska barn. 
  
Syfte: Denna studies syfte var att kvalitativt utvärdera steg IV i Swe-LARSP samt att praktiskt 
utvärdera användandet av Swe-LARSP. 
 

Metod: Spontantalsdata samlades in genom inspelningar av 8 normalspråkiga barn i åldern 
2;5–3;0 år på fyra olika förskolor i Umeå kommun. Materialet transkriberades och genomgick 
en grammatisk analys enligt riktlinjer för LARSP. Vidare jämfördes strukturerna i Swe-
LARSP-protokollet mot strukturerna som framkom i barnens yttranden. 
  
Resultat: Resultatet av den grammatiska analysen visade på sju frekvent förekommande 
strukturer som inte finns placerade i Swe-LARSP samt fyra redan befintliga strukturer med låg 
förekomst bland barnen. Resterande strukturer på steg IV yttrades av en majoritet av barnen. 
En struktur, placerad i steg V, förekom även hos en majoritet av barnen i studien. 
 

Slutsatser: LARSP är ett tidskrävande verktyg och kräver relativt djupgående förkunskaper, 
men ger en tydlig profil över barnets grammatiska förmåga. Strukturerna i steg IV i Swe-
LARSP, som första anpassning, stämmer överens med barnens språk till stor del. Studien har 
visat att ytterligare strukturer kan behöva läggas till och några av de befintliga tas bort, 
alternativt placeras om i det befintliga protokollet för att bättre ringa in centrala grammatiska 
drag i språket hos svenska barn i åldern 2;6–3;0 år. 
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Inledning 
 
I logopedisk klinisk verksamhet används ofta någon form av spontantalsbedömning vid 
utredning av barn med språkliga svårigheter. Det innebär att en inspelning görs av barnets tal 
när barnet pratar fritt. På så sätt får man en mer rättvisande bild av barnets vardagliga och 
naturliga kommunikation. Att komplettera språkliga bedömningar med en språklig analys av 
spontantal kan bidra med värdefull information om barnets språkliga färdigheter på flera olika 
nivåer (Hansson & Nettelbladt, 2007). En utförlig metod för att erhålla en övergripande 
grammatisk profil av barnets språk utgörs av Language Assessment, Remediation and 
Screening Procedure, LARSP (Crystal, Fletcher & Garman, 1976). LARSP är ett kliniskt 
verktyg för att utföra grammatiska analyser av spontantal hos engelskspråkiga barn med 
språkliga svårigheter. Detta verktyg gör det alltså möjligt för kliniker att skapa en profil över 
barnets grammatiska styrkor och svagheter i relation till barnets ålder. Än så länge finns inget 
normerat och standardiserat verktyg för bedömning av spontantal inom svensk logopedisk 
verksamhet, men en första anpassning av LARSP-protokollet har nyligen gjorts till svenska, 
Swe-LARSP (Rosenberg & Mellenius, 2016). Swe-LARSP innehåller sju steg där grammatiska 
färdigheter kopplas samman med kronologisk ålder. Swe-LARSP bygger på tidigare empirisk 
forskning kring typisk språkutveckling hos svenskspråkiga barn, men har ännu inte 
utvärderats och testats mot spontantal hos svenska barn. Denna studies syfte är således att 
kvalitativt utvärdera steg IV, åldern 2;6-3;0 (år; månader) i Swe-LARSP samt att utvärdera hur 
protokollet fungerar att arbeta med i praktiken. 

 

Bakgrund 
 

Barns tidiga språkutveckling  
 

Människans språkutveckling kan ses som en öppen process. Även om grammatik och uttal 
grundläggs i mycket tidig ålder är språket i ständig utveckling genom hela livet. En viktig 
förutsättning för att ett barn ska lära sig nya ord är begreppsutveckling, vilket bland annat 
innebär att barnet skapar minnesrepresentationer av föremål i sin omgivning (Strömqvist, 
2010). Piaget (1954) förde fram vikten av den kognitiva process som han 
benämnde objektpermanens, vilket innebär förståelsen för att ett objekt fortsätter att existera, 
även om det inte kan uppfattas med sinnena (t.ex. en leksak gömd under en filt). För att barnet 
ska kunna utveckla minnesrepresentationer krävs även att barnet förstår effekten av sina 
handlingar; att barnet förstår förhållandet mellan orsak-verkan. Tillägnandet av båda dessa 
kognitiva processer kan exempelvis ske genom lek (t.ex. titt-ut- och ge och ta-lekar) och är en 
förutsättning för barnets fortsatta utveckling av sitt lexikon (Nettelbladt, 2007).  

Omkring slutet av andra levnadsåret startar ett utvecklingsstadium hos barn med typisk 
utveckling som brukar kallas för ordförrådsspurten. Detta utvecklingsstadium innebär att 
barnet under en period har en stor tillväxt av nya ord (Strömqvist, 2010). Nettelbladt (2007) 
beskriver detta stadium i tre olika faser. I den första fasen lär sig barnet främst substantiv, 
vilket kan vara upp till cirka 100 nya ord. Under den andra fasen lärs främst verb in och i slutet 
av denna fas kan barnet ha tillägnat sig cirka 400 nya ord. I den tredje och sista fasen sker en 
snabb ökning av funktionsord och barnet kan på kort tid plötsligt ha tillägnat sig ett ordförråd 
på omkring 600 ord. Ordförrådsspurten är en viktig förutsättning för att barnet senare ska 
utveckla böjningsmorfologi och grammatiska färdigheter (Strömqvist, 2010).  Dock är 
ordförrådsspurten som ett utvecklingssteg ifrågasatt, då den inte kunnat observeras för alla 
barn och i stället skulle kunna förklaras genom flera mindre, osynkroniserade framsteg i 
kognitivt processande (Ganger & Brent, 2004).  

Vad gäller barns tillägnande av grammatiska färdigheter sker detta gradvis snarare än 
genom plötsliga språng i utvecklingen. Nya inlärda strukturer dyker ofta upp sporadiskt och 
kommer efter hand att användas vid fler tillfällen och i utökade kontexter (Håkansson & 
Hansson, 2007). När barn lär in en ny grammatisk form kan tillägnandet ibland beskrivas som 
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ett U-format förlopp. Detta mönster kan delas in i tre olika faser: 1) barnet lär sig genom 
imitation att böja ordet på ett riktigt och vuxenlikt sätt; 2) barnet avviker från den vuxna 
normen och börjar istället böja ordet på sitt eget vis; 3) barnet har nu lärt sig och återgår till 
ordets korrekta, vuxenenliga böjningsform (Strömqvist, 2010). Till en början baseras således 
språkinlärningen på lexikal inlärning, men när barnet har nått ett visst stadium i sin utveckling 
och har förvärvat en kritisk massa att jobba med, börjar barnet identifiera mönster och 
abstrakta regler i språket. Exempelvis lär sig barnet först ordet sprang genom lexikal 
inlärning. När barnet blir varse att preteritum kan bildas genom verbstam plus ändelsen -de/te 
övergeneraliserar barnet detta böjningsmönster genom att säga springde. Att barnet över-
generaliserar böjningsmönster är ett tecken på att barnet har tagit ett stort steg i sin 
grammatiska utveckling. Ett ord som springde kan inte vara lexikalt inlärt, då sprang torde 
förekomma mer frekvent i barnets input (språkliga inflöde). Barnet har alltså uppfattat och 
tillämpat en produktiv regel i dylika fall (Håkansson & Hansson, 2007). 

Ordföljdsmönstret hos barn är oftast redan tidigt i enlighet med vuxenspråkets regler. 
Till en början kan det hända att vissa satsdelar utelämnas när barnet konstruerar satser. De 
satsdelar som förekommer följer vanligen samma ordning som i vuxenspråket, då barn med 
typisk språkutveckling inte kombinerar satsdelar hur som helst (Håkansson & Hansson, 
2007). Håkansson (2014) menar dock att det inte finns några belägg för att barn 
skulle använda sig av rigida ordföljdsmönster utan hävdar snarare det motsatta, det vill säga 
att barn varierar sin ordföljd mera än vad vuxna gör. 

 

Svensk morfologi och syntax 
 
Svenskan är ett germanskt språk som ingår i den skandinaviska språkfamiljen och är nära 
besläktat med norska och danska (Josefsson & Platzack, 2004). Följande avsnitt innehåller en 
kort översikt om svensk grammatik uppdelad i två delar: morfologi och syntax.  
 

Morfologi 
 

Språkets minsta betydelsebärande enhet kallas morfem. Morfem kan delas in i två olika typer. 
Det finns lexikala morfem som hör till ordklasserna substantiv, adjektiv, verb och i vissa fall 
adverb. Sedan finns det grammatiska morfem som antingen är bundna eller fria. Bundna 
grammatiska morfem sitter fast på lexikala morfem i form av böjningsändelser, t.ex. 
pluraländelsen -ar i ordet häst-ar eller ändelsen för bestämd form i ordet häst-en. Fria 
grammatiska morfem utgörs exempelvis av prepositioner (på, i), artiklar (en, ett) och hjälpverb 
(har). Dessa fungerar som grammatiska funktionsord (Håkansson & Hansson, 2007).  

Svenskans verbböjning är förhållandevis enkel medan substantivböjningen är desto mer 
komplex (Josefsson & Platzack, 2004). Svenskans substantiv böjs efter numerus (singular, 
plural), species (bestämd/obestämd form) och kasus (nominativ, genitiv) och har dessutom 
grammatiskt genus, utrum (n-ord) och neutrum (t-ord), som påverkar böjning och 
adjektivkongruens. De olika pluralformerna ligger bakom indelningen av de regelbundna 
substantiven i olika grupper som kallas deklinationer (se t.ex. Håkansson och Hansson, 2007). 
Det krävs kunskap om vilken deklination ett ord tillhör för att veta om det handlar om singular 
eller plural. Håkansson och Hansson (2007) anger följande exempel; husen, musen, lusen, 
ljusen. Alla fyra orden ser likadana ut i sin form, men två står i singular och två i plural, vilket 
endast går att avgöra om man har kännedom om vilken deklination de tillhör.   

Specifikt för svenska språket är att verb böjs efter tempus och inte efter subjekt 
(Josefsson & Platzack, 2004). Svenskans verb indelas i finita och infinita former. En finit 
verbform kan utgöra verb/predikat i en sats och är tempusböjd (vi läser). En infinit verbform, 
däremot, måste kombineras med ett finit verb för att fungera som verb/predikat i en sats 
(vi har läst). Finita verb har formerna imperativ, presens och preteritum. Infinita verb böjs 
genom hjälpverb och förekommer i formerna infinitiv, supinum, presens particip och perfekt 
particip. Verb delas utifrån sina böjningsändelser in i fyra konjugationer, vilket är ett sätt att 
gruppera verb för att för en överblick över svenskans verbböjningssystem (Bolander, 2005).  
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Syntax 
 

Syntax, eller satslära, är kunskapen om hur ord kombineras till satser och vilken funktion de 
har i satsen. En sats består av olika satsdelar (Bolander, 2005). Nedan följer de vanligast 
förekommande satsdelarna i svenska språket. Verb (eller predikat), som uttrycker vad som 
händer i en sats och som är namn för både en ordklass och en satsdel. Varje sats måste 
innehålla ett finit verb. Subjekt, som vanligen består av ett substantiv eller ett pronomen, är 
den eller det som gör eller upplever något. Objekt förekommer i två typer, där direkt objekt är 
den eller det som utsätts för eller är föremål för verbhandlingen, och indirekt objekt är den 
som får eller berövas något. Predikativ eller predikatsfyllnad består vanligen av ett adjektiv 
och förekommer tillsammans med kopula verb (vara, bliva, heta, kallas). 
Innehållsadverbial består ofta av ett adverb och ger information om tid, plats, sätt eller 
omständigheter. Satsadverbial påverkar hela satsens betydelse och består vanligen av ett 
adverb t.ex. negationen inte (Håkansson & Hansson, 2007). 

Svenskan har fast ordföljd, dvs. regler bestämmer hur orden ska ordnas. I likhet med 
andra germanska språk, bortsett från engelskan, är svenskan ett V2-språk, vilket innebär att 
det endast kan förekomma en satsdel före det finita verbet i en huvudsats (Josefsson & 
Platzack, 2004). Detta med undantag för vissa adverb som t.ex. bara eller kanske (jag kanske 
kommer imorgon). Den mest grundläggande ordningen är SVO (subjekt, verb, objekt), där 
subjektet står i första position i satsen, vilket ger en så kallad rak ordföljd (subjekt + verb). 
Dock kan även andra satsdelar stå före det finita verbet och göra att subjektet hamnar efter 
verbet, vilket resulterar i omvänd ordföljd (verb + subjekt). Vad gäller frågesatser inleds dessa 
med frågeord i form av frågande pronomen (vem, vad, vilken, hur) eller frågande adverb (när, 
var, hur, vart). Om frågan kan besvaras med ett ja eller nej inleds istället frågesatsen av det 
finita verbet (kommer du?).   

En mening byggs upp av en eller flera satser. Vidare kan dessa delas in i huvudsats och 
bisats. En huvudsats kan definieras som en självständig sats, då den kan stå ensam. En bisats 
måste däremot stå tillsammans med en huvudsats och inleds med ett bisatsinledande ord 
(som, att, eftersom). Bisatsen har även alltid rak ordföljd (Håkansson & Hansson, 2007). 

 

Spontantal som bedömningsunderlag  

 
När en språklig bedömning av barn görs kan den gå till på olika sätt. Huvudsakligen bör den 
språkliga bedömningen inom både klinisk verksamhet och forskning vila på standardiserade 
test samt spontantalsanalys (Hansson & Nettelbladt, 2007). Det är viktigt att ta med 
spontantalet i en bedömning för att ge en rättvisande bild av barnets vardagliga och naturliga 
kommunikation (Wolk & Meisler, 1998). Vid en analys av barnets spontantal görs en 
inspelning av barnet, i vilken man lyssnar till hur barnet samtalar, interagerar och använder 
språket. Faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid inspelning är samtalsämnen eller material 
att samtala kring samt vem som utgör samtalspartner. Vid en klinisk situation kan det vara en 
logoped eller barnets förälder som leder samtalet (Hansson & Nettelbladt, 2007). 

Enligt Hansson (2010) bör en bedömning av spontantal alltid göras då barn i en del fall 
presterar bättre i användandet av grammatiska strukturer när de själva får välja orden jämfört 
med hur de presterar i styrda tester. Ball (1999) påpekar dock att strukturer som barnet har 
tillägnat sig inte alltid kommer fram i inspelningen av barnets spontantal. Crystal, Fletcher och 
Garman (1989) preciserar dessutom att man bör beakta att samtalsmiljö och samtalsämnen 
kan påverka barnets spontana språkproduktion. För att få en representativ inspelning som 
motsvarar barnets vardagliga språk bör man ta hänsyn till variabler såsom vilken typ av stimuli 
som ges, mängd inspelat material, variation i samtalssituationen samt hur bekant miljön är 
och vilka samtalsämnen som behandlas (Muma, 1973). Till engelska LARSP, som är ett verktyg 
för bedömning av spontantal, har det framtagits en manual (Boehm, Daley, Harvey, Hawkins 
& Tsap, 2005) som tar hänsyn till dessa variabler och ger råd till kliniker om hur de ska gå 
tillväga vid insamling av spontantalsdata. 
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Brown's stadiemodell  

 
Roger Brown, en amerikansk psykolingvist, formulerade en grammatisk stadiemodell (1973) 
som har haft stor betydelse för teorier kring barnspråk (Håkansson & Hansson, 2007). Brown 
förutsatte att barns språkliga utveckling liknar varandras och att deras grammatiska utveckling 
följer en viss ordning. Utifrån denna syn på barns språkutveckling formulerade Brown sin 
stadiemodell som ligger till grund för engelska LARSP (Crystal et al., 1976). Brown (1973) ana-
lyserade spontantal hos tre engelskspråkiga barn över tid och konstruerade fem olika stadier 
(från 12 mån-46+ mån) utifrån yttrandelängd i morfem, Mean Length of Utterance (MLU). 
Vid beräkning av MLU räknar man alla typer av morfem, både rotmorfem och böjningsmorfem 
(Hansson & Nettelbladt, 2007). I en strukturell analys av yttrandet sitta stol finner man därför 
två morfem (sitta+stol) medan yttrandet sitta stolen innehåller tre morfem (sitta+stol+en), 
och utgör således en mer komplex struktur än föregående exempel genom att det innehåller en 
bestämd ändelse. Brown (1973) ansåg att MLU är ett bra mått på hur långt barnet kommit i sin 
grammatiska utveckling, då han fann att nya språkliga kunskaper tydligt hörde ihop med ökad 
yttrandelängd. Det är alltså mer sannolikt att två barn med matchande MLU har kommit 
ungefär lika långt i sin grammatiska utveckling jämfört med två barn som har samma 
kronologiska ålder. 

Med Browns stadiemodell som bas vid analys av spontantal kan man se hur långt barnet 
kommit i sin språkutveckling, detta genom strukturell analys av både vilka typer av 
morfem som barnet använder samt antal morfem.  Modellen fungerar därigenom som ett 
ramverk för att förstå och förutspå typisk språkutveckling. Brown menade även att hans 
översikt över språkets utvecklingsordning kan tillämpas på andra språk (modifierat efter det 
aktuella språket) och inte endast på engelska.   

Att räkna MLU i morfem på svenska visade sig dock inte vara helt oproblematiskt. I 
svenskan förekommer ofta oregelbundna former som preteritumformen av gå - gick, eller 
pluralböjningen av mus - möss. Det blir svårt att avgöra om dessa former ska räknas som ett 
eller två morfem. Istället kan MLU beräknas i ord/morfem, där följande mening innehåller 
fem ord: jag vill åka mammas bil (Hansson & Nettelbladt, 2007). 

 

LARSP – Language Assessment, Remediation and Screening Procedure  

 
LARSP, utvecklat av Crystal, Fletcher och Garman (1976), är ett kliniskt verktyg för att utföra 
grammatiska analyser av spontantal hos barn med språkliga svårigheter. Verktyget består av 
ett sammanfattande protokoll (se Bilaga 1) innehållande de huvudsakliga grammatiska 
utvecklingsstegen som ett barn genomgår, från kombinationer av ettordsyttranden till 
komplexa grammatiska konstruktioner (Fletcher & O'Toole, 2016).  En analys av 
barnets språkanvändning i spontantal gör det möjligt för kliniker att skapa en profil över 
barnets grammatiska styrkor och svagheter i relation till barnets ålder. På detta sätt fungerar 
LARSP som underlag vid bedömning av barn med eventuell språkstörning (Ball, 1999). 

LARSP-protokollet beskriver olika grammatiska drag och utvecklingssteg i sju 
stadier/steg. Stegen är åldersrelaterade och sträcker sig från 0;9 år till 4;6+ år, där varje  
steg innehåller grammatiska strukturer som ska motsvara ett normalt språkutvecklings-
förlopp (Boehm et al., 2005). Denna modell utgår från synsättet att de syntaktiska strukturer 
som lärs in följer en relativt stabil ordning, åtminstone fram till 5 års ålder (jfr Brown, 1973). 
Dock föreligger stor variation även inom den normala språkutvecklingen. Detta kräver att 
kliniker är flexibla i sin tolkning och är medvetna om att åldersspannet som kopplas till 
specifika strukturer är en uppskattning. I LARSP-protokollet görs en tydlig uppdelning mellan 
syntax och morfologi. I steg I-IV analyseras barnets språk på clause, phrase och word level 
(sats-, fras- och ordnivå). I beskrivningen av yttranden på satsnivå skiljer man mellan 
command (uppmaning), question (fråga) och statement (påstående) (Fletcher & O'Toole, 
2016). För varje steg ökar den grammatiska komplexiteten. Steg V fokuserar på användandet 
av huvud- och bisatser. Steg VI och VII tittar närmare på felproduktion, diskurs samt 
språklig stil. De sju stegen utgör den huvudsakliga delen av protokollet, medan det i den övre 
delen (del A-D) finns utrymme för information som exempelvis problematiska och icke-
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analyserbara yttranden (del A), olika svarstyper och major och minor utterances (del B). Till 
major utterances räknas fullständiga satser. Minor utterances är korta svar, utan innehållsord 
(nej, ja, hmm). Sedan finns även utrymme för spontana yttranden (del C) samt information 
om testledarens reaktion på barnets yttranden (del D). Längst ner i protokollet finns även 
utrymme för kvantitativa mått för Mean Sentence Length (medelyttrandelängd) och Total 
Number of Sentences (totalt antal yttranden) (Crystal et al., 1989).   

För att genomföra LARSP krävs att en inspelning av ett barns spontantal görs i en 
naturalistisk situation, exempelvis en leksituation i en hemtam miljö. Testledaren ska samtala 
och leka med barnet för att skapa en så naturlig interaktion som möjligt. Det handlar om att 
följa barnets initiativ och ställa öppna frågor snarare än specifik elicitering som metod för att 
få fram grammatiska strukturer hos barnet. Enligt riktlinjer i LARSP bör en inspelning 
vara omkring 15-30 minuter lång och innehålla minst femtio analyserbara yttranden. Varje 
yttrande ska sedan transkriberas enligt ortografiska principer och sedan genomgå en 
grammatisk analys. De första 5-10 minuterna av inspelningen tas bort då barn ibland tenderar 
till att inledningsvis vara något blyga och fåordiga. LARSP-protokollet fylls därefter i utifrån 
de strukturer som kommer fram i analysen. På så vis kan en grammatisk profil erhållas där en 
identifiering av styrkor och svagheter i barnets grammatik sedan kan ligga till grund för 
intervention (Crystal et al., 1989). LARSP har ansetts vara ett mycket användbart verktyg i 
identifieringen av språkstörning. Invändningar som förts fram mot att använda LARSP kliniskt 
är att det uppfattas som tidskrävande samt att det krävs relativt ingående förkunskap för att 
kunna utföra analysen (Boehm et al., 2005).  
  

Anpassningar av LARSP till andra språk  
 

LARSP, som ursprungligen är utformat för engelska (Crystal et al., 1976), har anpassats till 
flera olika språk, däribland walesiska (Ball, 1988), irländska (Hickey, 1990) och persiska 
(Samadi & Perkins, 1998). Flera av dessa anpassningar har gemensamt att de inte 
kunnat koppla de olika grammatiska stegen till specifika åldersstadier, då stegen vilar på 
bristande information kring normal språkutveckling för språket ifråga och/eller en alltför liten 
urvalsgrupp (Maillart, Parisse & Tommerdahl, 2012). Även en holländsk anpassning av LARSP 
har gjorts, GRAMAT (Bol, 2012). GRAMAT utgår från en stor mängd empiriska data för att 
kunna ställa upp riktlinjer för grammatiska färdigheter som motsvarar barnets kronologiska 
ålder. En longitudinell studie av spontantalsdata från 12 barn i varje åldersstadium utgjorde 
grunden. I GRAMAT är protokollet förenklat för att inte vara så tidskrävande och vissa delar 
som finns i engelska LARSP har därmed tagits bort. För att kunna avgöra vilka strukturer 
som skulle placeras i vilket steg användes två kriterier:  

1. Strukturen måste användas av minst 50% av barnen för att placeras in i steget.  
2. Strukturen måste ha en frekvens på 1.0, dvs en förekomst på minst 1/100 yttranden.   

 
Ytterligare en anpassning gjordes 2012 och då till franska, F-LARSP (Maillart et al., 

2012). F-LARSP har inspirerats av GRAMAT (Bol, 2012), bland annat genom att följa det 
första kriteriet för val och placering av strukturer i respektive åldersstadium. Under studiens 
gång framgick det att vissa strukturer i franskan inte förekom hos så pass många som 50% av 
barnen, trots att strukturerna bedömdes vara relevanta för åldersgruppen samt språkspecifika 
för franskan (Maillart et al. 2012). Maillart et al (2012) valde således att även inkludera 
vissa relevanta strukturer som endast producerades av 30% av barnen. F-LARSP grundar sig 
på en omfattande korpus med inspelningar från 312 normalspråkiga barn, vilket gjort det 
möjligt att utforma åldersrelaterade stadier, och att således tillämpa F-LARSP kliniskt. 
Analyser gjordes på 20 minuters inspelningar för att uppnå ett minimum av 50 analyserbara 
yttranden. Ett datorprogram, som utifrån transkriptioner av barnens spontantal identifierar 
grammatiska strukturer i förhållande till protokollet för F-LARSP, utvecklades som ett sätt att 
effektivisera det analytiska arbetet.  
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Swe-LARSP  
 

En första svensk anpassning av LARSP har gjorts av Rosenberg och Mellenius (2016), Swe- 
LARSP (se Bilaga 2). Deras version följer huvudsakligen strukturen hos engelska LARSP (1981, 
i Crystal et al., 1989) men har även inspirerats av den holländska anpassningen GRAMAT (Bol, 
2012). Swe-LARSP har inte ännu utvärderats och testats mot spontantal hos svenska barn. 
Istället utgår Swe-LARSP från tidigare empirisk forskning kring typisk språkutveckling hos 
barn med svenska som modersmål (Rosenberg & Mellenius, 2016). 

 I enlighet med engelska LARSP innehåller Swe-LARSP sju steg där grammatiska 
färdigheter kopplas samman med kronologisk ålder. Steg I-IV innehåller strukturer på sats- 
och frasnivå som är direkt kopplat till det specifika steget. På ordnivå sträcker sig strukturerna 
mellan steg II-V.  I likhet med GRAMAT har författarna till Swe-LARSP exkluderat delarna B-
D i protokollet och har utöver de sju stegen, endast kvar del A som beskriver problematiska 
och icke-analyserbara yttranden. Dessa förändringar gjordes med motiveringen att göra Swe-
LARSP mer funktionellt gångbar och analysen mindre tidskrävande för kliniker. Swe-LARSP-
protokollet är anpassat till strukturer i svenska språket men författarna har valt att behålla de 
engelska förkortningarna och termerna för att beskriva strukturerna. I den här studien 
kommer fokus främst läggas på steg IV, 2;6-3;0 år, i den svenska anpassningen. Nedan följer 
en beskrivning av steg I-VII, med en mer detaljerad beskrivning av sats- och frasnivå på steg 
IV.  

 
Steg I. I det första steget som motsvarar åldern 0;9-1;6 år inkluderas ettordsyttranden. Dessa 
yttranden analyseras som enskilda satsdelar.  
Steg II. I det andra steget uppträder tvåordsyttranden som analyseras på både sats- och 
frasnivå. Steget motsvarar ålder 1;6–2 år. På satsnivå förekommer yttranden som exempelvis: 
”Ät morot!”, ”jaga mig?”, ”Docka dum”. Exempel på yttranden som förekommer på frasnivå 
är: ”Dum pojke” och ”Min godis”.  
Steg III. I det tredje steget förekommer treordsyttranden. Steget motsvarar ålder 2;0 – 2;6 
år. Yttranden analyseras i likhet med steg II på både sats- och frasnivå. Exempel på yttranden 
som förekommer på satsnivå är: ”Ät glassen nu!” och ”Jag gillar godis”. Yttranden som 
förekommer på frasnivå kan vara: ”min gula boll”.  
Steg IV. I det fjärde steget, vilket utgör studiens fokus, ingår strukturer som produceras i 
åldern 2;6-3;0 år (se Tabell 1).  I detta steg förekommer fyraordsyttranden eller längre. 
Följande strukturer ingår i steg IV:  
 
Tabell 1. Strukturer placerade i steg IV I Swe-LARSP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Command Question Statement 

+ S 
 
V XY+ 

QVS 
 
Q XY+  
(Wh optional) 
 
VS(X+) 

SVOA  
 
AA XY 
 
SVCA  
 
SVfinNeg 
 
Subord. 
(relative som) 
 
Other 
 

NP Pr Np  
 
Pr D Adj N 
 
cX 
 
XcX 
 
Neg X 
 
Other  
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Clause level (satsnivå) 
 
Command  
 

• +S 
Subject Any number/combination of elements 
Mamma kom! 
Pappa kom hit! 

 

• V XY+ 
Verb  X  Y  + (any other element) 
Kom  hit nu mamma 
 

Question 
 

• QVS 
Question Verb Subject 
Var  är mamma? 

 

• Q XY+ 
Question X Y + (any other element) 
Vad  ska vi äta? 

 
Q (wh-words) har författarna till den svenska anpassningen gjort valbara (optional) då 
strukturen i vissa fall utelämnas. En fråga som inleds med ett verb motsvarar en ja/nej-fråga i 
svenskan. 

• VS(X+) 
Verb  Subject X 
Åker  du hem? 

 
Statement 
 

• SVOA 
Subject Verb Object Adverbial 
Jag  vill ha nallen nu 
 

• SVCA 
Subject Verb Complement  Adverbial 
Hon  är glad  idag 

 

• AA XY 
Adverbial Adverbial X Y 
Idag  på dagis målade jag 

 

• SVfinNeg 
Subject Finite Verb  Negation 
Jag  vill  inte 
 

• Subord. (relativ som) 
Min mamma jobbar som polis 
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Phrase level (frasnivå) 
 

• NP Pr NP 
Noun Phrase Preposition  Noun Phrase 
Pojken i  bilen 

 

• Neg X 
Negation X 
Inte  rädd 
 

• cX 
coordinator X 
men  vänta 
 

• XcX 
X  c X 
Vatten eller mjölk 
 

• Pr D Adj N 
Preposition Determiner  Adjective Noun 
I  ett  stort hus 
 

Steg V. I det femte steget, vilket motsvarar ålder 3;0 – 3;6 år, fokuseras det i huvudsak på 
förekomsten av konjunktioner och subjunktioner, exempel ”Mamma åkte till affären och 
handlade mjölk” och ”Jag skrattade när pojken ramlade ”. I detta steg förekommer även 
yttranden där negationen placeras före det finita verbet i bisats, exempelvis: ”Där är hunden 
som inte kan skälla”. På frasnivå i steg V förekommer postmodifying phrase, vilket syftar till 
flera modifierande fraser (vanligtvis prepositionsfraser) som förekommer efter huvudordet i 
en nominalfras, exempelvis: ”Flugan på väggen i rummet är irriterande!” 
Steg VI. I det sjätte steget, åldern 3;6 – 4;0 år, uppmärksammas närvaron av olika komplexa 
strukturer, medan felkonstruktion av strukturer blir minus-markerade. I detta steg 
uppmärksammas alltså felkonstruktioner till skillnad från tidigare steg.  I steg VI förekommer 
även kongruens-böjning av adjektiv.  
Steg VII. I det sista steget, vilket motsvarar åldern 4;6 år och uppåt, behandlas språkliga 
färdigheter som pragmatik, diskurs, samtalsstil och syntaktisk förståelse.  
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Syfte   

I vår studie vill vi kvalitativt utvärdera och jämföra en del av Swe-LARSP mot systematiskt 
insamlade data. Vi har valt att begränsa oss till steg IV i Swe-LARSP som motsvarar åldern 2;6-
3;0 år. Vi är intresserade av att se om de strukturer som finns i steg IV kan beskriva och lyckas 
fånga centrala drag i språk hos svenska barn med typisk utveckling i denna åldersgrupp, 
baserat på de urvalskriterier som används i GRAMAT (Bol, 2012); en struktur ska användas av 
minst 50 % av barnen för att inkluderas i ett steg.  
 

Frågeställningar 
 
Utvärderingen sker utifrån följande frågeställningar: 
(1) Hur överensstämmer barnens grammatiska strukturer med de strukturer som är placerade 

i steg IV i Swe-LARSP? Använder fler än 50 % av barnen strukturer som inte finns 
representerade i Swe-LARSP och hur ser dessa strukturer ut? 

(2) Hur förhåller sig barnens strukturer till strukturer i nästkommande stadium, steg V?  

(3) Hur fungerar det att arbeta med LARSP med särskilt avseende på insamling av data och    
analys enligt protokollet? 

Denna studie blir således ett första steg i en utvärdering av Swe-LARSP. 
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Metod 
 
För att utvärdera steg IV av Swe-LARSP genomfördes en kvalitativ tvärsnittsstudie. Med denna 

design kunde en djupare granskning göras för att ge en mer detaljerad bild av vilka 

grammatiska strukturer som faktiskt förekommer vid spontantal för den specifika 

åldersgruppen. Deltagarna i studien fungerade som en kontrollgrupp för en första utvärdering 

av Swe-LARSP steg IV. Vår metod baseras på de riktlinjer utformade av Crystal et al (1989) om 

hur man utför och använder LARSP samt anvisningar gällande insamling av spontantalsdata 

enligt Boehm et al (2005). 

Material 
 
Materialet består av åtta inspelningar av spontantal av åtta barn i åldern 2;6-3;0 år. 
Inspelningarna hämtades på fyra förskolor i Umeå kommun och varje barn spelades in vid ett 
tillfälle. För att få underlag till en heltäckande analys spelades barnen in i 30 minuter vardera. 
Detta i enlighet med LARSPs riktlinjer (Crystal et al., 1989).  För att minimera risken att barnet 
blir stört av inspelningsutrustningen användes mobiltelefon då det är ett vanligt 
förekommande föremål i barnets omgivning.  Inspelningarna gjordes med mobiltelefoner av 
märket iPhone, modellerna 5s och 6SE. Vid inspelningarna av spontantal användes ett 
dockhus för att locka fram lek och samtal. Muma (1974) menar att situationsbunden lek med 
dockhus uppmuntrar till spontan lek och ger en ofta bred lingvistisk variation av barnets tal. 
Dockhuset erhölls från logopedmottagningen vid Umeå Universitetssjukhus, Västerbottens 
läns landsting. 

 

Deltagare 

Sammanlagt deltog 10 barn (4 flickor och 6 pojkar) i åldern 2;6-3;0 år. Två pojkar uteslöts 
senare på grund av oförståeligt tal eller för få yttranden. Barnen rekryterades från fyra 

förskolor i Umeå kommun. Kriterier för barnens deltagande var att de inte skulle ha några 
kända språkliga svårigheter och/eller känd hörselnedsättning. För deltagande krävdes även att 
barnen hade svenska som enda språk. Förskolans rektor kontaktades per e-post om intresse 
för deltagande i studien. Urvalet av barn gjordes av pedagoger på förskolan utifrån satta 
kriterier för deltagande.  Pedagogerna informerade barnens föräldrar om studien skriftligt (se 
Bilaga 3) samt erhöll medgivande muntligt. Vårdnadshavare informerades även om att 
barnens deltagande är anonymt. Inspelningar, transkriptioner och Swe-LARSP-protokoll 
kodades och behandlades anonymt. En sammanställning över studiens deltagare presenteras 
i Tabell 2.  
 

Tabell 2. Sammanställning av deltagarnas ålder. P= pojke, F= flicka.  

 

Procedur  
 
Inspelningarna genomfördes på förmiddagar på barnets förskola. Varje barn spelades in 
individuellt i ett avskilt rum tillsammans med två testledare. Testledarna bestod av studiens 
författare. Vid varje förskolebesök gjordes inspelningar av 2-3 barn, 30 minuter per barn. 
Barnet fick under 30 minuter leka med medhavt dockhus med testledare 1 som ledde samtalet 
och samspelet med barnet. Testledare 2 satt med i rummet och fungerade även som en 
ytterligare samtalspartner vid behov. Testledarna ledde samtalet varannan gång. Testledare 1 
ansvarade under inspelningen för att skapa en trygg miljö och en bra kontakt med barnet. 
Detta gjordes genom att skapa en lekfull situation och följa barnets initiativ i leken och 
samtalet. Testledare 1 såg även till att samtalet både kretsade kring leksituationen ”här och nu” 

 P1 P2 P3 P4 F5 F6 F7 F8 

Ålder (år;mån) 3;0 2;11 2;11 2;6 3;0 2;10 2;10 2,6 
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samt kring ämnen utanför rummet, exempelvis familj, hem och intressen. Det var även viktigt 
att samspelet och leken inte stannade upp kring en och samma aktivitet utan fördes framåt. 
Vid behov kunde även lekmaterialet bytas ut mot tillgängliga leksaker i rummet för att locka 
fram prat hos barnet. Om barnet till en början uppfattades något blygt och försiktigt, närvarade 
en pedagog inledningsvis tills barnet kände sig tryggt i testsituationen. 

 

Databehandling 
 
Efter avslutad datainsamling gjordes ortografiska transkriptioner av samtliga inspelningar. I 
varje barns transkription numrerades yttrandena från 1 och framåt.  
 

Etiska överväganden 
 
Deltagande i studien var helt frivilligt och har skett anonymt. Samtycke till att medverka 
erhölls muntligt av barnets vårdnadshavare.  De informerades om att de när som helst kunde 
avbryta medverkan utan några efterföljande konsekvenser. Inspelningsmaterial, transkrip-
tioner och analyser har kodats och behandlats konfidentiellt. Projektet har godkänts av 
ansvarig handledare innan rekrytering av deltagare påbörjades. 
 

Dataanalys 
 
Varje transkription genomgick en grammatisk analys med Swe-LARSP, detta för att undersöka 
hur strukturerna i steg IV överensstämde med insamlade data. I enlighet med den franska 
anpassningen, F-LARSP, analyserades 20 minuter av varje inspelning: enligt Maillart et al., 
(2012) bör 20 minuter räcka för att barnet skall komma upp i ett minimum av 50 analyserbara 
yttranden, vilket är det som krävs för en heltäckande analys. Ingen övre gräns sattes för totalt 
antal yttranden, utan alla analyserbara yttranden inom tidsspannet på 20 minuter 
analyserades. De första 10 minuterna av inspelningen togs bort från analysen i enlighet med 
rekommendationer i genomförande av engelska LARSP (Crystal et al., 1989).  

Det första steget i analysen var att skilja icke-analyserbara yttranden från de som gick att 
analysera. Oanalyserbara yttranden kunde vara yttranden som var oförståeliga, ofullständiga 
eller grammatiskt inkorrekta. Hit räknades även symboliska ljud som barnet gjorde i 
leksituationen, exempelvis att härma sirenerna på en polisbil. I LARSP-protokollet placerades 
dessa yttranden in under rubrikerna Unanalyzed och Problematic. Nästa steg var att analysera 
varje yttrande på sats-, fras- och ordnivå. Alla tre nivåer behandlades samtidigt per yttrande. 
Varje struktur som återfanns i transkriptionen noterades sedan i Swe-LARSP-protokollet. 
Noteringar gjordes över alla stadier, med andra ord inte enbart på det för oss aktuella steg IV. 
Fanns barnets struktur noterad i Swe-LARSP-protokollet angavs antal gånger den förekom hos 
barnet. Vid varje attesterad struktur i protokollet noterades även ett nummer på ett 
exempelyttrande för att man lätt skulle kunna gå tillbaka i transkriptionen vid behov. Om 
barnets struktur inte återfanns i protokollet noterades den under rubriken Other.  

I genomförandet av en LARSP beräknas vanligtvis Mean Length of Utterance (MLU) 
vilket är ett användbart mått vi utredning av språkstörning. Vi valde att inte beräkna MLU i 
vårt material då vårt syfte var att utvärdera strukturerna placerade i steg IV i Swe-LARSP.  

  

Reliabilitet 

 
Testledare 1 ledde samtalet med barnet och genomförde en ortografisk transkription av det 
inspelade materialet. Testledare 2 lyssnade sedan på inspelningen och läste igenom den gjorda 
transkriptionerna för att säkerställa att den ortografiska transkriptionen var korrekt. Vid 
oenighet lyssnade testledarna igenom det aktuella yttrandet tillsammans. Vid genomförandet 
av dataanalysen satt studiens båda författare med, eftersom analysen krävde mycket arbete 
och noggrannhet. Vid mer komplexa yttranden lät vi diskutera och analysera dessa 
tillsammans med handledare.  
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Resultat  
 
Varje grammatisk analys samanställdes i ett Swe-LARSP- protokoll och gav var och ett av 
barnen en grammatisk profil (se Bilaga 4-11). Profilen innehåller frekvens av förekomna 
strukturer. Antalet analyserbara yttranden varierade mellan barnen. En inspelning på 20 
minuter gav mer än 50 yttranden per barn och i vissa fall det dubbla. En sammanställning över 
antalet yttranden per barn presenteras i Tabell 3. De strukturer som förekom i det inspelade 
materialet redovisas för varje barn på sats-, fras- och ordnivå i tabellerna (4-7) över förekomst 
och frekvens. I Tabell 8 presenteras de yttranden som går under rubriken Other och 
förekommer hos minst 50 % av barnen. Tabell 9 visar de strukturer placerade i steg V som 
förekom under inspelningarna. 
  
 Tabell 3. Sammanställning av deltagarnas åldrar samt antal analyserbara/icke-analyserbara 

yttranden som förekommer under en inspelning på 20 minuter. P= pojke, F= Flicka.  

 

Frekvens och förekomst av strukturer 
 

Clause level (satsnivå) 
 
Av de två strukturer som utgör Command är det endast strukturen +S som förekommer hos 
majoriteten av barn. Inget barn producerar strukturen VXY+. Strukturer av typen Questions 
återfinns hos en majoritet av barnen. Barnen konstruerar inga Other-strukturer under dessa 
rubriker (se Tabell 4). 
 

Tabell 4. Antal förekommande strukturer på Clause level (command, question på steg IV). 

 P1 P2 P3 P4 F5 F6 F7 F8 

Ålder (år;mån) 3;0 2;11 2;11 2;6 3;0 2;10 2;10 2,6 

n Yttranden 134 191 140 182 76 109 86 87 

n Analyserbara 
yttranden 

120 151 106 140 71 61 61 71 

Icke-analyserbara 
yttranden (%) 

10,4 
  

20,9  24,2 23 6,5 44 29 18 

 Command  Question    

 + S V X Y + QVS Q X Y + VS(X+) Other 

P1 2 0 2 7 4 - 

P2 1 0 9 2 7 - 

P3 1 0 2 3 3 - 

P4 0 0 2 3 4 - 

F5 1 0 3 4 5 - 

F6 0 0 0 0 0 - 

F7 4 0 1 1 1 - 

F8 0 0 2 0 3 - 

Andel barn som 
producerar 
strukturen (%) 

62,5 0 87,5 75 87,5  



 

13 
 

 
Av strukturer som ingår i Statement förekommer SVOA, Subord. (relativ som) och SvfinNeg 
hos minst 50 % av barnen. SVCA förkommer hos 25 % av barnen och AA XY hos 37,5 %. Other 
är en övergripande rubrik för de strukturer som inte ingår i Swe-LARSP. I tabellen noteras 
barnens antal Other-strukturer (se Tabell 5). 
 
Tabell 5. Antal förekommande strukturer på Clause level (Statement på steg IV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phrase level (frasnivå) 
 
Under rubriken Phrase i steg IV finns fem strukturer representerade (se Tabell 6).  Fyra av 
dessa strukturer konstruerades av minst 50 % av barnen.  Strukturen Np Pr Np förkom hos 
12,5 % av barnen. Under rubriken Other noteras frekvens av strukturer på frasnivå som inte 
finns representerade i Swe-LARSP.  
 
Tabell 6. Antal förekommande strukturer på Phrase level (steg IV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Statement      

 SVOA SVCA Subord. 
(rel. som) 

AA XY SVfinNeg Other 

P1 3 1 2 1 1 12 

P2 2 0 2 0 10 45 

P3 0 1 3 0 5 16 

P4 7 0 0 1 6 46 

F5 0 0 0 1 2 21 

F6 2 0 2 0 6 16 

F7 0 0 1 0 1 6 

F8 1 0 0 0 9 11 

Andel barn som 
producerar 
strukturen (%) 

62,5 25 62,5 37,5 100 - 

 Np Pr Np Pr(D Adj)N cX XcX Neg X Other 

P1 0 3 4 1 0 11 

P2 1 8 1 1 8 13 

P3 0 0 1 1 4 7 

P4 0 1 2 2 6 15 

F5 0 0 4 2 0 3 

F6 0 0 0 0 6 6 

F7 0 9 1 1 3 1 

F8 0 1 0 1 5 2 

Andel barn som 
producerar 
strukturen (%) 

12,5 62,5 75 87,5 75 - 
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Word level (ordnivå) 
 
Word level är inte begränsat till steg IV utan sträcker sig mellan steg II - V. Av de strukturer 
som förekommer under Word level konstruerades av en majoritet av barnen, med undantag 
av Ngen som yttrades av 25 % av barnen. I Swe-LARSP-protokollet finns ingen rubrik för Other 
på ordnivå. I datan förekom frekventa böjningsdrag som inte finns representerade på denna 
nivå, så därför har denna rubrik lagts till i protokollet och tabellen (se Tabell 7). 
 
Tabell 7. Antal förekommande strukturer på Word level. 

 

Other 

 
Under analysarbetet har vissa Other-strukturer återkommit regelbundet hos en majoritet av 
barnen. Dessa strukturer finns presenterade i Tabell 8 på sats-, fras- och ordnivå. I följande 
avsnitt kommer en mer utförlig förklaring av dessa strukturer och exempel på yttranden tagna 
ur materialet.  

 
SVAclX. Denna struktur användes av samtliga barn vid minst ett tillfälle. Yttrandet inleds med 
ett subjekt och följs sedan av ett finit verb i andra position. Efter det finita verbet kommer ett 
satsadverbial. Förkortningen Acl markerar att det är ett satsadverbial. Yttrandet avslutas med 
ett annat element (X).  
 
S V Acl X 
Jag gillar också popcorn 
Hon är inte trött 
Jag spolar alltid själv 
 
OVS. Är ”omvänd ordföljd” och innebär att satsen subjekt inte står i första position. Satsen 
inleds istället av ett objekt. På andra position i yttrandet kommer det finita verbet och yttrandet 
avslutas med subjekt. OVS förekom hos 50% av barnen.  
 
O  V  S 
En gubbe  hitta(de)  jag 
Hon  behöver  vi 
 

 

 

 Npl Ndef/gender Artindef/gender Vpres Vsup Vpret Ngen Adjegreement Other 

P1 4 18 9 9 3 6 0 0 13 

P2 2 30 8 35 7 19 1 7 19 

P3 8 22 9 13 2 9 0 1 19 

P4 4 28 9 24 5 7 0 3 33 

F5 2 12 3 12 0 2 0 1 10 

F6 4 12 3 5 5 2 1 1 13 

F7 3 7 2 3 1 3 0 0 6 

F8 2 5 10 11 3 1 0 0 0 

Andel barn som 
producerar 
strukturen (%) 

100 100 100 100 87,5 100 25 62,5 - 
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AVS (X+). Är en struktur som samtliga barn använde sig av. Strukturen förekom minst två 
gånger av ett barn och som mest 33 gånger av ett annat barn. Yttrandet inleds med ett 
adverbial, följt av det finita verbet och subjektet i tredje position. Slutligen kan yttrandet 
avslutas av ett element (X) eller två element (X+). 
 
A V S X + 
Här spolar man 
Nu har jag vaknat 
Nu lägger jag tillbaka det nya lakat 
 
”det” Cop X. Är en förkortning för yttranden som inleds av ett formellt subjekt (det) följt av 
ett kopulaverb (t.ex. är) och avslutas med det egentliga subjektet. 75 % av barnen 
konstruerade denna struktur.  
 
”det” Cop X 
Det är draktävlingen 
Det är min mamma 
Det där är torkställningen 

 
Pr Ndef. På frasnivå har det endast tillkommit en ny struktur som 50 % eller fler av barnen 
konstruerade.  Strukturen Pr Ndef   återfanns hos alla barn vid minst ett tillfälle och som mest 
15 gånger under en inspelning. Frasen inleds av en preposition och följs av ett substantiv i 
bestämd form.  
 

Pr  N def 
Här  i  skåpet 

 till  doktorn  

 
NplNdef. På ordnivå har det tillkommit två strukturer. Den ena, NplNdef , konstruerades av 75 
% av barnen vid minst ett tillfälle och som mest fem gånger under en inspelning. Förkortningen 
innebär att en ändelse av ett ord innehåller både plural och bestämd form. Dessa förkortningar 
finns sedan tidigare i Swe-LARSP men då endast var för sig och inte i kombination.  
 
NplNdef 

Stolarna  
Dockorna  

 

Initial conjunction. Den andra strukturen som tillkommit på ordnivå är inledande 
konjunktion (Initial conjunction). Under analysarbetet noterades att majoriteten av barn 
frekvent inledde ett yttrande med en konjunktion. Konjunktionen syftade inte tillbaka till 
barnets tidigare sats och räknades därför inte som en bisatsinledare.  
 
Men han har kissat på sig  
För hon har slagit sig  
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Tabell 8. Nya strukturer (Other) som förekommer hos minst 50 % av barnen samt strukturernas 
frekvens. 

 

Angränsande stadie (steg V) 
 
I dataanalyserna påträffades strukturer som i Swe-LARSP är placerade i steg V (se Tabell 9). 
Strukturer som förekom hos barnen var Coord (exempelvis två satser koordinerade med och), 
Subord. A (bisats där adverbialet är underordnat), Subord. C (komplementet är underordnat), 
Subord. O (objekt är underordnat) och Comparative (än, som). Den mest frekvent 
förekommande strukturen var Coord.  
 
Tabell 9. Strukturer placerade i steg V som förekommer hos barnen samt frekvens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Clause    Phrase Word  

 SVAcl X OVS AVS (X+) ”det” Cop X Pr Ndef NplNdef Initial 
conjunction 

P1 1 1 8 2 11 2 11 

P2 1 2 32 8 13 2 17 

P3 2 0 8 5 5 5 12 

P4 2 2 33 7 15 3 30 

F5 6 0 8 2 3 1 9 

F6 4 1 9 2 6 3 10 

F7 3 0 3 0 1 0 5 

F8 6 0 2 0 2 0 0 

Andel barn som 
producerar 
strukturen (%) 

100 50 100 75 100 75 87,5 

 Coord 
1/+1 

Subord. A Subord.C Subord.O Comparative 
(än, som) 

P1 2 2 1 0 0 

P2 1 0 0 0 0 

P3 3 1 2 1 0 

P4 1 0 1 0 0 

F5 1 1 0 0 0 

F6 0 0 0 0 0 

F7 0 0 0 0 1 

F8 0 0 0 0 0 

Andel barn som 
producerar 
strukturen (%) 

62,5 37,5 37,5 12,5 12,5 
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Diskussion 
 

Denna studies syfte var att utvärdera steg IV i Swe-LARSP samt att praktiskt utprova 

användandet av Swe-LARSP. Nedan följer en resultatdiskussion angående strukturer i Swe-

LARSP med låg förekomst, Other-strukturer med hög förekoms samt steg IV i förhållande till 

steg V. Vidare följer en diskussion gällande individuella variationer, en utvärdering kring 

arbetet med LARSP samt kommentarer kring vår egen metod.  

 

Resultatdiskussion 
 

De viktigaste resultaten som framkommer i vår studie är att vi sett låg förekomst av vissa redan 

befintliga strukturer och att vi funnit frekvent förekommande strukturer som inte finns 

placerade i Swe-LARSP, detta utifrån kriteriet som vi baserade oss på utifrån GRAMAT (Bol, 

2012). Resterande strukturer placerade i steg IV motsvarar barnens grammatiska nivå till stor 

del.  

Strukturer i Swe-LARSP med låg förekomst  

 
Bland de strukturer i steg IV som inte förekommer hos minst 50 % av barnen finns; VXY+, 
SVCA, AA XY och Np Pr Np. På ordnivå återfanns Ngen hos endast 25 % av barnen (mammas). 
Då ordnivån sträcker sig från steg II- steg V kan detta vara en böjningsändelse som 
förekommer hos äldre barn än de som deltog i studien. De övriga strukturerna med låg 
förekomst skulle dock enligt våra kriterier uteslutas ur steg IV i Swe-LARSP. Risken med att 
ha kvar strukturer med låg förekomst är att barnet, i en språklig bedömning, kan uppfattas ha 
större svårigheter än vad som faktiskt är fallet. Dock har den franska anpassningen (F-LARSP) 
sänkt inkluderingströskeln till 30% då vissa strukturer anses vara centrala i franskan trots 
lägre förekomst hos barnen. Utifrån detta kan man resonera kring hur en sänkt 
inkluderingströskel skulle påverka de tidigare nämnda strukturernas fortsatta placering i steg 
IV i Swe-LARSP.  En av de fyra strukturerna som skulle nå upp till en tröskel på en förekomst 
på 30 % är AA XY där 37 % av barnen konstruerade strukturen (Idag i skolan målade jag). Av 
de nämnda strukturerna med låg förekomst, så är det endast VXY+ (kom hit nu, mamma) som 
inte yttras av ett enda barn. Resterande strukturer i steg IV förekommer hos minst ett barn.  

Författarna till Swe-LARSP grundar sina val och placeringar av strukturer på tidigare 
forskning kring barns grammatiska utveckling. Därför skulle det kunna tänkas att dessa 
strukturer ändå är relevanta att ha med även om de visar på låg förekomst i vår data. Dock, 
utifrån det satta kriteriet att en struktur ska ha en förekomst hos minst 50% av barnen, så 
borde de ovan nämnda strukturerna tas bort, alternativt placeras in i ett annat steg 

Ball (1999) framhåller att strukturer som barnet har tillägnat sig inte alltid kommer fram 
i inspelningen av barnets spontantal. Vi kan alltså inte utifrån vår data anta att barnen är 
oförmögna att konstruera strukturer med låg förekomst i vårt material. Det vi däremot kan se 
är att de inte är vanligt förekommande i vår data.  

 

Other-strukturer med hög förekomst 

 
Under vårt analysarbete fann vi strukturer (Other) som förekom frekvent hos majoriteten av 

barn, men som inte finns representerade i Swe-LARSP. Dessa strukturer anser vi bör övervägas 

att inkluderas. Strukturerna som tidigare gått under rubriken Other har i vårt arbete givits nya 

beteckningar för att vara så funktionella som möjligt. Några av de strukturerna vi fann rymmer 

mer variation än andra. En struktur med stor variation och funktion är SVAclX. Här ryms 

satsadverbial av olika slag i tredje position samt ett extra element som är valfritt. I 

analysarbetet noterades att SVfinNeg ofta följdes av ytterligare ett element. Negationen inte är 
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ett satsadverbial och ett yttrande som SVfinNeg skulle enligt vår studie därför kunna rymmas i 

strukturen SVAclX. 

 I Swe-LARSP har man inte tagit hänsyn till att satsens subjekt kan inneha en annan 

position än första position, med undantag av konstruerandet av frågor. Ett exempel på detta 

är den belagda strukturen AVS(X+) som förekom hos samtliga barn, och i vissa fall 

högfrekvent. Språkspecifikt för svenskan är V2-regeln som innebär att det finita verbet är 

placerat i andra position och kan föregås av bland annat ett subjekt eller annan satsdel i det 

här fallet; ett adverbial (Josefsson & Platzack, 2004). I Swe-LARSP har man inte tagit i 

beaktande att ett adverbial kan stå i första position i satsen. Likaså hamnar subjektet i tredje 

position vid konstruerandet av strukturen OVS där objektet inleder satsen. Hälften av barnen 

i studien använde sig av denna struktur. Vi anser därför att strukturer som inleds med en 

annan satsdel än subjekt bör inkluderas i protokollet, framförallt AVS(X+) som förekommer 

hos samtliga barn. 

En majoritet av barnen i studien konstruerade yttranden som innehöll ett formellt 
subjekt (det) och ett egentligt subjekt. I Swe-LARSP saknas denna struktur som är frekvent 
förekommande i svenskan och även, enligt vad våra data visar, befäst hos barn redan före 
treårsåldern. I satser som dessa krävs ett kopulaverb. Utifrån detta formulerades beteckningen 
”det” Cop X. 

 I vårt material förekom prepositionsfraser av formen Pr Ndef där prepositionen följs av 
substantiv i bestämd form, exempelvis till förskolan. Dessa prepositionsfraser producerades 
av alla barn i vår studie vilket talar för att denna struktur borde adderas till Swe-LARSP.  

Svenska språket har en komplex substantivböjning och använder sig av ändelser för att 
uttrycka numerus (singular, plural), species (bestämd, obestämd form), kasus (nominativ, 
genetiv) och grammatiskt genus (neutrum, utrum) (Josefsson & Platzack, 2004).  Ändelserna 
kan förekomma var för sig, men även i kombination. I Swe-LARSP under rubriken Word level 
framträder dessa ändelser endast var för sig. I vårt material har vi funnit att en majoritet av 
barnen kan uttrycka bestämd form och plural ihop. Därför kan det finnas ett behov av en 
beteckning som visar på plural i bestämd form; NplNdef. Vidare kan det tänkas att äldre barn 
använder sig av denna struktur i kombination med genitiv t.ex. bil-ar-na-s) även om detta inte 
förekommer i vårt material.  

 Det vi kan konstatera utifrån vår studie är att de ovan beskrivna Other-strukturerna har 
hög förekomst hos barnen i studien. Däremot kan vi inte veta ifall barnen redan tillägnat sig 
några av strukturerna i ett tidigare steg och kan därför inte med säkerhet säga vilket steg de 
ska placeras in i Swe-LARSP.  För att komma fram till Other-strukturernas placering krävs 
även en utvärdering av tidigare stadier.  
 

 Steg IV i förhållande till steg V 
 
I den grammatiska analysen noterades att barnen ofta inledde ett yttrande med en 
konjunktion, framförallt men (Men jag vill också leka) och vid enstaka fall för (För jag ska 
åka till förskolan). Konjunktionerna var inte koordinerade till tidigare yttranden. Snarare 
upplevdes de fungera som en pragmatisk markör för att ”ta ordet”. De kan även möjligen 
fungera som en diskursiv länk till en annan talares yttrande eller till samtals- eller 
leksituationen som helhet. Det kan således tänkas att en inledande konjunktion skulle kunna 
vara en föregångare till de koordinerade satser som finns placerade i steg V.  

I steg IV i Swe-LARSP finns strukturen Subord. (relativ som) vilket utgör den enda 
bisatsen i steget. Majoriteten av barnen i studien konstruerade denna struktur. I 
nästkommande steg (steg V) ligger fokus på olika former av bisatser och koordinerade satser. 
I analysen påträffades att flertalet barn konstruerade strukturer inom steg V med individuella 
variationer. Det är inte förvånande att några barn inom åldersgruppen använder bisatser 
placerade i steg V, då tidigare forskning visar på att vissa barn i en ålder av 2;9 år har tillägnat 
sig olika typer av bisatser (jfr Rosenberg & Mellenius, 2016). På samma sätt kan vi inte förvänta 
oss att alla barn inom det satta åldersspannet 2;6 - 3;0 år har uppnått denna grammatiska nivå. 
Det är viktigt att se barnets språk som en öppen process, i ständig utveckling mot nästa 
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utvecklingssteg (Strömqvist, 2010). Den struktur i steg V som uppnådde en förekomst hos 
minst 50 % av barnen var Coord som står för två koordinerade satser (Jag springer och 
mamma hoppar). Dock förekom inledande konjunktion i högre utsträckning än fullständigt 
koordinerade satser. Det kan tänkas att inledande konjunktion förekommer på redan tidigare 
stadium än steg IV och att Coord möjligtvis utifrån vår data kan placeras in i steg IV. Som 
tidigare nämnts behövs tidigare stadier utvärderas för att fastställa detta.  

 

Individuella variationer 
 
När LARSP först utformades (Crystal et al. 1976) lades inte stor vikt vid individuella variationer 
i barns grammatiska utveckling. Författarna till LARSP har i efterhand omvärderat betydelsen 
av individuella variationer och medger att det inte går att bortse från dessa i en grammatisk 
analys. Med andra ord var det även viktigt vid genomförandet av den aktuella studien att ta 
hänsyn till att det finns språkliga variationer mellan barnen. I vår studie kan man tydligt se att 
det finns likheter mellan barnens Swe-LARSP-protokoll (se Bilaga 4-11) och att de till stor del 
konstruerar de strukturer placerade i steg IV. Utöver detta kan vi även se skillnader bland 
barnen i vilka strukturer som förekommer i det enskilda Swe-LARSP-protokollet. Exempelvis 
förekommer strukturen SVOA inte en enda gång hos P3, medan samma struktur förekommer 
sju gånger hos P4. Jämförelsevis konstruerar inte P4 strukturen med en relativ bisats inledd 
av som en enda gång medan P3 konstruerar samma struktur fyra gånger. Båda dessa strukturer 
har inom gruppen en så pass hög förekomst att de utifrån vårt satta kriterium, en förekomst 
hos minst 50 % av barnen, bör behålla sin plats i Swe-LARSP. Kriteriet ger alltså utrymme för 
denna typ av variation men ringar samtidigt in de centrala dragen barnens språk.  

Vidare noterades en variation i antalet analyserbara yttranden bland barnen. Under en 
inspelning på 20 minuter konstruerade barnen allt från 61 till 151 analyserbara yttranden. 
Variabler som kan tänkas ha gett upphov till denna variation är bland annat personlighetsdrag, 
såsom att vissa barn var mer pratsamma och utåtriktade medan andra barn var mer 
avvaktande. Likaså det faktum att vi som testledare var helt nya personer för barnen kan har 
påverkat hur pratsamma barnen var. Ett barn som av en pedagog ansågs pratsam under 
förskoleverksamheten kunde av oss uppfattas mer tillbakadraget. Under pågående 
inspelningar upplevde vi att barnen i studien kommit olika långt i sin fonologiska utveckling 
vilket spelar roll i mängden tolkbara yttranden. Ett av barnen exkluderades ur studien just på 
grund av denna aspekt, men bland de barn som inkluderades fanns också stor variation. 
Exempelvis F7 som konstruerade tillräckligt med yttranden, men där 44 % av hennes totala 
mängd yttranden var ohörbara.  

 

Att arbeta med LARSP  
 
En av studiens frågeställningar var att även praktiskt utvärdera användandet av Swe-LARSP. 
Precis som det är beskrivet av Boehm et al., (2005) så kan vi bekräfta att analysarbetet även i 
Swe-LARSP är tidskrävande och kräver relativt ingående förkunskaper, framförallt lingvistiska 
kunskaper. Vid genomförandet av LARSP ingår många olika moment och vart och ett av 
momenten är nödvändigt för en fullständig kartläggning. Med andra ord resulterar detta i ett 
mycket tidskrävande arbete för testledare. Att transkribera 30 minuters inspelat material tog i 
genomsnitt två timmar. Utöver transkriptionen tog det grammatiska analysarbetet i 
genomsnitt två och en halv timme per transkription. Tidsspannet kunde variera allt från en 
timme till tre timmars arbete beroende på transkriptionslängd samt vår vana att analysera. 
Alla moment skulle därför sammantaget innebära en genomsnittlig längd på fem timmar per 
utförande. Detta är viktigt att ha i åtanke framförallt om avsikten är att i framtiden använda 
Swe-LARSP kliniskt. Long (2012) fann i sin studie att användandet av ett dataprogram 
anpassat för LARSP minskar tidsåtgången för det grammatiska analysarbetet med mer än 75 
%.  Även den franska anpassningen av LARSP (F-LARSP) använde sig av ett dataprogram, som 
de själva specifikt utformat för F-LARSP, för att effektivisera arbetet (Maillart et al., 2012). För 
närvarande finns inget motsvarade dataprogram för en analys av Swe-LARSP, vilket bör 
undersökas vidare i framtida studier. 
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Vi upplevde att analysarbetet krävde god vana; ju fler analyser vi genomförde desto mer 
effektivt blev analysarbetet för varje transkription. Således minskade analystiden per 
transkriptionssida drastiskt mellan första och sista analysen. Swe-LARSP protokollet består i 
nuläget av engelsk terminologi och förkortningar vilket förutsätter att man är bekant med 
engelska. Vi upplever inte att den engelska terminologin har försvårat användandet av 
protokollet. En översättning till svenska termer skulle således inte nödvändigtvis underlätta 
användningen av Swe-LARSP. Dock är det tänkbart att protokollet i ett senare skede borde 
översättas till svenska eftersom det är i Sverige som det är tänkt att kunna användas kliniskt. 

 Vid genomförandet av en fullständig LARSP är krävs ännu ett moment som inte gjorts i 
den aktuella studien: en tolkningsdel av den grammatiska profilen, som ska ligga till grund för 
interventionen (Crystal et al., 1989). Om man har detta i beaktande betyder det att arbetet med 
LARSP kräver ännu mer tid och förkunskap för att tolkningen av den grammatiska profilen 
ska bli så rättvisande som möjlig. Vi vill dock understryka att vårt huvudsyfte var att utvärdera 
steg IV av Swe-LARSP och dess praktiska användande, och inte primärt att utvärdera Swe-
LARSP som lämpligt bedömningsunderlag vid eventuell språkstörning. 

Det positiva med att utföra en Swe-LARSP är att det ger en omfattande och tydlig profil 
över barnets vardagliga språk. Insamlandet av spontantalsdata genom att spela in barnen i sin 
naturliga miljö fungerade väl. Vår erfarenhet av datainsamlandet var att även ett försiktigt barn 
kom igång i leken och samtalet allteftersom inspelningstillfället fortskred, något som kanske 
inte hade förekommit i en typisk klinisk testning på logopedmottagning.  
 

Metoddiskussion 
 
I studien gjordes inspelningar på åtta barn med typisk språkutveckling. Vi ansåg att antalet 
barn var relevant för vår metod för att besvara studiens syfte. Dock kan det tänkas att man i 
framtida studier kan använda sig av något fler barn (jfr Bol, 2012). Studiens urval kan dock 
motiveras genom tidigare studier av grammatisk utveckling med litet urval, exempelvis 
Browns studie (1974) med endast tre barn.  

För att utföra studien krävdes inspelningar av barn i deras naturliga miljö. Mycket tid 
lades ner på att på att utarbeta ett lämpligt sätt att stimulera barn till att tala, att rekrytera 
förskolor och barn, och att därefter genomföra inspelningar på barnets förskola. Under 
studiens gång var många barn sjuka i omgångar, vilket resulterade i att insamlandet av 
material drog ut på tiden. Det kan tänkas att det skulle ha varit ett enklare tillvägagångssätt att 
ta redan befintliga inspelningar från en databas. Dock ville vi utvärdera användandet av Swe-
LARSP och ansåg det vara nödvändigt och relevant att själva stå för insamlandet av material. 
Detta för att få en så bra helhetsbild som möjligt gällande genomförandet av LARSP. I LARSP-
manualen, formulerad av Boehm et al., (2005), finns anvisningar gällande elicitering, vilket vi 
har försökt förhålla oss till. Dock var några av dessa anvisningar svåra att tillämpa under 
pågående inspelning. Exempelvis att undvika att ställa ja/nej-frågor. Det var naturligt att i 
interaktion med barnet ibland ställa den typen av frågor, men som i slutändan ledde till många 
minor-yttranden (ja, nej, mmm) och begränsade mängden analyserbart material. Tack vare 
vår idé att använda ett dockhus uppmuntrades barnen till spontantal och visade på bred 
lingvistisk variation. Att användandet av just dockhus är lämpligt för att locka fram tal hos 
barn har även bekräftats i tidigare studier (jfr Muma,1974).  

Vi kan utifrån vår studie konstatera att 20 minuter räcker för att komma upp i mer än 50 
analyserbara yttranden, vilket överensstämmer med den franska anpassningen av LARSP (F-
LARSP). Däremot sattes ingen övre gräns för antalet yttranden vilket resulterade i stor 
variation i mängd. Varför vi valde denna metod var för att alla barn skulle ha samma 
förutsättningar och chans att producera så många yttranden som möjligt under den satta tiden. 
Inför inspelningarna följde vi LARSP riktlinjer gällande en inspelningstid på 20-30 minuter. 
Hade vi sedan gjort ett urval på exempelvis 50 yttranden i följd ur vårt eget material fanns 
risken att vi skulle ignorera viktiga strukturer som förekom tidigare eller senare i materialet. 
Det kan inför framtida studier ändå vara att föredra att införa en övre gräns för att minska 
tidsåtgången och analysarbetet.  
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I vår metod ville vi att barnen skulle samtala kring ämnen som både rör ”här och nu” 
samt ämnen utanför rummet, exempelvis familj eller intressen. Dock finns det inga klara 
anvisningar i LARSP kring ordningen av samtalsämnen. Allt eftersom vår vana ökade upplevde 
vi att det var bäst att inleda med samtalsämnen som rör aktiviteter utanför rummet. Detta för 
att barnen efter ett tag hade svårt att avbryta den pågående leken och fokusera på något annat. 
Detta är något att ta i beaktande i framtida arbete med Swe-LARSP. 

Barnen i studien var mellan 2;6-3;0 år och har ännu inte varit på 3-årskontroll på 
barnavårdscentralen (BVC), där eventuella språkförseningar kan komma att upptäckas. Om så 
är fallet remitteras barnet vidare till logoped. Vid rekryteringen fick vi förlita oss på 
pedagogernas omdöme kring att barnen ansågs vara typiska i sin språkutveckling. I två fall var 
vi inte eniga med pedagogerna om urvalet, då vi bedömde barnets språk antingen för fåordigt 
för en grundlig analys eller mycket svårförståeligt. De två barnen i fråga genomförde varsin 
fullständig inspelning och hela materialet transkriberades. Först efter detta moment 
exkluderades barnen. För att spara tid borde vi har exkluderat barnen i ett tidigare skede då vi 
redan under inspelningarna upplevde barnens språkliga produktion som avvikande från de 
övriga barnen.   

Slutsatser 
 
Att arbeta med LARSP är tidskrävande och kräver mycket förkunskaper, dock ger det en tydlig 
profil över barnets grammatiska förmåga. Resultatet av den aktuella studien påvisade 
strukturer som förekom frekvent hos majoriteten av barn, men som inte finns representerade 
i Swe-LARSP. Studien visar även låg förekomst hos vissa redan befintliga strukturer som bör 
övervägas att exkluderas från Steg IV. Trots detta visar studien att de strukturer placerade i 
Swe-LARSP till stor del överensstämmer med de strukturer som barnen i studien producerar. 
Denna studie är en första utvärdering av Swe-LARSP och bör kompletteras med ytterligare 
utvärdering av övriga steg för att säkerställa strukturernas placering.  
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    Bilaga 1; LARSP (Crystal et al., 1981)  



 

 
 

 

  Bilaga 2; Swe-LARSP (Rosenberg & Mellenius, 2016) 

 

Name  Age  Sample date   Type 

 

       

 

 

  

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 
(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  
Other                                      Problems ‘V’ ‘Q’ (inton.) ‘V’                        ‘N’ 

Stage 

II (1;6-
2;0) 

Clause Phrase Word 

VX QX 
(wh 

optional) 

VS 

SV                         AX 
SO                         VO 

SC                         VC 

Neg X                    Other 

(D)N                                  VV 
Adj N                                 Part 

NN                                     Int X 

Other 

Npl 
 

Ndef/gender 

 

Artindef/gender 

 

Vpres 
 

Vsup 

 
Vpret 

 

Ngen 

 

Adjagreement 

 
-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

Stage 
III 

(2;0-
2;6) 

 

V X Y Q X Y 

(wh 

optional) 
AuxS(X) 

SVC                      VCA 

SVO                      VOA 

SVA                      Neg Vinfin/ 
Other                     Vfin Neg 

D Adj  N                            Cop 

(Pr) DN                              V Part 

PronP/O)                              AuxM/O  
Other                                      

Stage 

IV 
(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 

(wh 
optional) 

VS(X+) 

SVOA                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 

Subord. (relative som) 
Other 

 

NP Pr NP                            XcX   

Pr D Adj N                         Neg X 

cX                                       Other  

Stage 

V (3;0-
3;6) 

och 

c 
s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 
Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 
Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 
(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 
 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 
(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  
 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 
D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 
*Cop 

N irreg 

N reg 

 
V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 
VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    
Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      
Style 



 

 
 

   Bilaga 3; Information till föräldrar

   



 

 
 

Bilaga 4; Testprotokoll 

      

 

Name    P1  Age   3;0  Sample date   Type 

 

  

A 
 

Unanalysed 1 Unintelligible  0 2 Symbolic Noise  1 3 Deviant  4 

Problematic 1 Incomplete  9 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 
(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  
Other                                      Problems ‘V’  1 ‘Q’ (inton.) ‘V’  1                      ‘N’  12 

Stage 

II (1;6-
2;0) 

Clause Phrase Word 

VX QX 
(wh 

optional) 

VS 

SV 6                      AX 7 
SO                         VO 2 
SC                         VC 
Neg X                    Other 

(D)N 10                             VV 

Adj N  1                             Part 

NN                                     Int X 
Other 

Npl   

4 

Ndef/gender   
18 

Artindef/gender 

9 

Vpres 
9 
Vsup 

3 
Vpret 

6 
Ngen 

 

Adjagreement 

 
-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

Other 13 

Stage 

III 

(2;0-
2;6) 

 

V X Y  1 Q X Y 

(wh 
optional) 

AuxS(X) 

SVC 3                   VCA 

SVO 11                 VOA 

SVA 16                 Neg Vinfin/ 

Other  1                 Vfin Neg 

D Adj  N   1                         Cop 

(Pr) DN                             V Part 1 
PronP/O)  45                            AuxM/O  

Other                                             25 

Stage 

IV 
(2;6-

3;0) 

 

+ S  2 
V X Y + 

QVS  2 
Q X Y +  7 
(wh 

optional) 

VS(X+)  4 

SVOA  3                  AA X Y 1 
SVCA  1                 SVfin Neg 2 

Subord. (relative som) 1 

Other 12 

 

NP Pr NP                          XcX  1 
Pr D Adj N  3                   Neg X 

cX  4                                 Other 11 

Stage 

V (3;0-
3;6) 

och 

c 
s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.   2              1          1 + 

Subord. A  2        1           1 + 

Subord. C  1  

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 
(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 
 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 
(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  
 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 
D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 
*Cop 

N irreg 

N reg 

 
V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 
VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      
Style 



 

 
 

     Bilaga 5; Testprotokoll 

 

 

Name  P2  Age  2;11  Sample date   Type 

 

  

A 
 

Unanalysed 1 Unintelligible  6 2 Symbolic Noise  9 3 Deviant  8 

Problematic 1 Incomplete  17 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 
(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  
Other                                      Problems ‘V’ ‘Q’ (inton.) 

2 
‘V’ 1                       ‘N’ 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX QX 4 
(wh 

optional) 
VS 

SV 16                        AX  2 

SO                         VO 

SC                         VC 

Neg X                    Other  2 

(D)N 7                               VV 

Adj N 3                              Part 

NN  1                                 Int X 

Other 

Npl 

2 
Ndef/gender 

30 
Artindef/gender 

8 
Vpres 

35 
Vsup 

7 
Vpret 
19 
Ngen 

1 
Adjagreement 

7 
-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 2 
 

Other 19 

Stage 
III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y Q X Y 
(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC  5                  VCA 

SVO  21                VOA 

SVA  12                Neg Vinfin/ 

Other                     Vfin Neg 

D Adj  N 11                  Cop 5 

(Pr) DN                         V Part 19 

PronP/O)  82                    AuxM/O 32 

Other                                               

Stage 

IV 

(2;6-
3;0) 

 

+ S 1 
V X Y + 

QVS 9 

Q X Y + 2 
(wh 

optional) 

VS(X+) 7 

SVOA 2                   AA X Y  

SVCA                    SVfin Neg 10 

Subord. (relative som) 2 

Other 45 
 

NP Pr NP 1                      XcX  1 

Pr D Adj N 8                   Neg X 8 

cX 1                                 Other 13 

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 
Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A 1        1          1 + 

Subord. C 
Subord. O  

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 
VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 
 

 

Complex Passive  

Complement 
Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 
s 

Element Ø  
 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 
D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 
AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 
 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               
Emphatic Order                      

Style 



 

 
 

     Bilaga 6; Testprotokoll 

 

 

Name  P3  Age  2;11  Sample date   Type 

 

  

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 16 2 Symbolic Noise 1 3 Deviant 4 

Problematic 1 Incomplete 10 2 Ambiguous 3 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other                                      Problems ‘V’ 1 ‘Q’ (inton.) 

1 
‘V’                        ‘N’ 3 

Stage 
II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX  3 QX 
(wh 

optional) 

VS 

SV  6                     AX  8 

SO                         VO  3 

SC                         VC 

Neg X                    Other 

(D)N  5                              VV 

Adj N  2                                Part 

NN                                     Int X 

Other 

Npl 
8 
Ndef/gender 

22 
Artindef/gender 

9 
Vpres 
13 
Vsup 
2 
Vpret 

9 
Ngen 

 

Adjagreement 
 

-astAdj:superlat 

1 
-areAdj:comp 

 

Other 19 

Stage 

III 
(2;0-

2;6) 

 

V X Y  3 Q X Y 
(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC  1                  VCA 

SVO  16                VOA 1 

SVA  10                Neg Vinfin/ 

Other                     Vfin Neg 

D Adj  N                       Cop 1 

(Pr) DN                         V Part 4 

PronP/O)  30                    AuxM/O 17 

Other                                      

Stage 

IV 

(2;6-
3;0) 

 

+ S 1 

V X Y + 

QVS 2 

Q X Y + 7 

(wh 
optional) 

VS(X+) 4 

SVOA                    AA X Y 

SVCA 1                 SVfin Neg  5 

Subord. (relative som) 3 

Other 16 
 

NP Pr NP                          XcX 1   

Pr D Adj N                        Neg X 4 

cX  1                                 Other 7 

Stage 

V (3;0-
3;6) 

och 

c 
s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.  3             1          1 + 

Subord. A 1          1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 1 

Comparative (än, som) 
Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 
(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 
 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 
(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  
 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 
D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 
*Cop 

N irreg 

N reg 

 
V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 
VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    
Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      
Style 



 

 
 

Bilaga 7; Testprotokoll 

 

 

Name  P4  Age  2;6  Sample date   Type 

 

 

  

A 
 

Unanalysed 1 Unintelligible 1 2 Symbolic Noise 12 3 Deviant 9 

Problematic 1 Incomplete 20 2 Ambiguous  3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-
1;6) 

 Command Question Statement  

Other                                      Problems ‘V’ 1 ‘Q’ (inton.) ‘V’                        ‘N’ 1 

Stage 

II (1;6-
2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 4 QX 

(wh 

optional) 

VS 

SV 10                    AX 1 

SO                         VO 

SC                         VC 

Neg X                    Other 2 

(D)N 10                             VV 

Adj N                                 Part 

NN                                     Int X 
Other 

Npl 

4 
Ndef/gender 

28 
Artindef/gender 

9 
Vpres 

24 
Vsup 

5 
Vpret 
7 
Ngen 

 
Adjagreement 

3 
-astAdj:superlat 
-areAdj:comp 

 

Other 33 

Stage 

III 

(2;0-
2;6) 

 

V X Y 2 Q X Y 

(wh 

optional) 
AuxS(X) 

SVC 1                   VCA 

SVO 13                 VOA 1 

SVA 16                 Neg Vinfin/ 

Other 3                  Vfin Neg 

D Adj  N 3                   Cop 7 

(Pr) DN                        V Part 13 

PronP/O) 99                    AuxM/O  44 

Other                                      

Stage 

IV 
(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 
QVS 2 

Q X Y + 3 
(wh 

optional) 

VS(X+) 4 

SVOA 7                 AA X Y 1 

SVCA                    SVfin Neg 6 
Subord. (relative som) 

Other 46 

 

NP Pr NP                         XcX  2 
Pr D Adj N 1                   Neg X 6 
cX  2                                 Other 15 

Stage 
V (3;0-

3;6) 

och 
c 

s 

Other 

Coord. 
Other 

Coord. 
Other 

Coord. 1              1          1 + 

Subord. A          1           1 + 

Subord. C 1 
Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 
 

Stage 

VI 

(3;6-
4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 
 

 

Complex Passive  

Complement 
Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 
s 

Element Ø  
 
Tense 

NP: 

*D       *Pr 
D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 
AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 
 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 
(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               
Emphatic Order                      

Style 



 

 
 

     Bilaga 8; Testprotokoll 

 

 

Name  F5  Age  3;0  Sample date   Type 

 

  

A 
 

Unanalysed 1 Unintelligible 1 2 Symbolic Noise 3 Deviant 2 

Problematic 1 Incomplete 2 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 
(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  
Other                                      Problems ‘V’ ‘Q’ (inton.) ‘V’                        ‘N’ 

Stage 

II (1;6-
2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 2 QX 
(wh 

optional) 

VS 

SV 6                      AX 1 

SO                         VO 1 

SC                         VC 
Neg X                    Other 

(D)N 2                                  VV 

Adj N 1                                Part 

NN                                     Int X 
Other 

Npl 
2 
Ndef/gender 

12 
Artindef/gender 

3 
Vpres 
12 
Vsup 

 
Vpret 

2 
Ngen 

 

Adjagreement 

1 
-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

Other 10 

Stage 

III 

(2;0-
2;6) 

 

V X Y Q X Y 

(wh 
optional) 

AuxS(X) 

SVC 1                      VCA 

SVO 6                     VOA 1 

SVA 6                    Neg Vinfin/ 

Other                     Vfin Neg 

D Adj  N                       Cop 9 

(Pr) DN                         V Part 5 

PronP/O) 19                     AuxM/O  21  

Other                                      

Stage 
IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 1 

V X Y + 

QVS 3 

Q X Y + 4 

(wh 

optional) 
VS(X+) 5 

SVOA                    AA X Y 1 

SVCA                    SVfin Neg 2 

Subord. (relative som) 

Other 25 
 

NP Pr NP                         XcX  2 

Pr D Adj N                      Neg X  

cX  4                                Other 3 

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 
Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 
Coord. 1               1          1 + 

Subord. A 1          1           1 + 
Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 
Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 
(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 
 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 
(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  
 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 
D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 
*Cop 

N irreg 

N reg 

 
V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 
VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    
Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      
Style 



 

 
 

     Bilaga 9; Testprotokoll 

 

 

Name  F6  Age  2;10  Sample date   Type 

 

  

A 
 

Unanalysed 1 Unintelligible 1 2 Symbolic Noise 3 3 Deviant 6 

Problematic 1 Incomplete 37 2 Ambiguous 1 3 Stereotypes 

Stage I 
(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  
Other                                      Problems ‘V’ 5 ‘Q’ (inton.) ‘V’ 2                       ‘N’ 1  

Stage 

II (1;6-
2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 1 QX 
(wh 

optional) 

VS 

SV 7                      AX 

SO                         VO 1 

SC                         VC 
Neg X                    Other 

(D)N 4                               VV 

Adj N                                 Part 

NN                                     Int X 

Other 

Npl 
4 
Ndef/gender 

12 
Artindef/gender 

3 
Vpres 
5 
Vsup 

5 
Vpret 

2 
Ngen 

1 
Adjagreement 

1 
-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

Other 13 

Stage 

III 

(2;0-
2;6) 

 

V X Y 1 Q X Y 

(wh 
optional) 

AuxS(X) 

SVC                      VCA 

SVO 11                 VOA 

SVA 4                   Neg Vinfin/ 

Other 1                    Vfin Neg 2 

D Adj  N                       Cop 1 

(Pr) DN 2                      V Part 4 

PronP/O)  41                    AuxM/O 35 

Other                                      

Stage 
IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 
(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA 2                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 6 

Subord. (relative som) 2 

Other 16 

 

NP Pr NP                           XcX   

Pr D Adj N                        Neg X 6 

cX                                      Other 6 

Stage 
V (3;0-

3;6) 

och 
c 

s 

Other 

Coord. 
Other 

Coord. 
Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 +  1 
Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 
Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 
 

Stage 

VI 
(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 
 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 
(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  
 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 
D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 
*Cop 

N irreg 

N reg 

 
V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 
VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    
Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      
Style 



 

 
 

     Bilaga 10; Testprotokoll 

 

Name  F7  Age  2;10  Sample date   Type 

 

 

  

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 7 2 Symbolic Noise 4 3 Deviant 3 

Problematic 1 Incomplete 8 2 Ambiguous 3 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other                                      Problems ‘V’ ‘Q’ (inton.) ‘V’ 3                        ‘N’ 2 

Stage 
II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 1 QX 

(wh 

optional) 
VS 

SV 5                      AX 1 
SO                         VO 

SC                         VC 1 

Neg X                    Other 

(D)N 6                               VV 

Adj N 4                                Part 
NN                                     Int X 

Other 

Npl 

3 
Ndef/gender 

7 
Artindef/gender 

2 
Vpres 

3 
Vsup 
1 
Vpret 

3 
Ngen 

 

Adjagreement 
 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 
 

Other 6 

Stage 

III 
(2;0-

2;6) 

 

V X Y 1 Q X Y 
(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 1                      VCA 

SVO 6                      VOA 

SVA 4                      Neg Vinfin/ 1 

Other                     Vfin Neg 

D Adj  N                        Cop 

(Pr) DN 1                      V Part 1 

PronP/O) 21                     AuxM/O 14 
Other                                      

Stage 

IV 

(2;6-
3;0) 

 

+ S 4 

V X Y + 

QVS 1 

Q X Y + 1 

(wh 
optional) 

VS(X+) 1 

SVOA                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 1 

Subord. (relative som) 1 
Other 6 

 

NP Pr NP                          XcX  1  

Pr D Adj N 9                     Neg X 3 

cX  1                                 Other 1 

Stage 

V (3;0-
3;6) 

och 

c 
s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 
Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 1 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-
4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 
Coord 

 

 

Complex Passive  
Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 
c 

s 

Element Ø  
 
Tense 

NP: 
*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  
*PronP *Adjagreement 

VP: 
AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 
N reg 

 

V irreg 
V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 
(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               
Emphatic Order                      

Style 



 

 
 

     Bilaga 11; Testprotokoll 

 

Name  F8  Age  2;6  Sample date   Type 

 

 

 

  

       

 

A 
 

Unanalysed 1 Unintelligible 6 2 Symbolic Noise 2 3 Deviant 2 

Problematic 1 Incomplete 6 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-
1;6) 

 Command Question Statement  

Other                                      Problems ‘V’ 5 ‘Q’ (inton.) 

1 

‘V’ 2                        ‘N’ 3 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 3 QX 1 
(wh 

optional) 

VS 

SV 10                    AX 2 

SO                         VO 1 
SC                         VC 

Neg X                    Other 2 

(D)N 7                               VV 
Adj N                                 Part 

NN                                     Int X 

Other 

Npl 

2 
Ndef/gender 

5 
Artindef/gender 

10 
Vpres 

11 
Vsup 
3 
Vpret 

1 
Ngen 

 

Adjagreement 
 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 
 

Other 

Stage 

III 
(2;0-

2;6) 

 

V X Y 2 Q X Y 1 

(wh 
optional) 

AuxS(X) 

SVC 3                      VCA 

SVO 5                     VOA 

SVA 4                     Neg Vinfin/ 

Other                     Vfin Neg 

D Adj  N 1                     Cop 

(Pr) DN                          V Part 2 

PronP/O) 37                     AuxM/O 19 

Other  4                                    

Stage 
IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S  

V X Y + 

QVS 2 

Q X Y + 

(wh 
optional) 

VS(X+) 3 

SVOA 1                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 9 

Subord. (relative som) 

Other 11 

 

NP Pr NP                           XcX   

Pr D Adj N 1                     Neg X 

cX                                      Other 2  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 
Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 
Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 
VI 

(3;6-
4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 
 

 

Complex Passive  

Complement 
Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 
s 

Element Ø  
 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 
D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 
AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 
 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               
Emphatic Order                      

Style 


