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Phonological Assessment Tool for Pre-School Children - Which Words can be 

Included?? 

 

Abstract  

The present project is a first step towards a new Swedish assessment tool to examine 

phonological ability in preschool-aged children. The work consisted of developing a word list 

with words that was considered to reveal a child’s phonological ability and to try out the word 

list on pre-school children. The reason was to make sure that the words existed in the 

vocabulary of the children in the chosen ages. A word list consisting of 109 words, which 

convey relevant phonological information, was created. Every phoneme in the Swedish 

language is represented at least twice in initial, medial and final word position. The majority 

of the consonant clusters, which are allowed in the Swedish language, are included. Also 

words consisting of three or more syllables, words consisting of an initial unstressed syllable 

and both of the tonal word accents used in the Swedish language, are included in the wordlist. 

The 85 children who participated in the present study was 3;0-5;11 years old and their task 

was to name the pictures of the material. The children were divided into six half-yearly 

intervals. 

      The result showed that the children’s ability to name the pictures was improved with 

increased age. The children in the youngest interval (3;0-3;5) named a mean of 92 pictures 

correctly, while children in the oldest interval (5;6-5;11) named a mean of 107 picture.  

      The authors decided that words which were produced by at least 80% of the children in an 

interval were judged to be appropriate for the current age. Consequently, 79 of the 109 words 

were judged to be appropriate for children in interval 1. Among these 79 words, there are 

words which represent the majority of the phonological aspects that a phonological 

assessment tool should comprise. 
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Sammanfattning  

Föreliggande uppsatsarbete utgör ett första steg i utformandet av ett nytt svenskt 

bedömningsmaterial för fonologisk förmåga hos barn i förskoleåldern. Arbetet bestod av att 

välja ut ord som kan anses ringa in ett barns fonologiska förmåga samt att testa dessa på barn i 

förskoleåldern, för att säkerställa att orden finns i det aktiva ordförrådet hos barn i aktuella 

åldrar. En ordlista bestående av 109 ord, som bär på relevant fonologisk information, 

skapades. Samtliga svenska fonem finns representerade minst två gånger i initial, medial och 

final ordposition. Dessutom ingår majoriteten av konsonantförbindelser, som är tillåtna enligt 

svensk fonotax, i de utvalda orden. Även ord med tre eller fler stavelser, ord innehållande 

pretonisk stavelse samt svenska språkets båda tonaccenter är representerade. Orden 

illustrerades med bilder från Boardmaker. De 85 barnen som deltog i studien var 3;0-5;11år 

och fick benämna samtliga bilder i materialet. Barnen delades in i sex halvårsintervall. 

      Resultaten visade att barnens förmåga att benämna bilderna förbättrades med stigande 

ålder. Medelvärdet för antalet korrekt benämnda bilder för barnen i det yngsta 

åldersintervallet (3;0-3;5 år) var 92, medan motsvarade siffra för de äldsta barnen (5;6-5;11år) 

var 107. 

      Författarna beslutade att ord som minst 80% av barnen i ett åldersintervall producerade, 

kunde anses som användbara i ett test för barn i den aktuella åldern. Därmed ansågs 79 av de 

109 orden som användbara från och med åldersintervall 1. Bland de 79 orden finns ord som 

representerar majoriteten av de fonologiska aspekter som ett fonologiskt bedömningsmaterial 

bör förmedla. 

 

Nyckelord: Fonologi, bedömningsmaterial, lexikal utveckling, förskolebarn. 
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Inledning 

Det finns regler för hur fonem får organiseras och kombineras i olika språk. Inom fonologin 

studeras bland annat hur ett begränsat antal fonem systematiskt används inom ett språk med 

syfte att uttrycka betydelse (Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Fonologi är den språkliga domän 

som undersöks i störst utsträckning hos svenska barn och fonologisk språkstörning är den 

vanligaste typen av språkstörning hos barn i förskoleåldern (Nettelbladt, 2007a). Stora 

Fonemtestet, som i Sverige är det mest spridda testmaterialet för att bedöma fonologi hos 

förskolebarn, finns inte längre på förlag. Därmed finns det ett behov av ett nytt 

bedömningsmaterial för fonologisk förmåga. Detta utgjorde utgångspunkt för föreliggande 

uppsatsarbete, som är ett första steg i utformandet av ett nytt svenskt fonologiskt 

bedömningsmaterial. Arbetet innebar att välja ut ord som anses relevanta för att ringa in ett 

barns fonologiska förmåga och undersöka om dessa finns representerade i det aktiva 

ordförrådet hos barn i förskoleåldern. I utformandet av ett nytt fonologiskt test är det av vikt 

att orden i ordlistan finns i barnets ordförråd (Hansson & Nettelbladt, 2007).  

 

Bakgrund 

Svenskans fonologi 

Begreppet fonem kan definieras som ”de minsta betydelseskiljande enheterna i yttranden” 

(Elert, 2000, s. 135). En individ kan anses behärska det aktuella språkets fonologi, då han/hon 

vet vilka fonem språket innehåller, hur dessa skiljer sig från varandra samt hur de kan 

kombineras. Det gäller både att kunna identifiera skillnaderna i andras tal och att själv kunna 

producera dem (Garlén, 1988).  

      En uppdelning görs mellan konsonant- och vokalfonem, som skiljer sig åt på så vis att 

luftströmmen har fri väg genom talapparaten vid produktion av vokaler, medan vägen är 

förträngd eller helt blockerad under en kort stund vid produktion av de flesta konsonanter. 

Samtliga vokaler produceras med stämbandston medan konsonanterna kan vara tonande eller 

tonlösa (Lindblad, 1997; Elert, 2000) I svenskan finns 18 vokalfonem; nio långa och nio korta 

samt 18 konsonantfonem (Garlén, 1988), se tabell 1. I de flesta regioner i Sverige finns även 

fem retroflexa konsonantfonem (Elert, 2000). 
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 Tabell 1. Svenskans konsonantfonem (Lindblad, 1997).   

Svenska konsonantfonem  

Klusiler: [p] 

 

[b]  [t]  [d] [k] [g] 

Frikativor: [s] 

 

[ f]  [v] [h] [ɧ] [ɕ] 

Nasaler: [m]  

 

[n] [ŋ]    

Tremulanter: [r] 

 

     

Approximanter: [j] 

 

     

Lateraler: [l] 

 

     

  

      Vid beskrivning av ett språks fonologi bör också dess fonotaktiska regler, det vill säga 

regler för hur fonem får kombineras, finnas med (Nettelbladt, 2007b). I svenskan finns det två 

typer av ordaccentmönster, accent 1och 2, vilka är betydelseskiljande (Garlén, 1988).   

 

Fonologisk utveckling  

Den fonologiska utvecklingen pågår under en lång period och innebär att barnet tillägnar sig 

fonemen och lär sig att tillämpa regler för hur dessa får användas i det aktuella språket 

(Snowling & Hulme, 1994; Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Under den fonologiska utvecklingen 

finns det en stor variation i produktionen hos ett och samma barn samt mellan olika barn 

(Gierut, 2001).  

      I början av den fonologiska utvecklingen är det vanligt att barn använder så kallade 

fonologiska förenklingsprocesser, som kan definieras som systematiska processer som barnet 

använder för att förenkla orden så att han/hon kan producera dem. Det är barnets begränsade 

motoriska, kognitiva och lingvistiska förmågor som ligger till grund för 

förenklingsprocessernas uppkomst. Även om barnet kan producera ordets samtliga fonem 

isolerade, kan svårigheter uppstå då dessa ska kombineras (Menn & Stoel-Gammon, 1995; 

Yavas, 1998). Fonologiska förenklingsprocesser används ofta för att beskriva ett barns 

fonologiska förmåga. En sådan beskrivning är effektiv då den ger en bild av relationen mellan 

det vuxenlika målordet och barnets produktion (Yavas, 1998; Dodd, Holm, Hua & Crosbie, 

2003). 

      Vid vilken ålder barnet tillägnar sig konsonantfonemen, varierar mellan olika barn 

(Sander, 1972). Hos svenska barn etableras vanligtvis följande fonem före fyra års ålder: [p], 

[t], [m], [n], [v], [a], [o:] och [u:]. Exempel på ljud som etableras mellan fyra och sex års ålder 
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är: [b], [d], [g], [f], [s], [i:], [e] och [ø]. Exempel på ljud som barnet tillägnar sig fullt ut efter 

sex års ålder är: [ɧ] och [r] (Nettelbladt, 2007b). 

 

Lexikal utveckling 

Under det första levnadsåret börjar barnets väg mot förståelse och produktion av språk och 

språket blir det primära sättet för barnet att kommunicera med sin omgivning (Stoel-Gammon, 

2011). Trots att orden inte antar vuxenlika former, kan de klassas som ord om de visar en 

konsekvent sammansättning av fonem samt används vid specifika kommunikativa situationer 

(Barrett, 2004). Även om det finns individuella variationer i den lexikala utvecklingen, finns 

generella mönster som de flesta barn följer (Biemiller, 2003; Bleses et al., 2008).  

      Mellan 8 och 14 månaders ålder börjar barn med typisk utveckling att producera sina 

första ord. De individuella skillnaderna när barn producerar sina första ord samt hur många 

ord barn har i sitt aktiva ordförråd från det att barnet är knappt 1;0 år fram till 2;6 års ålder, är 

stora. Under den första tiden sker tillväxten av ordförrådet i mycket långsam takt, men då 

barnet har uppnått ett ordförråd på 50-100 ord ökar tillväxttakten markant (Eriksson & 

Berglund, 1999; Berglund & Eriksson, 2000). Från att barnet har lärt sig cirka ett till tre nya 

ord i veckan ökar nyinlärningen av antal ord till att i tvåårsåldern vara cirka tio nya ord per 

dag (Barrett, 2004). Det lilla barnets passiva ordförråd är avsevärt större än hans/hennes 

aktiva ordförråd, vilket innebär att barnet förstår mer än vad han/hon själv kan producera 

(Caselli et al., 1995). Samtidigt är det möjligt att barnet endast har en ytlig förståelse av vad 

ett visst ord innebär, trots att han/hon har producerat detta. Ord som har flera betydelser, kan 

medföra svårigheter för små barn (Renck Jalongo & Sobolack, 2011). 

      Det finns stora likheter i den tidiga lexikala utvecklingen mellan olika språk (Bleses et al., 

2008).  The MacArthur-Bates Communicative Develpment Inventories (CDI) är ett 

bedömningsmaterial anpassat för flertalet språk och används det för att beskriva yngre barns 

kommunikativa färdigheter (Bleses et al., 2008 ). CDI utvecklades först av Fenson och 

medarbetare (1994) och en svensk version, The Swedish Early Communicative Development 

Inventories (SECDI), finns framtagen av Eriksson och Berglund (1999) och Berglund och 

Eriksson (2000, 2002). I föreliggande studie har orden i den framtagna ordlistan jämförts med 

danska normvärden enligt CDI. Bleses et al. (2008) har med hjälp av resultat från CDI jämfört 

den lexikala utvecklingen hos danska barn med barn med andra modersmål, däribland det 

svenska språket. Danska och svenska var de språk som till störst del liknade varandra av de 

språk som ingick i studien. Vid jämförelsen mellan danska och svenska barn fann de att 
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utvecklingen av det aktiva ordförrådet hos barn upp till 2;0 år, nästan var identisk mellan de 

båda språken. Mellan 2;0 och 2;4 ökade de danska barnens aktiva ordförråd i snabbare takt i 

förhållande till de svenska barnen. Vid 2;4 hade de danska och de svenska barnen ungefär 

samma antal ord i ordförrådet. Efter denna ålder fanns det ingen svensk data. 

      Inledningsvis består barnets aktiva ordförråd till större del av substantiv än verb (Kim, 

McGregor & Thompson, 2000). Det passiva ordförrådet innehåller dock verb i ett tidigare 

skede än de uppträder i det aktiva ordförrådet (Caselli et al., 1995). Under den tidiga lexikala 

utvecklingen sker tre omorganisationer av vilka ordklasser som dominerar det aktiva 

ordförrådet.  Fram till att barnet uppnått ett ordförråd på 100 ord är det framförallt substantiv 

som nyinlärs och dominerar barnets ordförråd. När ordförrådet växer från 100 till 400 ord 

ökar antalet verb och adjektiv. Vid den sista omorganisationen när ordförrådet växer från 400 

till 700 ord ökar antalet ord ur slutna ordklasser markant (Eriksson & Berglund, 1999).  

      I och med att ordförrådet växer börjar även den grammatiska utvecklingen ta fart 

(Devescovi, Caselli, Marchione, Pasqualetti, Reilly & Bates, 2005). Före 2;0 års ålder brukar 

barn med typisk utveckling producera såväl plural- som bestämdhetsändelser på substantiv. 

Den första verbformen som uppträder i barnets produktion är infinitiv, den andra är presens, 

den tredje är supinum och den sista är preteritum. Då barnet är 3;0 år ska han/hon ha tillägnat 

sig samtliga verbformer (Håkansson & Hansson, 2007).   

 

Faktorer som påverkar den lexikala utvecklingen 

Den tidiga lexikala utvecklingen uppvisar såväl variabilitet som generella mönster (Berglund 

& Eriksson, 2000). Det råder delade meningar om det föreligger några skillnader mellan 

flickors och pojkars lexikala utveckling. I en studie av Berglund och Eriksson (2000) 

framkom att det inte existerade några könsskillnader. Andra studier visar dock att flickor 

presterar bättre än pojkar (Berglund, Eriksson & Westerlund, 2005; Stokes & Klee, 2009). 

Det finns även studier som visar att pojkar presterar bättre än flickor vid bildbenämning 

generellt och särskilt vid benämning av bilder föreställande fordon (Funnell, Hughes & 

Woodcock, 2006; Barbarotto, Laiacona & Capitani, 2008). Trots dessa skillnader anses det 

inte relevant att ha skilda normeringsvärden för flickor och pojkar (Berglund et al., 2005).  

      Skillnader i barns lexikala utveckling kan även bero på vilken socioekonomisk status 

barnets familj har. Barn i familjer med hög socioekonomisk status har ett mer avancerat språk 

än jämnåriga barn i familjer med låg socioekonomisk status. Detta anses bland annat bero på 

att barnen har olika språkliga erfarenheter (Hoff, 2003). Andra studier visar dock att den 
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lexikala utvecklingen inte påverkas av socioekonomisk status (Hamilton, Plunkett & Schafer, 

2000; Berglund et al., 2005). 

      En annan faktor som anses påverka vilka ord som ingår i barnets ordförråd och när dessa 

etableras är hur frekvent orden används i det aktuella språket. Högfrekventa ord har en 

tendens att etableras först i barnets aktiva ordförråd. Dessutom producerar barnet ord med hög 

frekvens med högre precision och snabbhet än ord som används mer sällan. Detta gäller även 

då ordet eliciteras genom visuella stimuli (Salomon & Postman, 1952; Huttenlocher, Haight, 

Bryk, Seltzer & Lyon, 1991; Jescheniak & Levelt, 1994; Goodman, Dale & Li, 2006).  

Frekvensens betydelse är dock olika för olika ordklasser. Trots att substantiv är den 

ordklassen som har lägst frekvens består barnets tidiga ordförråd framförallt av substantiv. 

Ord ur slutna ordklasser är de med högst frekvens, men de ökar markant i antal först vid den 

sista omorganisationen av ordförrådet (Eriksson & Berglund, 1999; Goodman et al., 2006).  

      Ordens uppbyggnad har visat sig ha betydelse för den tidiga ordförrådsutvecklingen. Dels 

består de ord barnet först tillägnar sig vanligtvis av en eller två stavelser samt innehåller de 

konsonanter som barnet tillägnar sig tidigast i sin fonologiska utveckling. Den lexikala 

utvecklingen, från födseln fram till 2;6 år, påverkas i högre grad av den fonologiska 

utvecklingen än tvärtom (Stoel-Gammon, 2011). Edwards, Munson och Beckman (2001) 

menar dock att den lexikala och fonologiska utvecklingen inte kan separeras från varandra 

utan att de löper parallellt. 

       

Bedömning av fonologisk förmåga 

Bedömning av fonologisk förmåga har ofta flera olika syften. Två av dessa är att undersöka 

barnets fonologiska utveckling i jämförelse med andra barn i samma ålder och att avgöra om 

en eventuell avvikande utveckling är tillräckligt omfattande för att motivera intervention. 

Bedömningen syftar även till att bestämma inriktning på intervention, bedöma prognos utan 

behandling samt att belysa förändringar i barnets fonologiska förmåga över tid. Bedömningen 

används också för att utvärdera behandlingsinsatser (Bleile, 2002; Bankson & Bernthal, 

2004).  

      Barnets yttrande transkriberas och vid bedömning av fonologisk förmåga krävs en 

fonetisk transkription. Hela ordet bör transkriberas, så att även barnets förmåga att producera 

vokalerna framträder (Bankson & Bernthal, 2004; Hansson & Nettelbladt, 2007).  
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Bildbenämning 

Att låta barnet benämna föremål (för barn under tre år) eller bilder (för barn över tre år) är det 

vanligaste sättet att bedöma såväl barnets fonologiska som lexikala förmåga. Bildmaterialet 

består oftast av en mängd substantiv och måste täcka in det aktuella språkets hela 

fonemsystem. Att orden går att avbilda på ett lättolkat sätt utgör en förutsättning för ett 

bildbaserat bedömningsmaterial. Varje bild måste vara tydlig för att endast målordet ska 

eliciteras (Stackhouse & Wells, 1997; Hansson & Nettelbladt, 2007). Verb tenderar att vara 

svårare att illustrera än substantiv (James, 2001). Treåriga barn benämner, till skillnad från 

femåriga barn, substantiv bättre än verb (Masterson, Druks & Gallienne, 2008). Andra studier 

visar dock att det inte finns någon skillnad mellan hur barn benämner substantiv och verb, 

bortsett från intransitiva verb som är svårare än både transitiva verb och substantiv (Davidoff 

& Masterson, 1996). När det gäller vilka kategorier av substantiv som barn benämner mest 

korrekt, benämns djur mest korrekt av yngre barn och verktyg mest korrekt av äldre barn 

(Funnell et al., 2006). 

      Att benämna bilder är en komplex multimodal uppgift som kräver att barnet kan 

identifiera bilden semantiskt och därefter identifiera det motoriska programmet för ordet, för 

att kunna producera detta verbalt (Stackhouse & Wells, 1997). Det finns tre faser i 

bildbenämningsprocessen; bildidentifikation där en icke-verbal representation aktiveras, 

aktivering av verbala representationer och produktion av respons (Paivio, Clark, Digdon & 

Bons, 1989). En faktor som kan påverka barnets förmåga att plocka fram ord ur sitt ordförråd 

är så kallad ”lexical neigbourhood”, vilket är de ord i individens ordförråd som liknar 

målordet. Ordmobiliseringen kan försvåras av att det finns många liknande ord 

(”neighbours”), framförallt då dessa förekommer med högre frekvens i det aktuella språket än 

målordet (Newman & German, 2002). 

      Små barn producerar fler alternativ till en bild jämfört med äldre barn och vuxna. Ofta är 

alternativen visuellt lika målordet (Snodgrass & Vanderwart, 1980; Cycowicz, Friedman, 

Rothstein & Snodgrass, 1997). Mellan 2;0 och 2;6 års ålder sker en förändring i barnets 

förmåga att förstå och använda bilder. Barnets förmåga att snabbt och korrekt benämna bilder 

ökar med stigande ålder (Wiegel-Crump & Dennis, 1986; DeLoache & Burns, 1994). 

      Hur bilden är ritad avgör hur visuellt komplex bilden är. Barn kan ha svårt för att benämna 

komplicerade och detaljerade bilder (Snodgrass & Vanderwart, 1980; Cycowicz, Friedman, 

Rothstein & Snodgrass, 1997). När det gäller bildernas utseende, är streckteckningar svåra för 

barn att benämna, men det förefaller inte ha någon betydelse om bilderna är svartvita eller i 
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färg (Funnell et al., 2006). Inte heller finns det någon skillnad mellan ett färgfotografi och en 

färglagd streckteckning med samma motiv (DeLoache & Burns, 1994).  

      Att barnet misslyckas med att benämna en bild korrekt behöver inte betyda att han/hon 

saknar begreppet. Han/hon kan förstå vad bilden föreställer, men sakna förmågan att uttrycka 

det verbalt (Cycowicz et al., 1997). Davidoff och Masterson (1996) identifierade fem olika 

feltyper när det gällde benämning av bilder föreställande substantiv och verb. Den första 

feltypen, omskrivningar, innebär att barnet istället för att producera målordet, ger en 

beskrivning av detta. Då den andra feltypen, semantiska fel, sker ersätts substantiv med 

överordnade begrepp, ord ur samma kategori eller associativa ord. Verb byts ut mot ett annat 

verb ur samma begreppsmässiga kategori. Den tredje typen, visuella fel, är inte semantiskt 

relaterade till målordet, utan beror på någon visuell aspekt av bilden. Den fjärde feltypen 

kallas vägran och den femte orelaterade fel. Ju äldre barnet blir desto mindre är skillnaden 

mellan den felaktiga responsen och målordet (Wiegel-Crump & Dennis, 1986). 

      Barnets visuella förmåga kan kopplas ihop med theory of mind. Theory of mind, kan 

definieras som “…vår förmåga att förstå mentala tillstånd – tro, önskemål och intentioner – 

hos andra, och att värdera hur dessa skiljer sig från våra egna” (Siegal & Varley, 2002, s. 463, 

egen översättning). Det finns två nivåer när det handlar om att ta andras perspektiv gällande 

visuella stimuli. Den första nivån handlar om att förstå vad en annan individ kan se och vad 

han/hon inte ser där han/hon befinner sig. Nivå två innebär att även förstå hur ett föremål kan 

uppfattas på olika sätt av olika individer på grund av att de kan se på samma objekt ur olika 

perspektiv (Flavell, 1974). Treåriga barn presterar väl på uppgifter som har med nivå ett att 

göra, men misslyckas ofta med uppgifter kopplade till nivå två (Flavell, Abrahams Everett, 

Croft & Flavell, 1981). En annan studie visar däremot att barn i treårsåldern kan ha uppnått 

nivå två och att de därmed kan förstå att andra kan se ett föremål på ett annat sätt än barnet 

själv gör (Moll & Meltzoff, 2011). 

              

Normerade test och spontantalsanalys 

Normerade test är nödvändiga för att kunna ta reda på huruvida ett barn har språkliga 

svårigheter, då sådana test tillåter jämförelse med barn som följt en typisk språkutveckling. 

Det finns behov av formaliserade test för bedömning av fonologisk förmåga, eftersom vissa 

barn inte producerar tillräckligt mycket spontantal för att logopeden ska kunna göra en 

tillförlitlig bedömning baserad på barnets spontana produktion (Ingram, 1989; Tyler & 

Tolbert, 2002; Khan, 2002). Wolk och Meisler (1998) jämförde fonologisk bedömning med 

hjälp av bildbenämning med fonologisk bedömning av barnets spontantal och fann att de båda 
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bedömningarna korrelerade med varandra. Dock ansågs bedömning med välutformade 

bildbenämningstest ge djupare kunskap om barnets fonologiska förmåga på ett effektivt sätt. 

Det finns flera styrkor med bildbenämningstest. En av dessa är att ett sådant test är lätt att 

genomföra och administrera. Det är enkelt att avgöra vilka målorden är och att transkribera 

även mycket svårförståeliga yttranden, eftersom det finns en förutbestämd ordlista. Ytterligare 

en styrka med en ordlista är att barnets produktion kontrolleras så att olika fonem i olika 

positioner i ordet lockas fram. Dessutom kan testresultatet enkelt jämföras hos ett barn vid 

olika tillfällen eller mellan olika barn. 

      En nackdel med formella test är dock att informationen som erhålls kan vara ytlig och 

otillräcklig (Nettelbladt, 1983). Normerade test behöver kombineras med andra metoder som 

kan ge mer information om svårigheternas karaktäristika, för att få en heltäckande bild av 

barnets förmåga (Tyler & Tolbert, 2002). Resultatet från ett normerat test bör kompletteras 

med en spontantalsanalys för att den fonologiska bedömningen ska vara fullständig.  

(Bankson & Bernthal, 2004). Det är även viktigt att föräldrarnas information om barnets språk 

vägs in i bedömningen (Hansson & Nettelbladt, 2007). 

 

Utformning av fonologiskt språktest 

För att utforma ett språktest krävs god kunskap om den språkliga aspekt som testet avser att 

mäta och de språkliga strukturer som ska finnas med i testet väljs ut utifrån denna kunskap 

(Hansson & Nettelbladt, 2007).  

      Ordlistan som ett fonologiskt bedömningsmaterial ska grunda sig på, bör bestå av 80-110 

ord som tillhör det basala ordförrådet (Hansson & Nettelbladt, 2007; Bérubé & Stemberger, 

2010). Det aktuella språkets alla konsonanter, vokaler och betoningsmönster ska finnas 

representerade. Testet bör locka fram produktion av varje konsonant minst två gånger i initial, 

medial och final ordposition, helst i både enstaviga och flerstaviga ord. Ordlistan behöver 

även bestå av ord innehållande språkets konsonantförbindelser i olika ordpositioner (Bérubé 

& Stemberger, 2010). 

      När det gäller att urskilja barn med språkstörning är det ord med ordinitiala och/eller 

ordfinala konsonantförbindelser, ord som innehåller tre eller fler stavelser samt ord bestående 

av obetonad stavelse initialt, som har störst betydelse (James, 2001). Ordlistan bör därför 

bestå av minst 15 flerstaviga ord (Bérubé & Stemberger, 2010). James (2001) menar att minst 

nio flerstaviga ord med tre eller fler stavelser bör finnas med för att språkstörningar ska kunna 

upptäckas. Skillnaden i barnets prestation är större mellan tvåstaviga och tre- eller fyrstaviga 

ord än mellan en- och tvåstaviga ord. Att inkludera flerstaviga ord ökar testets känslighet för 
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individuell variation och ger unik information om såväl fonologisk produktion som 

fonologiskt processande. Flerstaviga ord ger exempelvis tillfälle till observation av huruvida 

barnet utelämnar obetonade stavelser (James, 2001; Vance, Stackhouse & Wells, 2005; 

James, Van Doorn & MacLeod, 2008).  

      Vid utformandet av ett test är det viktigt att beakta att små barn vanligtvis har en 

begränsad koncentrationsförmåga och att de kan ha svårigheter med att fokusera 

uppmärksamheten. Denna förmåga förbättras i takt med att barnet blir äldre, som en följd av 

det centrala nervsystemets mognad och att barnets strategier att styra sin uppmärksamhet blir 

mer effektiva (Evenshaug & Hallen, 2001).  

      När ordlistan är framtagen blir nästa steg i processen att pröva testet och sedan genomföra 

justeringar efter resultatet av prövningen. Därefter bör testet standardiseras och normeras 

(Hansson & Nettelbladt, 2007). 

Syfte 

Syftet med föreliggande uppsatsarbete var att välja ut ord som täcker in samtliga aspekter av 

svenskans fonologiska system samt att utröna huruvida dessa ord finns i det aktiva ordförrådet 

hos barn i åldrarna 3;0-5;11. Denna ordlista ska kunna utgöra grunden för ett nytt 

bedömningsmaterial för fonologisk förmåga.   

 

Metod 

Procedur 

Utformning av materialet 

Studien inleddes med att författarna med hjälp av ordlistor sökte efter ord som sannolikt 

skulle finnas i barns ordförråd och som skulle ge eftersökt fonologisk information. Målet var 

att samtliga svenska fonem skulle finnas representerade minst två gånger, i initial, medial och 

final position. Dessutom skulle svenska språkets konsonantförbindelser täckas in, fokus lades 

på de i initial och final position. Ordlistan skulle även bestå av flerstaviga ord, ord med 

pretonisk stavelse samt ord med accent 1 och 2. Ord som ansågs vara svåra att elicitera eller 

illustrera sållades bort. Majoriteten av orden i ordlistan skulle vara substantiv och författarna 

eftersträvade att dessa skulle vara i singularform. Fyra av substantiven är dock i pluralform på 

grund av de presenterades så i det bildmaterial som användes för att representera de utvalda 

orden.  

     Utvalda ord jämfördes med Göteborg Spoken Language Corpus (GSLC) samt med 

svenska och danska CDI. GSLC användes för att undersöka hur frekvent de utvalda orden 
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förekommer i det svenska språket. GSLC baseras på samtal mellan vuxna i ett flertal olika 

sociala aktiviteter (GSLC, http://www.ling.gu.se/projekt/tal/index.cgi?PAGE=1). För att 

ytterligare säkerställa att så stor andel som möjligt av orden, i föreliggande studies ordlista, 

skulle finnas i barnens ordförråd, kontrollerades hur stor andel av orden som finns 

representerades i SECDI. SECDI finns i två versioner, words and gestures (w&g) för barn 

mellan 0;8 och 1;4 år och words and sentences (w&s) för barn mellan 1;4 och 2;4 år.  

Ordlistan i föreliggande studie jämfördes med SECDI (w&s)-ordlistan (Eriksson & Berglund, 

2002). Vidare kontrollerades hur stor andel danska barn, vid 36 månades ålder (N = 126), som 

har de utvalda orden i sitt aktiva ordförråd (Cross Linguistic Lexical Norms, http://www.cdi-

clex.org). 

      Då utformandet av ordlistan var avslutat valdes bilder som ansågs kunna representera de 

utvalda orden på ett för barnen lättolkat sätt. Bilderna hämtades från programmet Boardmaker 

v.6.  Boardmaker är ett program i vilket symbolbaserad kommunikation kan skapas och det 

består av mer än 4500 bilder. Bilderna anses tydliga och har en enkel design (Mayer-Johnson, 

http://www.mayer-johnson.com/pdf/printableResources/BMv6_PI_sheet.pdf).   

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes, där fyra barn ur det yngsta åldersintervallet (3;0-3;5 år) deltog. 

Syftet med denna var att undersöka tidsåtgång, huruvida valda ord fanns i barnens ordförråd 

samt hur bilderna fungerade. Då vissa ord var svåra för barnen i pilotstudien, modifierades 

ordlistan så tillvida att vissa ord och bilder ersattes av andra.  

 

Försökspersoner 

I en mellanstor svensk stad valdes en stadsdel ut där medelinkomsten ligger nära 

medelinkomsten för stadens invånare. Områdescheferna för förskolor i denna stadsdel 

kontaktades för muntligt inhämtande av godkännande att kontakta berörda rektorer. Därefter 

fick rektorerna ta del av ett informationsbrev och samtycka till att berörda förskolor 

kontaktades. Vidare fick förskolepersonal på respektive förskola efter information skriva 

under samtyckesbrev (bilaga 1 och 2). Informations- och samtyckesbrev lämnades även ut till 

vårdnadshavare (bilaga 1 och 3), vars barn, enligt förskolepersonalen, uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

      Sammanlagt 85 barn i åldrarna 3;0- 5;11 år deltog i studien. Barnen delades in i sex 

halvårsintervall, se tabell 2. Målet var att ha minst fem flickor och fem pojkar i varje 
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åldersintervall. Inklusionskriterier för deltagande barn var att de skulle ha god hörsel, ha följt 

en typisk allmän utvecklingskurva samt vara enspråkiga med svenska som modersmål. 

       

Tabell 2. Antal pojkar och flickor i de sex åldersintervallen. 

Intervall Ålder Antal pojkar Antal flickor 

1 3;0 – 3;5 5 6 

2 3;6 – 3;11 5 7 

3 4;0 – 4;5 4 9 

4 4;6 – 4;11 10 7 

5 5;0 – 5;5 5 8 

6 5;6 – 5;11 9 10 

 

Datainsamling 

Testningen genomfördes i ett avskilt rum på barnens förskolor. Författarna ansvarade för 

testning på olika förskolor, vilket innebar att det endast var en av författarna som närvarade 

vid varje testtillfälle. Barnen benämnde materialets bilder i en förutbestämd ordning. Om 

barnen inte spontant benämnde bilderna gavs först semantisk prompting och därefter vid 

behov fonologisk prompting. Med semantisk prompting avsågs i föreliggande studie 

beskrivande ledtrådar för att underlätta barnets mobilisering av målordet. Fonologisk 

prompting innebar att barnet fick höra ordets första fonem, upp till och med första stavelsen. 

Barnens yttranden antecknades i ett testprotokoll där det även markerades huruvida svaret 

föregåtts av prompting. Testningen audiodokumenterades.  

 

Analys 

Antalet korrekt benämnda bilder utan prompting, med semantisk prompting, med semantisk 

och fonologisk prompting samt icke eller felaktigt benämnda bilder beräknades för varje barn. 

Barnens svar bedömdes korrekta om de direkt benämnde bilden eller endast behövde 

semantisk prompting. Övriga svar betraktades som felaktiga. Medelvärdet för antalet korrekt 

benämnda bilder beräknades för respektive åldersintervall. För att undersöka huruvida det 

fanns signifikanta skillnader mellan de olika åldersintervallen genomfördes ett Games-

Howell’s post-hoc-test (α = 0,05) och Mann-Whitney U test (α = 0,01), med SPSS © 

Windows version 19.0. 

      För varje ord beräknades en procentsats för andelen barn, i respektive åldersintervall, som 

korrekt benämnt det (ur ett lexikalt perspektiv). Vidare beräknades medelvärdet för andelen 

korrekt benämnda ord innehållande konsonantförbindelser samt för ord med accent 1 eller 2 
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för barnen i de olika åldersintervallen. Även den genomsnittliga tidsåtgången för 

testproceduren för barnen i respektive åldersintervall beräknades.  

 

Etiska överväganden  

Skriftligt samtycke inhämtades från berörd förskolepersonal och vårdnadshavare till de barn 

som uppfyllde kriterierna för deltagande i studien. De deltagande barnen avidentifierades och 

de tilldelades en kod som angav kön och vilket ålderintervall som han/hon tillhörde. All data 

hanterades och presenterades på gruppnivå för att ytterligare säkerställa barnens anonymitet. 

Barnen fick avbryta sin medverkan när som helst under testningens gång. Materialet sparas på 

logopedprogrammet i fem år och kan komma att användas i framtida forskning. 

 

Resultat 

Ordlistan 

Ordlistan omfattar 109 ord, där samtliga konsonant- och vokalfonem, tre retroflexa 

konsonantfonem samt flertalet konsonantförbindelser i det svenska språket finns 

representerade. Varje fonem förekommer i de tre ordpositionerna (initial, medial och final), 

minst två gånger. Majoriteten av konsonantförbindelserna förekommer endast en gång, fokus 

har lagts på konsonantförbindelser i initial och final position. I ordlistan finns sammanlagt 78 

olika typer av konsonantförbindelser, varav 28 är i initial, 28 i medial och 22 i final position. 

Dessutom ingår 13 ord med pretonisk stavelse samt ord med det svenska språkets båda 

tonaccenter. Av de 109 orden har 65 accent 1 och 42 accent 2. Två av orden i ordlistan kan ha 

både accent 1 och 2, beroende på dialekt. Orden består av olika antal stavelser, 39 är 

enstaviga, 50 är tvåstaviga, 16 är trestaviga och fyra är fyrstaviga ord. Av de 20 orden med tre 

eller fler stavelser, har 8 ord accent 1 och 12 ord accent 2. 

      Ordlistan består framförallt av substantiv (102), men även av ett fåtal adjektiv (två) och 

verb (fem). Av de 102 substantiven är 25% djurrelaterade ord. Fyra av substantiven är i 

pluralform och samtliga verb är i presensform. De fonem som de fyra substantiven i 

pluralform syftar till att representera, ingår inte i pluraländelsen. Även de fem verb som ingår 

i ordlistan, syftar främst till att förmedla information om barnets förmåga att producera andra 

fonem än de som ingår i verbändelsen. 
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Antal korrekt benämnda bilder 

Skillnad inom åldersintervallen 

Som nämnts tidigare bedömdes barnens svar som korrekta även då semantisk prompting 

givits. Semantisk prompting krävdes vid i genomsnitt nio ord för barnen i åldersintervall 1 

(3;0-3;5) och 3 (4;0-4;5), tio ord för barnen i åldersintervall 2 (3;6-3;11), åtta ord för barnen i 

åldersintervall 4 (4;6-4;11) och 5(5;0-5;5) och sex ord för barnen i åldersintervall 6 (5;6-

5;11). Det antal bilder som barnen benämnde korrekt varierade inom åldersintervallen. Denna 

variation minskade med ökad ålder och var störst i åldersintervall 1, medan barnens resultat 

var mer samlat i åldersintervall 6. Detta gällde dock inte åldersintervall 4 där spridningen var 

större än på åldersintervall 2 och 3, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Medelvärde och spridningens storlek i de sex åldersintervallen. 

 

Skillnad mellan åldersintervallen 

Resultaten visade att barnens förmåga att benämna bilderna förbättrades med stigande ålder. 

Barnen i åldersintervall 1 (3;0-3;5) benämnde i genomsnitt 92 av bilderna korrekt, medan 

siffran var 98 för barnen i åldersintervall 2 (3;6-3;11). Medelvärdet för barnen i åldersintervall 

3 (4;0-4;5) och åldersintervall 4 (4;6-4;11) var 103 respektive 102. Barnen i åldersintervall 5 

(5;0-5;5) benämnde i genomsnitt 105 bilder korrekt och barnen i ålderintervall 6 (5;6-5;11) 

benämnde 107 bilder korrekt. 

      Det fanns signifikanta skillnader, i antalet korrekt benämnda bilder, mellan de olika 

åldersintervallen, F(4, 69) = 12.11, p < .001, partial η2 = .41. Enligt Mann-Whitney U-test 

samt Games-Howell’s post-hoc test skilde åldersintervallen sig åt på följande sätt. Mellan 

barnen i åldersintervall 1 (3;0-3;5) och 2 (3;6-3;11) påvisades ingen signifikant skillnad i 
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antalet korrekt benämnda bilder. Åldersintervall 1 och 2 skilde sig dock från övriga 

åldersintervall. Det fanns dock inga signifikanta skillnader mellan åldersintervall 2 och 4 (4;6-

4;11). Vid jämförelse mellan de fyra äldsta åldersintervallen upptäcktes endast signifikanta 

skillnader mellan åldersintervall 3 (4;0-4;5) och 6 (5;6-5;11) samt mellan åldersintervall 4 och 

6, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Signifikanta skillnader mellan åldersintervallen 

(*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001) 

 

 

 

 

       

       

      För varje åldersintervall steg antalet bilder som 100% av barnen i ett åldersintervall 

benämnde korrekt. Samtliga barn i åldersintervall 1 (3;0-3;5) benämnde 52 av de 109 bilderna 

korrekt, medan barnen i åldersintervall 6 (5;6-5;11) benämnde 94 bilder korrekt till 100%. I 

åldersintervall 4 (4;6-4;11) var det dock färre ord som 100% av barnen benämnde korrekt än i 

åldersintervall 3 (4;0-4;5). I de första fyra åldersintervallen iakttogs en jämn fördelning när 

det gällde antalet bilder som benämndes av 90% av barnen Antalet ord som barnen i de olika 

åldersintervallen benämnde korrekt till minst 80% var: 79 ord i åldersintervall 1, 92 ord i 

åldersintervall 2 (3;6-3;11), 99 ord i åldersintervall 3, 95 ord i åldersintervall 4, 101 ord i 

åldersintervall 5 (5;0-5;5) och 106 ord i åldersintervall 6, se figur 2.  

 

 

Intervall 1 2 3 4 5 6 

1 X n.s *** ** *** *** 

2 n.s X * n.s *** *** 

3 *** * X n.s n.s ** 

4 ** n.s n.s X n.s * 

5 *** *** n.s n.s X n.s 

6 *** *** ** * n.s X 



15 

 

     

Figur 2. Antal korrekt benämnda bilder av 0-100% av barnen i de sex åldersintervallen. 

 

      Exempel på ord som innebar svårigheter för vissa barn var ”baddräkt”, ”valp”, ”fåtölj”, 

”garderob”, ”tvättmaskin”, ”kväll” och ”skruv”. Vissa av bilderna benämnde barn i ett yngre 

åldersintervall korrekt i större utsträckning än barn i ett äldre. Ett exempel på detta var bilden 

föreställande ordet ”burk”, som benämndes korrekt av 91% av barnen i åldern 3;0-3;5, medan 

procentsatsen var 75% för barnen mellan 3;6 och 3;11, 82% för barnen i åldrarna 4;5-4;11 och 

85% för de 5;0-5;5 år gamla barnen. 

      När det gäller ord innehållande konsonantförbindelser, benämnde barnen i det yngsta 

åldersintervallet 82% i initial position, 64% i medial position samt 68% i final position, 

korrekt. I det äldsta åldersintervallet hade procentsatsen ökat till 100%, 96% respektive 86%, 

se tabell 4.    

 

Tabell 4. Andelen ord med initiala, mediala och finala 

konsonantförbindelser som barnen i de olika åldersintervallen  

benämnde korrekt. 
Åldersintervall Initial position Medial position Final position 

1 (3;0-3;5) 82 % 64 % 68 % 

2 (3;6-3;11) 93 % 79 % 77 % 

3 (4;0-4;5) 93 % 93 % 77 % 

4 (4;6-4;11) 93 % 86 % 73 % 

5 (5;0-5;5) 100 % 89 % 77 % 

6 (5;6-5;11) 100 % 96 % 86 % 

 

      Gällande de 20 flerstaviga orden (tre eller fler stavelser) som ingår i ordlistan, var siffran 

för antalet korrekt benämnda bilder 13 för barnen i åldersintervall 1 (3;0-3;5) 13, 16 för 

barnen i åldersintervall 2 (3;6-3;11), 18 för barnen i åldersintervall 3 (4;0-4;5) och 4 (4;6-
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4;11) samt 19 för barnen i åldersintervall 5 (5;0-5;5) och 6 (5;6-5;11). Orden innehållande 

pretonisk stavelse är 13 till antalet och åtta av dessa benämndes korrekt av barnen i 

åldersintervall 1. Barnen i åldersintervall 2 och 3 benämnde elva av orden innehållande 

pretonisk stavelse, medan barnen i åldersintervall 4, 5 och 6 benämnde 12 korrekt.  

      Barnen i studien benämnde mellan 72% och 95% av orden med accent 1 och mellan 71% 

och 100% av orden med accent 2 korrekt. De flerstaviga orden med accent 1 benämndes 

korrekt av 75-100% av barnen och de flerstaviga orden med accent 2 benämndes korrekt av 

58-100%, se tabell 5. Två av orden kan ha både accent 1 och 2, dessa benämndes korrekt av 

samtliga barn.  

 

Tabell 5. Andelen ord med accent 1 respektive 2 som barnen i de olika  

åldersintervallen benämnde korrekt. De två orden som kan ha både  

accent 1 och 2 är inte medräknade. 

 

 

 

 

           

      Tidsåtgången för testproceduren varierade mellan barnen i de olika åldersintervallen. 

Testningen för barnen i ålderintervall 1 tog i genomsnitt 25 minuter och 32 sekunder, medan 

testningen för barnen i åldersintervall 6 i genomsnitt tog 11 minuter och 38 sekunder. För 

tidsåtgång för övriga åldersintervall, se tabell 6.  

 

Tabell 6. Genomsnittlig tidsåtgång  

vid testning för respektive åldersintervall. 

       

 

 

 

      Det fanns bilder som flickorna benämnde korrekt i större utsträckning än pojkarna, till 

exempel bilden illustrerande ordet ”baddräkt”.  Denna bild benämndes korrekt av 91% av 

studiens flickor, medan endast 42% av pojkarna benämnde denna bild korrekt. Det fanns även 

bilder som pojkarna oftare benämnde korrekt. Ett exempel på en bild som pojkarna benämnde 

Åldersintervall Ord med 

accent 1 

Flerstaviga ord med 

accent 1 

Ord med 

accent 2 

Flerstaviga ord med 

accent 2 

1 (3;0-3;5) 72 % 75 % 71 % 58 % 
2 (3;6-3;11) 83 % 88 % 86 % 75 % 
3 (4;0-4;5) 89 % 88 % 93 % 92 % 
4 (4;6-4;11) 83 % 100 % 93 % 83 % 
5 (5;0-5;5) 90 % 100 % 95 % 92 % 
6 (5;6-5;11) 95 % 88 % 100 % 100 % 

Åldersintervall Tidsåtgång 

1 (3;0-3;5) 25 min, 32 sek 

2 (3;6-3;11) 18 min, 32 sek 

3 (4;0-4;5) 16 min, 38 sek 

4 (4;6-4;11) 17 min, 24 sek 

5 (5;0-5;5) 14 min, 23 sek 

6 (5;6-5;11) 11 min, 38 sek 
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bättre var bilden som föreställde en ”tupp”, vilken benämndes korrekt av 87% av pojkarna 

och 77% av flickorna.       

 

Diskussion 

Föreliggande arbete hade två syften, dels att ta fram en ordlista som kunde anses ringa in ett 

barns fonologiska förmåga och dels testa om orden i denna lista finns representerade i det 

aktiva ordförrådet hos barn i åldrarna 3;0-5;11 år. 

 

Resultatdiskussion 

Ordlistan 

Ordlistan som togs fram i föreliggande uppsatsarbete består av 109 ord, där svenskans 

samtliga konsonantfonem representeras minst två gånger i initial, medial och final position, i 

enlighet med Bérubés och Stembergers (2010) riktlinjer. Att ge två möjligheter till produktion 

av ett och samma fonem kan öka chansen till att få en heltäckande bild av barnets fonologiska 

förmåga. Vid endast ett målord innehållande det specifika fonemet, skulle riskerna att barnet 

inte producerar fonemet en enda gång öka, då vissa ord kan vara svåra att elicitera eller saknas 

i barnets aktiva ordförråd. Det är dessutom svårt att dra några slutsatser kring eventuella 

fonologiska förenklingsprocesser i barnets produktion, utifrån endast en felproduktion, då 

fonologiska förenklingsprocesser är systematiska till sin natur (Menn & Stoel-Gammon, 

1995). Föreliggande studies ordlista består av ord där fonem förekommer i olika 

kombinationer, vilket är av betydelse, då barn kan uppvisa svårigheter att kombinera fonem 

även om de klarar att producera dessa isolerat (Menn & Stoel-Gammon, 1995). Tre av de fem 

retroflexa konsonantfonemen finns representerade i medial och final position. De flesta av 

konsonantförbindelserna finns endast med en gång, framförallt i initial och medial position, 

vilket beror på att ordinitiala och/eller ordfinala konsonantförbindelser har störst betydelse då 

logopeden ska skilja barn med avvikande fonologisk utveckling från de med typisk (James, 

2001). Eftersom ordlistan inte skulle omfatta mer än 110 ord (Bérubé & Stemberger, 2010), 

beslöt författarna till föreliggande studie att lägga fokus på konsonantförbindelser i initial och 

final position. Vissa konsonantförbindelser finns inte representerade i ordlistan eftersom dessa 

endast ingår i ett litet antal svenska ord, som dessutom ansågs svåra för barn i aktuella åldrar.  

      Bérubé och Stemberger (2010) skriver att ordlistan bör bestå av minst 15 flerstaviga ord. 

Detta kriterium har uppfyllts i föreliggande ordlista där 20 ord med tre eller fler stavelser 

ingår. Ord som innehåller tre eller fler stavelser har stor betydelse vid diskrimination mellan 
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barn med och utan språkstörning. Här är även ord innehållande pretonisk stavelse av 

betydelse (James, 2001), vilket utgör motivet till att ha med ord med pretonisk stavelse i 

ordlistan. I denna studies ordlista ingår 12 ord med pretonisk stavelse, vilket ger flera 

möjligheter för logopeden att upptäcka eventuella utelämningar av pretoniska stavelser.  

      Majoriteten av orden i ordlistan är substantiv, vilket beror dels på att barnet tillägnar sig 

denna ordklass först (Kim et al., 2000) och dels för att dessa är lättast att illustrera (James, 

2001). Av dessa substantiv är 25% djurrelaterade ord, vilket enligt Funnell och medarbetare 

(2006) är den kategori som yngre barn benämner mest korrekt. De allra flesta av substantiven 

är i singularform, fyra av dem är dock i pluralform. I föreliggande studie uppvisade barnen 

inga svårigheter med pluralformerna av dessa substantiv, vilket är i enlighet med Håkansson 

och Hansson (2007) som skriver att barn ofta har tillägnat sig även pluralformen av substantiv 

före 2;0 års ålder. De substantiv som är i plural, representerar i första hand andra fonem än de 

som ingår i böjningsändelsen, vilket innebär att testet även skulle vara gångbart för barn som 

ännu inte tillägnat sig böjningsformerna fullt ut. Dessutom skulle dessa ord kunna bytas till 

singular. Orsaken till att dessa fyra substantiv är i plural, i föreliggande studies ordlista, är att 

de illustrerades i par i Boardmakerbilderna. Inte heller verben, i föreliggande ordlista, som är i 

presensform, bör vålla några svårigheter för de yngsta barnen, då samtliga verbformer ofta är 

etablerade före 3;0 års ålder (Håkansson & Hansson, 2007). Anledningen till att verben är i 

presensform är att denna form ansågs lättast att elicitera. Liksom för substantiven i plural, bär 

verben på annan fonologisk information än den som böjningsändelsen förmedlar.   

 

Antal korrekt benämnda bilder 

Barnens svar bedömdes som korrekta även om semantisk prompting behövts. Vid beräkning 

av medelvärdet för antalet ord som krävde semantisk prompting för barnen i respektive 

åldersintervall, framkom inga stora skillnader. Det högsta medelvärdet för antalet ord som 

benämndes korrekt efter semantisk prompting var tio, vilket kan indikera att barnen 

producerade de flesta ord som de hade i sina aktiva ordförråd på egen hand.  

      Resultatet visade att barnens förmåga att benämna bilder som illustrerar utvalda ord ökade 

med stigande ålder. Dock var denna ökning inte linjär, då barnen i åldersintervall 4 (4;6-4;11) 

hade ett lägre medelvärde än barnen i åldersintervall 3 (4;0-4;5). Detta skulle kunna bero på 

att den lexikala utvecklingen präglas av individuella skillnader (Bleses et al., 2008). 

Ytterligare ett tecken på detta var den stora variansen inom framförallt åldersintervall 1 (3;0-

3;5) och 4. Tabell 3 visar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan åldersintervall 1 

och 2 (3;6-3;11) men att dessa två åldersintervall skiljde sig signifikant från övriga 
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åldersintervall. Detta gällde dock inte mellan åldersintervall 2 och 4. Dessa resultat kan 

indikera att en förändring sker i den lexikala utvecklingen då barnet är mellan 3;6 och 3;11 år.   

      Enligt Davidoff och Masterson (1996) finns det fem feltyper som kan uppstå då barn 

benämner bilder; omskrivning, semantiska fel, visuella fel, vägran och orelaterade fel. 

Samtliga feltyper observerades i föreliggande studie.  

 

Ordens användbarhet  

Ord som utgör ett fonologiskt test bör finnas i barnets ordförråd (Hansson & Nettelbladt, 

2007; Bérubé & Stemberger, 2010), vilket är ett antagande som ligger till grund för 

föreliggande studie. I denna studie beslutades att ord som benämndes av minst 80% av barnen 

i ett åldersintervall, kunde anses användbara i ett test för barn i det aktuella åldersintervallet. 

Detta innebar att maximalt två barn inte benämnde bilden korrekt, vilket författarna ansåg 

vara ett så lågt antal att ordet fortfarande kunde anses som användbart i ett test. Därmed kan 

de 79 orden som minst 80% av barnen i åldersintervall 1 (3;0-3;5) benämnde korrekt anses 

som användbara i ett fonologitest för barn från 3;0 års ålder. Det är viktigt att poängtera att 

majoriteten (52) av dessa 79 ord benämndes korrekt av 100% av barnen i åldersintervall 1 (se 

figur 2). Ytterligare 15 ord ansågs som användbara från och med åldersintervall 2 (3;6-3;11). 

Från och med åldersintervall 3 (4;0-4;5) tillkom endast ett fåtal nya ord. Sju av orden 

benämndes korrekt först på åldersintervall 5 (5;0-5;5) eller 6 (5;6-5;11), till exempel orden 

”kväll” och ”fåtölj”. Orsaken till att vissa ord inte ansågs användbara förrän vid äldre 

åldersintervall, kan vara att de var svåra att elicitera och/eller illustrera så att yngre barn 

benämner dem korrekt.  

      Det är viktigt att så många olika konsonantförbindelser som möjligt finns representerade, 

då dessa är av betydelse vid diskrimination mellan barn med avvikande utveckling och de 

med typisk (James, 2001). De flesta typer av konsonantförbindelser finns representerade i ord 

som majoriteten av barnen i föreliggande studie benämnde korrekt. Barnen föreföll ha lättast 

för de ord som innehåller initiala konsonantförbindelser och svårast för de med finala. Antalet 

korrekt benämnda bilder illustrerande ord med konsonantförbindelser ökade generellt sett 

med stigande ålder. Det finns fem ord med konsonantförbindelser, som inte finns 

representerade i andra ord i ordlistan, som endast de äldsta barnen i studien producerade.  

      Barnen i åldersintervall 1 (3;0-3;5) benämnde 13 av de 20 flerstaviga orden (tre eller fler 

stavelser) korrekt, vilket inte uppfyller Bérubés och Stembergers (2010) krav på minst 15 

flerstaviga ord, men enligt James (2001) behövs endast nio flerstaviga ord för att kunna 

upptäcka språkstörning. Barnen i det yngsta åldersintervallet benämnde åtta av de 13 orden 
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med pretonisk stavelse. Antalet korrekt benämnda ord innehållande pretonisk stavelse ökade 

med stigande ålder. Redan på åldersintervall 2 (3;6-3;11) benämndes elva av 13 korrekt. I 

föreliggande studies ordlista finns därmed ett stort antal ord med pretonisk stavelse, som barn 

i förskoleåldern har i sitt aktiva ordförråd, vilket är en viktig aspekt vid bedömning av 

fonologisk förmåga (James, 2001). Gällande de flerstaviga orden benämnde barnen i de två 

yngsta åldersintervallen orden med accent 1 korrekt i större utsträckning än de flerstaviga 

orden med accent 2. Generellt sett ses inga skillnader mellan hur barnen benämnde bilderna 

föreställande ord med accent 1 och hur de benämnde orden med accent 2. Föreliggande 

studies ordlista består därmed av många användbara ord, både med accent 1 och 2, vilket 

uppfyller Bérubés och Stembergers (2010) krav på att det aktuella språkets betoningsmönster 

ska finnas representerat i ordlistan som ligger till grund för bedömningsmaterialet. 

      Även om vissa ord var svåra för barnen, bär de på viktig fonologisk information, vilket 

gör att de ändå är önskvärda i ett test av fonologisk förmåga. Exempel på sådana ord är: 

”garderob” (flerstavigt med pretonisk stavelse, finalt [b]), ”namn” (final (/mn/-förbindelse), 

”tvättmaskin” (flerstavigt och medialt [ɧ]),”kväll” (initial /kv/-förbindelse) och skruv (initial 

/skr/-förbindelse). Majoriteten av orden som var svåra för yngre barn ingår i ordlistan på 

grund av att de innehåller konsonantförbindelser. Flera försök att hitta andra ord som ger 

samma fonologiska information, har gjorts, dock utan resultat. Till vissa ord, finns alternativ 

som skulle kunna ersätta dessa, till exempel skulle ordet ”fåtölj” (final /lj/-förbindelse) kunna 

bytas ut mot ordet ”älg” och ordet ”valp” (final /lp/-förbindelse) mot ordet ”hjälp”. Ordet 

”hjälp” skulle kunna fungera bättre än ordet ”valp”, eftersom fler barn i danska CDI 

producerade ”hjälp” jämfört med ”valp”. Dock kan ordet ”hjälp” vara svårare att illustrera. 

Fintalt [b] finns representerat i orden ”näbb” och ”garderob”. Ordlistan skulle kunna 

kompletteras med ordet ”snabb” för att få ytterligare ett ord med finalt [b] som kan finnas i 

det aktiva ordförrådet hos fler barn än ordet ”garderob”. Att byta ut ”garderob” mot ”snabb” 

skulle dock innebära att det endast ingick enstaviga ord med finalt [b] i ordlistan, vilket inte är 

optimalt (Bérubé & Stemberger, 2010).   

      Huruvida könsskillnader föreligger i den lexikala utvecklingen råder det delade meningar 

om. En studie visar att det inte finns några könsskillnader (Berglund & Eriksson, 2000). Det 

finns även studier som visade att flickor presterar bättre än pojkar (Berglund et al., 2005; 

Stokes & Klee, 2009) och studier som menar att pojkar presterar bättre än flickor (Funnell et 

al., 2006). I föreliggande studie har en kvalitativ analys av könsskillnader genomförts, vilken 

inte visar på några betydande skillnader mellan könen. Dock fanns det bilder som flickorna 

benämnde i större utsträckning än pojkarna, till exempel bilden som illustrerar ordet 



21 

 

”baddräkt”. Dock anses detta ord inte som användbart i ett fonologitest eftersom det inte 

benämndes korrekt i tillräcklig hög utsträckning varken av flickorna eller av pojkarna. Det 

fanns även exempel på bilder som pojkarna benämnde bättre än flickorna, men här var 

skillnaderna inte lika markanta. Att inga tydliga könsskillnader kunde identifieras i den 

kvalitativa analysen, kan tyda på att orden är användbara i test för både flickor och pojkar. 

 

Påverkande faktorer  

Det kan finnas flera orsaker till att en bild inte benämndes korrekt, även om barnet har ordet i 

sitt aktiva ordförråd. I föreliggande studie observerades att vissa barn hade svårt att ta till sig 

semantisk prompting, vilket bland annat upplevdes bero på osäkerhet att åter säga fel ord. En 

annan orsak skulle kunna vara att de yngsta barnen inte uppnått nivå två när det gäller att ta 

andras perspektiv vid visuella stimuli. Nivå två innebär att förstå att andra individer kan 

uppfatta samma visuella stimuli på ett annorlunda sätt (Flavell, 1974). Att vissa barn i 

föreliggande studie inte var hjälpta av semantisk prompting skulle kunna bero på att de inte 

kunde ta andras perspektiv gällande visuella stimuli och ändra sitt första intryck av bilden. En 

tredje orsak skulle kunna vara att barnen hade svårt att ta till sig semantiskt prompting på 

grund av att de endast har en ytlig förståelse av vad ordet innebär, vilket kan vara vanligt hos 

barn (Renck Jalongo & Sobolack, 2011). Några felsvar kan ha berott på att den semantiska 

prompting som gavs inte var optimal. Under studiens gång upptäcktes nya och mer effektiva 

promptingstrategier, vilka upplevdes underlätta för barnen att benämna bilden. Detta innebär 

att även promptingstrategierna kan ha påverkat resultatet. Att ha utarbetade 

promptingstrategier kan vara betydelsefullt för att uppnå bästa resultat.  

      Tidsåtgången för testproceduren minskade med stigande ålder, även om det tog längre tid 

för barnen i åldersintervall 4 (4;0-4;5) än barnen i åldersintervall 3 (3;6-3;11) att benämna 

bilderna. Det finns dock inga stora skillnader i den genomsnittliga tidsåtgången mellan 

åldersintervallen. En av anledningarna till den ökade tidsåtgången hos yngre barn, var att de 

ofta, efter att de benämnt bilden, berättade om personer, föremål och händelser som kunde 

relateras till bilden. Detta skulle kunna vara ett tecken på att de har vissa svårigheter med att 

rikta uppmärksamheten mot uppgiften (Evenshaug & Hallen, 2001). Att tidsåtgången skilde 

sig åt mellan yngre och äldre barn skulle även kunna bero på att äldre barn benämner bilder 

snabbare (Wiegel-Crump & Dennis, 1986). Även om tidsåtgången var större för de yngre 

barnen i föreliggande studie, upplevdes de flesta ändå kunna behålla koncentrationen genom 

hela testningen, trots att små barn har en mer begränsad koncentrationsförmåga än äldre barn 

(Evenshaug & Hallen, 2001). Endast ett fåtal barn behövde en paus.  
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      Det är viktigt att bilderna som används i ett bildbaserat test är lätta för barn att tolka 

(Stackhouse & Wells, 1997; Hansson & Nettelbladt, 2007). Vid testning av materialet i denna 

studie, framkom att några av bilderna var svårtolkade för vissa barn. Några av bilderna 

benämndes felaktigt av flera barn och då ofta med samma felaktiga ord, vilket kan styrka att 

bilden var svårtolkad snarare än att barnen inte hade ordet i sitt ordförråd. Ett exempel på 

detta var att bilden föreställande ett ”finger”, vid upprepade tillfällen benämndes med ordet 

”morot”. När semantisk prompting gavs eliciterades dock ordet omedelbart. Majoriteten av 

bilderna i materialet ansågs dock som lättolkade och eftersom ord eliciterade med semantisk 

prompting bedömdes som korrekta, har bilderna inte påverkat resultatet i någon större 

utsträckning.  

         

Metoddiskussion 

Det slutliga testet är tänkt att användas för samtliga förskolebarn där en fonologisk 

bedömning är motiverad, oberoende av socioekonomisk status. Det finns olika syn på den 

socioekonomiska statusens betydelse för den språkliga utvecklingen. Hamilton och 

medarbetare (2000) menar att inga skillnader kan påvisas, medan Hoff (2003) skriver att barn 

i familjer med hög socioekonomisk status har ett mer avancerat språk. För att undvika 

eventuella effekter av sådana skillnader, genomfördes föreliggande studie i ett område där den 

socioekonomiska statusen ansågs representera en medelnivå. Inga uppgifter angående 

försökspersonernas socioekonomiska status samlades in, vilket gjorde att det inte gick att 

garantera att barn uppvuxna i familjer med hög eller låg socioekonomisk status inte deltog i 

studien. 

      Det hade varit önskvärt att ha genomfört ytterligare en pilotstudie efter att modifieringar 

hade gjorts. Dock var det problematiskt att få deltagare ur de yngsta åldersintervallen. Det 

hade även varit betydelsefullt att ha med fler ord i pilotstudien än vad den slutgiltiga ordlistan 

skulle bestå av, vilket skulle medföra en möjlighet att testa olika alternativs gångbarhet i det 

yngsta åldersintervallet. Till följd av att testning tar längre tid för yngre barn och att yngre 

barn inte har samma koncentrationsförmåga som äldre barn (Evenshaug & Hallen, 2001), 

samt att pilotstudien även syftade till att undersöka testprocedurens tidsåtgång, var en utökad 

ordlista inte möjlig. 

      Ord som används med hög frekvens i språket, etableras snabbare än ord som används med 

låg frekvens (Huttenlocher et al., 1991). Hur frekventa orden i föreliggande studies ordlista är 

i det svenska talspråket kontrollerades med hjälp av GSLC. Det är stor variation i hur frekvent 

orden, i föreliggande studies ordlista, förekommer i GSLC. Orden har en spriding mellan 0-
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1876 träffar. Majoriteten av orden som förekommer med hög frekvens enligt GSLC, 

benämner de allra flesta barnen i föreliggande studie korrekt. Dock är orden ”kväll” och 

”namn” två av de mest högfrekventa orden i föreliggande studies ordlista, enligt GSLC, men 

dessa ord hade många barn svårt att benämna korrekt. Anledningen till detta skulle kunna vara 

att båda orden är svåra att illustrera och/eller elicitera. Flertalet ord förekommer även i 

sammansatta ord samt i annan böjningsform än orden i denna studies ordlista, vilket gör det 

svårt att dra några slutsatser kring hur frekventa orden i ordlistan är.  

      GSLC bygger endast på samtal mellan vuxna, vilket Goodman et al. (2006) menar inte ger 

lika säkra resultat på vilka ord barnet tillägnar sig först, som frekvensen på ord i samtal 

mellan barn och vuxna. För att kompensera för detta, jämfördes denna studies ordlista med 

ordlistan i CDI (w&s) eftersom denna består av barnvänliga ord. Anledningen till detta var att 

inför testning öka förutsättningarna för att de utvalda orden finns representerade i barnens 

ordförråd. Normvärdena för svenska barn i åldern 28 månader, fanns inte tillgängliga på Cross 

Linguistic Lexical Norms. För att få ett värde på åldrar som är mer jämförbara med åldern på 

barnen i föreliggande studie, användes därför resultatet från danska CDI (w&s). Bleses och 

medarbetare (2008) skriver att det svenska och danska språket är de språk som är mest lika 

varandra i de CDI-studier som finns representerade på Cross Linguisitc Lexical Norms. Av 

föreliggande studies 109 ord finns 75 av orden representerade i SECDI-w&s, vilket inför 

testningen säkerställde att flertalet ord i föreliggande studies ordlista, finns med i en 

barnvänlig ordlista och det är därmed sannolikt att orden finns i barns ordförråd. I den danska 

CDI (w&s)-ordlistan finns 70 av orden representerade. Av dessa 70 ord producerades 56 ord 

av minst 80 % av barnen vid 36 månaders ålder, vilket kan indikera att många av orden i 

denna studies ordlista finns i barns aktiva ordförråd. Då inga värden för äldre barn fanns 

tillgängliga ansågs det ändå lämpligt att undersöka i hur hög utsträckning orden produceras av 

yngre barn. Om de yngre barnen har orden i sitt aktiva ordförråd, bör även äldre barn ha 

tillägnat sig dessa ord.  

      När ordlistan var färdigställd, illustrerades orden med bilder från Boardmaker, eftersom 

dessa anses tydliga och sakna förvirrande detaljer (Mayer-Johnson, http://www.mayer-

johnson.com/pdf/printableResources/BMv6_PI_sheet.pdf). Detta är viktigt då bilderna i ett 

bildbaserat test måste vara tydliga för att endast målordet ska eliciteras (Stackhouse & Wells, 

1997; Hansson & Nettelbladt, 2007). Barn kan ha svårt att tolka bilder som är mycket 

detaljerade (Cycowicz et al. 1997).  

      Orsaken till att testningen audiodokumenterades var att få möjlighet att kontrollera 

barnens svar samt eventuella promptingstrategier. I föreliggande studie värderades de ord som 
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krävde semantisk prompting lika högt som de ord som barnet sa spontant. Ord som 

eliciterades först efter fonologisk prompting bedömdes inte som användbara i ett fonologiskt 

test. Fonologisk prompting ger barnet ledtrådar som underlättar den fonologiska 

produktionen, vilket kan innebära att logopeden inte får en tillförlitlig bild av barnets 

förmåga. Semantisk prompting påverkar däremot inte barnets produktion ur ett fonologiskt 

perspektiv.  

      Gällande den statistiska analysen med Games-Howell’s post-hoc test, ingick inte resultatet 

från barnen i åldersintervall 1 (3;0-3;5), vilket berodde på att variansen inom åldersintervallet 

var mycket större än variansen inom övriga åldersintervall. För att ändå jämföra 

åldersintervall 1 med övriga åldersintervall, genomfördes fem Mann Whitney U-test. 

      För varje ord beräknades en procentsats för hur många barn i respektive åldersintervall 

som benämnt det korrekt. Därefter beslutade författarna att de ord som minst 80% av barnen i 

ett åldersintervall benämnt korrekt, kunde anses som användbart i ett fonologiskt 

bedömningsmaterial. Detta innebär att det maximalt var två barn som inte benämnt det 

aktuella ordet korrekt. Det är svårt att veta hur bilderna som benämndes korrekt av 80% av 

barnen i ett åldersintervall, hade fått samma procentuella fördelning vid ett större antal 

försökspersoner. Det skulle kunna vara så att det kommer att vara 20% av barnen i den 

aktuella åldern som inte har ordet i sitt aktiva ordförråd. Dock behöver det inte betyda att de 

20% av barnen, i föreliggande studie, som inte benämnt det aktuella ordet korrekt, saknar 

ordet i sitt aktiva ordförråd. Det kan som tidigare nämnts finnas andra faktorer som har 

påverkat, till exempel att bilden varit otillräcklig, att barnet inte vågat försöka benämna bilden 

igen efter att ha givit fel svar eller att den semantiska promptingen inte var optimal.      

 

Fortsatt utveckling av materialet 

Det finns många fördelar med ett normerat test (Wolk & Meisler, 1998), men en fonologisk 

bedömning bör även innehålla en spontantalsanalys (Bankson & Bernthal, 2004). Hansson 

och Nettelbladt (2007) skriver att föräldrarnas syn på barnets språkliga förmåga bör vägas in i 

bedömningen. Därför kan det vara lämpligt att vid fortsatt arbete med bedömningsmaterialet, 

även utforma ett testavsnitt där barnets spontantal kan registreras samt en föräldraenkät. 

      Vissa av orden kan bytas ut mot andra som ger likvärdig fonologisk information och 

bilderna bör bytas ut mot andra. Därefter bör materialet normeras. 
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Slutsatser 

Föreliggande studies ordlista bär på information som gör det möjligt att få en bra bild av den 

fonologiska förmågan hos barn i förskoleåldern. Samtliga fonem i alla positioner, majoriteten 

av konsonantförbindelserna, ord med pretonisk stavelse, flerstaviga ord samt svenskans båda 

tonaccenter finns representerade i ordlistan.   

      Antalet bilder som barnen benämnde korrekt ökade med stigande ålder. Signifikanta 

skillnader upptäcktes då åldersintervall 1 (3;0-3;5) och 2 (3;6-3;11) jämfördes med övriga 

åldersintervall. Detta gällde dock inte mellan åldersintervall 2 och 4 (4;6-4;11). Detta skulle 

kunna tyda på att en förändring sker i den lexikala utvecklingen då barnet är mellan 3;6-3;11 

år.  

      Majoriteten av orden som ingår i ordlistan kan anses som användbara i ett test från och 

med åldersintervall 1. Barnen i åldersintervall 1 benämnde flera flerstaviga ord, flera ord 

innehållande pretonisk stavelse, ord där flertalet konsonantförbindelser representeras samt 

många ord med de två accenterna korrekt. Några bilder benämndes korrekt i större 

utsträckning hos yngre barn än hos äldre, vilket kan tyda på individuella skillnader i den 

lexikala utvecklingen. Även om vissa ord benämndes korrekt först i de äldre åldersintervallen, 

anses de nödvändiga att behålla i ordlistan då de bär på viktig fonologisk information.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev(förskolepersonal/vårdnadshavare) 

En första prövning av ett fonologiskt bedömningsmaterial för förskolebarn 

Vi är två studenter som läser sista terminen på logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet. Under våren 2011 arbetar vi med vår magisteruppsats. Vårt uppsatsarbete syftar 

till att utgöra det första steget i utformandet av ett nytt bedömningsmaterial för 

uttalsutveckling hos barn i förskoleåldern. Det är med anledning av detta vi tar kontakt med 

er. Som en del i vår studie, söker vi nu barn mellan 3:0 och 6:0 år som följt en typisk allmän 

utvecklingskurva, har god hörsel samt är enspråkiga med svenska som modersmål. 

Testningen kommer att ske på förskolan och kommer att bestå av att barnet får säga vad 

bilderna i vårt material föreställer. Vi kommer att spela in det barnet säger.  Testningen 

kommer att ta ungefär 20 minuter. Om vi märker att barnet blir trött får han/hon en kort paus. 

Vi kommer att försöka göra uppgiften så rolig och stimulerande för barnet som möjligt. 

Deltagande i studien är frivilligt och såväl barn som förälder har rätt att avbryta deltagandet 

närsomhelst. Det insamlade materialet kommer att analyseras så att barnens förmåga att 

benämna bilderna vid olika åldrar framträder. För att värna om barnens samt förskolans 

anonymitet kommer resultaten endast att presenteras på gruppnivå och det enda som kommer 

att registreras, förutom testresultatet, är barnets ålder och kön. Ingen information om enskilda 

testresultat kommer att ges, varken till förskolepersonal eller vårdnadshavare. Projektet 

kommer att redovisas på ett uppsatsseminarium på Linköpings universitet samt publiceras på 

E-press, som är en databas där uppsatser finns samlade.  Det inspelade materialet kommer att 

arkiveras på logopedprogrammet i minst fem år för att kunna användas i framtida studier.       

 

Vi kommer att komma ut till förskolan för testning av de barn vars vårdnadshavare samtyckt 

till deltagande i studien. Vi har då behov av att få låna ett rum för testningen, vilken kommer 

att ske för ett barn i taget. 

 

Om ni samtycker till deltagande i studien, var vänlig och fyll i bifogat samtyckesbrev.  

 

Vid frågor eller synpunkter, är ni välkomna att kontakta någon av oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning, 

Student    Student   

Susanna Müller   Hanna Sundberg 

xxx     xxx 

 

Handledare 

Inger Lundeborg Hammarström   

xxx 

mailto:hansu048@student.liu.se
mailto:inger.lundeborghammarstrom@liu.se
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Samtyckesbrev (förskolepersonal) 

En första prövning av ett nytt bedömningsmaterial för förskolebarn 

 

Vi anser att vi är informerad och ger vårt samtycke till att testning får genomföras i ett rum i 

förskolans lokaler efter inhämtat samtycke från föräldrar.  

Förskolepersonal 

Underskrift   Namnförtydligande  

 

 

 

Ort   Datum  
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Samtyckesbrev (vårdnadshavare) 

En första prövning av ett nytt bedömningsmaterial för förskolebarn 

 

Jag anser att jag är informerad och ger mitt samtycke till att mitt barn deltar i testningen samt 

att inspelningarna får användas enligt denna överenskommelse. 

 

Barnets namn    Personnummer (ÅÅMMDD) 

 

 

Vårdnadshavare 

Underskrift   Namnförtydligande  

 

 

 

Ort   Datum  

 

 

Var vänlig och lämna samtyckesbrevet till förskolepersonalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


