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A Comparison of Expressive Phonological Ability in Children Referred to the 

Speech and Language Pathologist and an Age Matched Control Group. 
 
Abstract  
The phonological system can be described and analyzed on three levels; word, syllable and 

segment. The non-linear nature of the system enables an analysis from different viewpoints 

on phonology. LINköpingsUnderSökningen (LINUS) is a phonological test for children 

between the ages of 3 to 6 years which enables a non-linear analysis. Previous studies at  

Linköping University have shown that children with phonological language impairment have 

phonological deviations on all three levels. Even though there is research involving Swedish-

speaking children with expressive phonological impairment, further research is needed due to 

lacking in sample size and age span of participants. The purpose of this thesis is to compare 

the expressive phonological ability of children between the ages of 3 to 5 years who have 

been referred to a speech and language pathologist (SLP) for suspected phonological 

difficulties with a control group consisting of peers without known difficulties. 

 

In the study 10 children participated who were recruited from a speech and language 

pathologist clinic in a big city in Sweden, and raw data was also used from a previous study 

on an additional 11 children. Children with language impairment were matched with a control 

group with children of the same age. The age interval of participating children was between 3 

years and 2 months and 4 years and 11 months.  The LINUS test was issued at a speech and 

language pathologist clinic together with a SLP.  

 

The results showed similar deviations on word, syllable and segment level for both the study 

group and the control group. However the results of the study group contained a higher 

amount of deviations. The word and syllable level caused the greatest challenge for both 

groups. Additionally, both the study group and the control group exhibited deviations in 

terms of word structure where the most frequent shortcoming was reduction of consonant 

clusters. 

 

To conclude, similar types of deviations occurred in both groups, although the study group 

had a higher amount of deviations on all levels. For stronger conclusions, a larger sample size 

and younger participants are needed. 



 

 

Keywords: Phonology, suspected expressive phonological difficulties, non-linear analysis, 

PPC, preschool children, LINUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sammanfattning  
Det fonologiska systemet kan beskrivas utifrån ord-, stavelse- och segmentnivå. Vid en icke-

linjär analys kan flera aspekter och nivåer av det fonologiska systemet undersökas. 

LINköpingsUnderSökningen (LINUS) är ett fonologiskt testmaterial avsett för barn mellan 3 

och 6 år. Testet möjliggör analys på ord-, stavelse- och segmentnivå. Ett examensarbete vid 

Linköpings universitet år 2017 visade att barn med fonologiska svårigheter uppvisade 

avvikelser på samtliga fonologiska nivåer. Det finns ett flertal andra studier gjorda på 

svensktalande barn med talljudsproblematik men området behöver efterforskas vidare. 

Föreliggande studie syftar till att jämföra expressiv fonologisk förmåga hos barn 3-5 år som 

remitteras till logoped med jämnåriga barn utan kända svårigheter. 

 

Studien inkluderade 10 deltagare som rekryterades via en logopedmottagning i en större stad 

som författarna till föreliggande studie samlade in samt data från 11 stycken redan inspelade 

deltagare. En åldersmatchad kontrollgrupp var även med i studien. Barnen var mellan 3;2 och 

4;11 år. Testsituationen ägde rum på en logopedmottagning tillsammans med en logoped. 

Testet som användes var LINUS.    

 

Resultatet visade att det förelåg likartade avvikelser på ord- och stavelse samt segmentnivå 

för både studiegruppen och kontrollgruppen men studiegruppens avvikelser förekom till 

högre grad. Ord- och stavelsenivå var den nivå som vållade störst svårigheter för båda 

grupperna. Resultatet visade att det förekom avvikelser i termer av ordstruktur i grupperna. 

När ordstrukturen inte blev fullständig förekom reduktion av kluster till högst grad hos båda 

grupperna.  

 

Slutsatsen av föreliggande studie var att likartade avvikelser fanns hos båda grupperna, men 

att studiegruppen hade en högre grad av avvikelser på samtliga nivåer. Det förelåg likartade 

skillnader inom båda grupperna. För att kunna uttala sig vidare behövs det mer forskning på 

yngre barn samt ett större deltagarantal för att kunna representera barnpopulationen.  

 

Nyckelord: Fonologi, expressiva fonologiska svårigheter, icke-linjär analys, PPC, 

förskolebarn, LINUS 

 
 



 

Upphovsrätt  
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.  

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och 
administrativ art.  

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 
som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 
dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 
kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.  

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/.  

 

Copyright  
The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – 
for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional 
circumstances.  

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 
download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-
commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 
revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of 
the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 
authenticity, security and accessibility.  

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 
work is accessed as described above and to be protected against infringement.  

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 
procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www 
home page: http://www.ep.liu.se/.  

© Alma Lindskog och Frida Renström   

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill rikta ett tack till alla logopeder, tack för er hjälp i rekrytering av deltagare samt hjälp 

vid insamling av data. Vi vill även tacka alla deltagande barn samt vårdnadshavare för att ni 

gjort uppsatsen möjlig! Stort tack till vår handledare Inger Lundeborg Hammarström. Tack 

för snabb respons, trevliga träffar och pepp! Tack även till vår stand-in handledare Christina 

Samuelsson för bra respons. Slutligen riktar vi ett tack till varandra för fint samarbete och 

trevliga timmar.  

 

Linköping, maj 2018  

 

Alma Lindskog och Frida Renström  
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1. Inledning  
Språk beskrivs som en komplex kunskap och i litteraturen lyfts olika delar gällande språk: 

semantik, grammatik, fonologi, lexikon och pragmatik (Nettelbladt, 2013, s. 16). Inlärning av 

språket sker för de flesta barn helt oproblematiskt, men för vissa barn sker utvecklingen inte 

som förväntat och hos dessa barn är fonologiska svårigheter vanligt förekommande (Bishop, 

2008, s.26). Expressiva fonologiska svårigheter gör barnet svårförståeligt för utomstående, 

vilket påverkar samspelet med omgivningen negativt (Leonard, 2014, s, 4) och det kan finnas 

behov av kontakt med logoped. Logopeden utreder barnets svårigheter och tar vanligen hjälp 

av språkliga test (Hansson & Nettelbladt, 2007, s. 255). För utredning av den expressiva 

fonologiska förmågan behövs ett test som prövar ord-, stavelse- och segmentnivå i språket. 

Det finns studier gjorda på svenska förskolebarn som berör expressiv fonologisk förmåga 

(Bernhardt & Stemberger, 2015) men befintlig forskning är begränsad, vilket motiverar 

föreliggande studie.  

 

2. Bakgrund  

2.1 Fonologi  

Fonologi används ofta som ett paraplybegrepp och refererar till olika faktorer som har 

betydelse för fonologisk kunskap och talproduktion. Fonologisk kunskap består både av 

perception och produktion (Stoel-Gammon, 2011). Det fonologiska systemet kan beskrivas 

utifrån fras-, ord-, stavelse-, segment- och särdagsnivå (Bernhardt & Holdgrafer, 2001). På 

ordnivå innefattar fonologi suprasegmentella aspekter av språket så som talrytm, intonation, 

betoningsmönster och även tonala förlopp (Core, 2012, s. 80). Antalet stavelser som ett ord är 

uppbyggt av går in under ordnivå (Shoaf, Iyer, & Bothe, 2009). Stavelsen består av en 

stavelsekärna, vilket är det mest framträdande segmentet och oftast en vokal, samt andra 

segment, oftast konsonanter. De segment som ligger framför kärnan benämns som ansats och 

de som kommer efter kärnan benämns som svans. Stavelsekärna och svans bildar tillsammans 

ett stavelserim. På segmentnivå kan segmenten beskrivas i form av vilka särdrag som bygger 

upp dem så som artikulationssätt, artikulationsställe, ton och ingen ton (Bernhardt & 

Stemberger, 2000).  
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2.2 Typisk fonologisk utveckling hos barn    

Det lilla barnets språkliga omgivning guidar barnet till modersmålet genom språklig 

stimulans (Kent & Miolo, 2004, s. 310). Vid 24 månaders ålder är cirka hälften av alla 

yttranden förståeliga men barnets fonologiska system är ännu inte färdigutvecklat. Vid 36 

månaders ålder har förståeliga yttranden ökat till ungefär 75 procent och när barnet är 4 år 

brukar samtliga yttranden vara förståeliga för personer som inte känner barnet (Coplan & 

Gleason, 1988). Detta betyder inte att barnet nu talar som en vuxen eller aldrig gör “fel” 

längre, utan snarare att “felen” som görs inte påverkar förståeligheten. Barnets talproduktion 

är förståelig men den har ännu inte uppnått vuxenlik artikulatorisk precision. Segmenten som 

vållar problem kan barnet förenkla i sin talproduktion i form av ersättningar, utelämningar 

alternativt mindre precist uttal. Enstaka ord- och stavelsestrukturavvikelser kan förekomma i 

form av utelämning av obetonade stavelser och/eller förenkling av konsonantkluster (Stoel-

Gammon & Vogel Sosa, 2009, s. 240-242).  

 

2.2.1 Etablering av ord- och stavelsestruktur 

Redan hos spädbarn kan skillnader i intonation och betoning höras i jollret (Baldwin & 

Meyer, 2009, s. 90). Under barns första levnadsår kan de höra hur många stavelser det är i ett 

ord (Riad, 2009). Till en början produceras enklare ord- och stavelsestrukturer, konsonant (C) 

och vokal (V), CV och VC. Senare utvecklas CVC och CCVC (Bernhardt & Stemberger, 

1998). Vid cirka 18 månaders ålder är CV den vanligaste förekommande stavelsestrukturen 

och CVCV den vanligaste ordstrukturen (Stoel-Gammon, 2011). Svensktalande barn med 

typisk språklig utveckling börjar producera olika accentmönster runt 18 månaders ålder, då 

barnet börjar använda flerstaviga ord, men variationen är stor och utvecklingen fortlöper upp 

till 5- års ålder (Samuelsson & Löfqvist, 2006). När barn är cirka 36 månader gamla har de en 

stor variation av olika ord- och stavelsestrukturer (Stoel-Gammon & Sosa, 2009, s.238-239).

  

 

En stavelsestruktur som kommer senare i utvecklingen är stavelser med konsonantkluster. 

Vid cirka 24 månaders ålder börjar barn kunna producera sina första kluster och då först i 

stavelsefinal position (McLeod, Von Doorn & Reed, 2001; Stoel-Gammon, 2011). 

Stavelseinitialt uppträder de första konsonantkluster efter 24 månaders ålder och etableringen 

pågår upp till 5 års ålder (McLeod, van Doorn & Reed, 2001). Konsonantkluster kan inte 

alltid etableras utan att de ensamma konsonantsegmenten i klustret är etablerade (Blumenthal 
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& Lundeborg Hammarström, 2014), exempelvis kan inte klustret /-rj/ etableras om barnet 

substituerar /r/ med /j/. I ett examensarbete gjort av Blumenthal och Jacobsson (2013) 

testades 134 barn i åldrarna 3 och 4 år. Kriteriet för etablering sattes till att 90 procent av alla 

barnen i en viss åldersgrupp producerade segmentet 90 procent av gångerna. I det arbetet 

kunde det konstateras att ingen av grupperna hade alla kluster etablerade. En av 

konsonantförbindelserna kunde dock konstateras vara etablerad hos alla grupper, vilken var /-

nt/ (Blumenthal & Jacobsson, 2013). I ett kandidatarbete av Netin och Pehrson (2014) 

testades 70 barn i åldrarna 4 till 5 år. Man fann att barnen, med samma kriterium för 

etablering som Blumenthal och Jacobsson (2013), hade konsonantförbidelserna /bl-, kn-, st-/ i 

initial position och /-mp och– kt/ i final position.  

 

2.2.2 Etablering av segment  

Det är svårt att säga i vilken ordning och på vilket sätt barn etablerar segment i sitt 

modersmål eftersom barn utvecklas olika och många faktorer påverkar barnets utveckling 

(Menn & Stoel-Gammon, 2004, s. 347). Vid normeringar av det fonologiska 

bedömningsmaterialet LINUS, som beskrivs närmare i stycke 2.5.2, testades 473 barn mellan 

åldrarna 3 och 6 år med normal språkutveckling. Vid normeringen konstaterades det att barn i 

3 till 4 års ålder hade etablerat alla segment förutom /ɡ, ŋ, ʈ, ɖ, s, ɕ, ɧ/. Vid 5 år var det endast 

/s/ och /r/ som ej var etablerade (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014; Berglund & 

Hasselqvist, 2014; Henricsson & Lawrence, 2014; Netin & Pehrsson, 2014; Nilsson & Sirén, 

2014). 

 

2.3 Atypisk fonologisk utveckling hos barn 

2.3.1 Barn med avvikande fonologisk utveckling  

Fonologiska svårigheter förekommer hos de flesta barn med språkstörning och varför barn får 

fonologiska svårigheter är inte helt kartlagt (Gierut & Morrisette, 2012).  Genom att förklara 

fonologiska avvikelser utifrån olika fonologiska nivåer kan en bild ges av var i det 

fonologiska systemet de största svårigheterna finns. Genom interaktion mellan olika nivåer 

kan variabilitet i barnets segmentproduktion även förklaras (Bernhardt & Holdgrafer, 2001). I 

ett examensarbete i logopedi av Jern Isacsson och Malmgren Johansson(2017) gjordes en 

jämförelse mellan barn med konstaterade expressiva fonologiska svårigheter och jämnåriga 

barn utan kända svårigheter. Barnen med fonologiska svårigheter uppvisade avvikelser på 

samtliga fonologiska nivåer (ord-, stavelse- och segmentnivå). Kontrollgruppen hade också 
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avvikelser på samtliga nivåer jämfört med vuxet måluttal, men andelen avvikelser var färre 

på samtliga fonologiska nivåer jämfört med studiegruppen. Etablering av konsonantkluster 

kan även vara svårt för barn med fonologiska svårigheter (McLeod, Van Doorn & Reed, 

2001).  

 

2.4 Fonologisk analys     

Fonologi kan analyseras på olika sätt. Olika sätt att analysera är kopplade till olika teorier 

som behandlar fonologisk utveckling. Flera analyssätt är kopplade till ett 

utvecklingsperspektiv. Roman Jakobsons strukturalistiska språkteori var en tidig modell för 

att förklara barns fonologiska utveckling (Nettelbladt, 2007, s. 82; Stoel-Gammon, 2011). I 

denna modell var segmentet i fokus. Från Roman Jakobsons teori vidgas perspektiven och 

David Stampe presenterade naturlig fonologi på 1960-talet där aspekter av fonologisk 

utveckling ses som naturliga vilket även Jakobson menade. Stampe beskriver dessa aspekter 

som fonologiska förenklingsprocesser vilka underlättar barnets produktion av tal (Nettelbladt, 

1983). Analysen kan även riktas mot det hierarkiska förhållandet mellan fonologiska enheter 

där icke-linjär fonologi tar sin plats. Icke-linjär fonologi introducerades av Goldsmith år 1979 

och undersöker flera aspekter och nivåer av det fonologiska systemet (Bernhardt & 

Holdgrafer, 2001). Termen “icke-linjär” avser att beskriva språk utifrån hierarkier där fras 

framställs som högst upp i hierarkin, följt av ord, stavelse, segment och särdrag. 

Analysmetoden icke-linjär fonologi motiveras genom att fonologiska mönster kan återspegla 

den fonetiska kontexten (Bernhardt & Holdgrafer, 2001). Ett barns fonologiska problematik 

kan beskrivas utifrån olika nivåer i språket för att avgöra var i det hierarkiska systemet barnet 

har störst svårigheter. Genom en icke-linjär analys ges en bild av hela barnets fonologiska 

system (Bernhardt & Stoel-Gammon, 1994). Vid intervention där icke-linjär fonologi 

tillämpas, används de olika nivåerna för att etablera fonologiska strukturer som barnet ej har 

etablerat (Bernhardt & Stemberger, 2000, s. 51-52).   

 

    

2.5 Bedömning av fonologisk förmåga   

2.5.1 Insamlande av material och analys  

Oavsett vilket ramverk den kliniskt verksamma logopeden väljer för att analysera ett barns 

fonologi är det viktigt att samla in ett material som är representativt för målspråkets fonologi. 

För att underlätta analysen av barnets tal bör talproduktionen ljudinspelas. Barnets 
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talproduktion, vilken kan bestå av såväl spontantal som eliciterade målord, transkriberas med 

hjälp av symboler från det internationella fonetiska alfabetet, IPA (International Phonetic 

Association, 2015). För att bedöma tillförlitligheten vid transkription i 

forskningssammanhang kan två transkriberare transkribera samma talproduktion och sedan 

jämföra transkriptionerna (Core, 2012, s. 81, 88).  

 

Målet med en klinisk fonologisk testning är att samla ord- och stavelsestrukturer samt 

segment som förekommer i det språk som omger barnet. Ett test baseras ofta på en viss typ av 

fonologisk analys (Bernhardt & Holdgrafer, 2001). Ett test är ofta uppbyggt så att alla 

segment kan testas i olika positioner och kombinationer, vilket också motiverar valet att 

använda test istället för spontantalsmaterial. Eliciteringsstrategierna vid ett fonologiskt test 

kan exempelvis vara bildbenämning eller repetition. Ett annat sätt att analysera fonologi är 

med hjälp av spontantal. Fördelar med benämning av ord och repetition av meningar jämfört 

med spontantal är att det blir lägre andel bortfall samt att såväl datainsamling som analys går 

fortare. Det har diskuterats huruvida ett fonologiskt test kan ge en representativ bild av 

barnets fonologiska förmåga. Test har visat sig ge ett mer tillförlitligt talmaterial att arbeta 

med (Klintö, Salameh, Svensson & Lohmander, 2011).  

 

2.5.2 LINköpingsUnderSökningen (LINUS)  

LINköpingsUnderSökningen (LINUS) är ett fonologiskt testmaterial avsett för barn mellan 3 

och 6 år. LINUS fullständiga version består av 107 fotografiska bilder som representerar 

målord. LINUS är uppbyggt för att möjliggöra analys på nivåerna fras, ord, stavelse, segment 

och särdrag och det skapar en valfrihet för bedömaren att välja olika typer av analyser såsom 

exempelvis icke-linjär analys eller processanalys då testet tillåter båda (Blumenthal & 

Lundeborg Hammarström, 2014).  

 

2.5.3 Mått på fonologisk förmåga 

Vid mätning av expressiv fonologisk förmåga finns det olika mått att tillgå beroende på vad 

mätningen syftar till. Flera av måtten är andelsmått av vuxet måluttal och tar inte hänsyn till 

ingående segments artikulatoriska komplexitet.  

 

Percentage of Consonant Correct (PCC) vilket är utvecklat och närmare beskrivet av Shriberg 

och Kwiatkowski (1982) är ett kvantitativt mått på barns fonologiska förmåga och kan 

användas för att bestämma graden av barnets fonologiska svårigheter. PCC mäter enbart 
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andelen vuxenlikt uttalade konsonanter och tar inte hänsyn till åldersadekvata uttal.  Efter 

1982 har flera likartade andelsmått vuxit fram som komplement till PCC. Ett av dem är 

Percentage Words Correct (PWC) och ett annat är PPC Percentage Phonemes Correct (PPC). 

PPC inkluderar mätning på samtliga segment i ett ord (Stoel-Gammon, 2010). Det finns även 

en PCC adjusted for age vilket räknas ut på samma sätt som PCC med undantag för oskarpa 

/s/ och förenklade /r/ som räknas som korrekta. Upp till 5 år är det adekvat att realisera /s/ 

oskarpt samt att förenkla /r/ (Klintö, 2014). Beräkning av PCC och PPC tillgår efter samma 

principer, vilka är antalet korrekt producerade konsonanter/segment dividerat på antalet 

korrekt och inkorrekt producerade konsonanter/segment multiplicerat med 100 (Shriberg och 

Kwiatkowski, 1982). PWC beräknas genom jämförelse av vuxet måluttal. Antalet korrekt 

producerade ord divideras med antalet inkorrekt producerade ord (Stoel-Gammon, 2010).  

 

Ett annat mått för att jämföra expressiv fonologisk förmåga barn emellan eller för att följa 

förändringar i barnets fonologiska system över tid är Word Complexity Measure (WCM). 

WCM har utvecklats för att kunna fånga graden av komplexitet i det fonologiska systemet 

(Stoel-Gammon, 2010; Chen & Liu, 2015).  Metoden beskrivs som lämplig för barn med 

svårförståeligt tal. WCM ger kvalitativ information om barnets produktion på ord-, stavelse- 

och segmentnivå då WCM poängsätter produktionen olika beroende på grad av fonologisk 

komplexitet. En hög kompexitetspoäng visar att barnet klarar fonologiska strukturer som 

anses behövas för att kunna använda senare utvecklade och mer komplexa strukturer (Stoel-

Gammon, 2010). För att applicera WCM på det svenska språket behöver måttet anpassas. En 

svensk anpassning av WCM är utarbetad av logopeder verksamma vid Linköpings universitet 

(Nordström Darlin och Olsson, 2017), (se bilaga 5). Nordström Darlin och Olsson (2017) har 

i ett kandidatarbete med deltagare i åldrarna mellan 3;0-3;11 med typisk tal- och 

språkutveckling applicerat den svenska anpassningen av WCM. I arbetet jämfördes WCM 

och PPC och i resultatet visades inga signifikanta skillnader mellan de två måtten vilket 

innebär att deltagarna uppvisade likvärdiga resultat vid beräkning av både PPC och WCM.  

 

Föreliggande studie är en del av ett pågående större internationellt projekt som ser på 

expressiv fonologisk förmåga utifrån ett icke-linjärt synsätt. Syftet med det bakomliggande 

projektet är att fördjupa teorier som kan ses som språkspecifika och mönster som är 

universella, öka kunskapen om fonologisk utveckling mella språk och att bredda kunskapen 

om fonologi för att ge mer information till vårdnadshavare, logopeder och utbildare inom 

området (Bernhardt, & Stemberger, 2015). Det finns studier gjorda med LINUS på 
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svensktalande barn med expressiva fonologiska svårigheter (Blumenthal & Lundeborg 

Hammarström, 2014; Berglund & Hasselqvist, 2014; Henricsson & Lawrence, 2014; Netin & 

Pehrsson, 2014; Nilsson & Sirén, 2014) men det internationella projektet är fortfarande i 

behov av ökad kunskap om expressiv fonologisk förmåga hos svensktalande barn som 

remitteras till logoped i åldrarna 3 till 5 år, vilket motiverar föreliggande studie. Föreliggande 

studie undersöker expressiv fonologisk förmåga utifrån ett icke-linjärt perspektiv för att 

identifiera och jämföra expressiv fonologi mellan barn som remitteras till logoped och barn 

utan kända svårigheter. De mått som används bidrar till en heltäckande bild av deltagarnas 

expressiva fonologiska förmåga, varför de motiveras att användas i föreliggande studie.  

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Föreliggande studie syftar till att jämföra expressiv fonologisk förmåga hos barn mellan 3 

och 5 år som har remitterats till logoped med jämnåriga barn utan kända svårigheter.  

                

● Förekommer expressiva fonologiska avvikelser på ord-, stavelse- och segmentnivå 

och om avvikelser förekommer, vilka avvikelser förekommer hos barn som har 

remitterats till logoped och åldersmatchade barn utan svårigheter? 

● Föreligger det några skillnader i avvikelser från vuxet måluttal på ord-, stavelse- och 

segmentnivå mellan grupperna, och i så fall hur skiljer sig resultatet mellan 

grupperna? 

 

 

4. Metod 

4.1 Urval och rekrytering  

Deltagare till projektet rekryterades via barnlogopeder verksamma vid en logopedmottagning 

i en större stad. Verksamhetens chef kontaktades via mail och därefter vidarebefordrades 

förfrågan till mottagningens logopeder. Lämpliga deltagare valdes ut av logopederna från 

logopedmottagningens väntelista. Utvalda deltagare kallades sedan till ett nybesök. Studiens 

inklusionskriterier var åldrar mellan 3;0-5;0 år med svenska som modersmål och remitterade 

till logoped. Studiens exklusionskriterier var känd hörselnedsättning och andra kända 

svårigheter som kan antas påverka språkutvecklingen. Kriterierna framkom i 
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informationsbrevet till logopederna och vårdnadshavarna (bilaga 1 och 2) och uppfyllandet 

av kriterierna säkerställdes via frågor i samtyckesblanketten (bilaga 3).  

 

Informationsbrevet och samtyckesblanketten skickades ut till vårdnadshavarna tillsammans 

med kallelsen eller påminnelsen till nybesöket. Författarna och ansvarig logoped informerade 

även vårdnadshavarna om studien i väntrummet innan besöket. Testningen utfördes på 10 

barn i åldrar mellan 3;4 och 4;8 år. Redan inspelat material av 11 deltagare inkluderades i 

studien. Det redan inspelade materialet kom från tidigare studie, där deltagarna hade 

konstaterade svårigheter (Jern Isacsson & Malmgren Johannson, 2017), och insamlingen av 

data skedde på likartat sätt som föreliggande studie. Genomsnittlig ålder för alla 21 deltagare 

var 48 månader (SD=4.5).  

 

Tabell 2. Könsfördelning, medelålder och standardavvikelse för deltagare i studiegruppen.  

Kön Antal Medelålder  Standardavvikelse (SD)  

Flickor 8  48 månader 5.7  

Pojkar 13 49 månader 3.8 

 

Redan insamlad data från åldersmatchade barn med typisk språkutveckling utgjorde 

kontrollmaterial. En av deltagarna i kontrollgruppen exkluderades då författarna bedömde att 

deltagarens produktion inte var ålderstypisk. Totalt kom kontrollgruppen att utgöras av 14 

deltagare. Data av kontrollgruppen utgjordes av redan inspelat material från tidigare studie 

(Blumenthal & Jacobsson, 2013). Datainsamlingen ägde rum på barnens förskolor och 

likartat tillvägagångssätt som i föreliggande studie användes. Testet som användes var en 

äldre version av LINUS.   

 

Tabell 3. Könsfördelning, medelålder och standardavvikelse för deltagare i kontrollgruppen.  

Kön Antal Medelålder  Standardavvikelse (SD)  

Flickor 6  48 månader 6.5 

Pojkar 8 47 månader 3.9 
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4.2 Testförfarande och material  

Testningen var en del av ett nybesök med en logoped på en logopedmottagning. Författarna 

turades om att vara antingen testledare eller observatör. Logopeden samt den som var 

observatör iakttog bakom en “envägsspegel” medan testledaren var ensam med barnet och 

vårdnadshavaren/vårdnadshavarna under testsituationen. Testningen utfördes enligt 

testmanualen och tog från 15 till 30 minuter.  

 

Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna var vid alla tillfällen med i rummet. En del av besöken 

inleddes med lek för att deltagaren och testledaren skulle bekanta sig med varandra. Den 

fullständiga versionen av LINUS gjordes med en surfplatta och deltagarna uppmanades att 

benämna samtliga bilder från LINUS. Samtliga deltagare fick valmöjligheten att byta bild på 

surfplattan själva och i de fall deltagarna inte ville byta bild gjorde testledaren detta. Paus i 

testningen togs om testledaren ansåg att det behövdes. Då deltagaren eller vårdnadshavaren 

tydligt visade att deltagaren inte ville medverka längre avbröts testningen. Även data från 

avbruten testning togs med i analysen. Målorden eliciterades enligt LINUS-manualen och 

repeterades om deltagaren inte benämnde ordet efter elicitering. Hela testsituationen 

audioinspelades med en Microtrack II - professional 2-channel Mobile digital recorder.  

      

4.3 Transkription och analys   

All data fördelades till lika i antal inspelningar slumpmässigt mellan författarna till 

föreliggande studie och transkriberades enligt IPA (International Phonetic Association, 

2015). Intra- och interbedömarreliabiliteten av transkriptionerna beräknades baserat på ett 

slumpmässigt urval av två barn då det motsvarar 10 % av deltagarantalet. 

Intrabedömarreliabilitet och interbedömarreliabiliteten kontrollerades uppgift för uppgift 

(point-by-point). Författarna till föreliggande studie beräknade intrabedömarreliabiliteten 

genom att transkribera samma deltagare vid två olika tillfällen och räknade ut hur många av 

orden som hade transkriberats på samma sätt mellan transkriptionerna. Antalet 

överensstämmande ord dividerades med de överensstämmande orden adderat med icke-

överensstämmande ord. Interbedömarreabiliteten beräknades genom att författarna till 

föreliggande studie transkriberade samma deltagare var för sig och jämförde 

transkriptionerna för att se hur många av orden som stämde överens. Uträkningen skedde på 

samma sätt som intrabedömarreliabiliteten. Interbedömarreliabiliteten var 86 % och 
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intrabedömarreliabiliteten beräknades till 93 % respektive 94 %. Då oenighet rådde om vilket 

segment deltagaren producerade gjordes en konsensusbedömning. En fonologisk analys 

baserades på samtliga transkriptioner och fokuserade på avvikelser från vuxet målordsuttal, 

som hädanefter i föreliggande studie benämns som avvikelser. Utifrån datas karaktär 

analyserades de icke-linjära nivåerna ord- och stavelsenivå samt segmentnivå.  Data var inte 

tillräcklig för analyser på övriga nivåer. På ord- och stavelsenivå har ordstruktur samt 

stavelsestruktur analyserats. Ett poäng sattes vid korrekt ordstruktur samt stavelsestruktur.  

Samtliga avvikelser från vuxet måluttal i ordstrukturen har fördelats i kategorierna strykning 

av pretonisk stavelse, strykning av singelkonsonat, reduktion av kluster samt en grupp med 

övrigt (strykning av vokal, epenteser samt stavelsestrykning). Gruppen övrigt skapades då 

avvikelserna från vuxet måluttal inte var tillräckligt stora för att presenteras enskilt på 

gruppnivå. Strykning av en stavelse som inte har varit en pretonisk stavelse eller ett kluster 

har beräknats som stavelsestrykning. På segmentnivå räknades ett segment som etablerat om 

det yttrades i något av målorden i testet. Kriterierna från Blumenthal och Jacobsson (2013) 

gällande etablering har inte kunna tillämpats då samtliga deltagare inte genomförde hela 

LINUS och data av segment i samtliga positioner har inte funnits att tillgå. Genom att ge en 

poäng per rätt segment delat på totalt antalet möjliga segment i ordet har PPC-värdet 

beräknats, se bilaga 4.  Adjusted for age (åldersanpassat PCC) har tillämpats på PPC och har 

beräknats genom en poäng per korrekt segment, även oskarpa /s/ och /r/, delat på totalt antalet 

möjliga segment i ordet, se bilaga. WCM har beräknats efter en svensk anpassning, se bilaga 

5.   

             

4.4 Statistisk analys              

All statistisk beräkning gjordes med IBM SPSS Statistics 23. Deskriptiv statistik användes 

för att redovisa förekomst av avvikelser samt beräkning av PPC och WCM. Eftersom datan 

inte kunde garanteras vara normalfördelad användes icke-parametriska metoder för den 

analytiska statistiken. Mann Whitney U (MWU) användes för jämförelse mellan 

deltagargrupperna och Wilcoxon’s teckenrangtest för inomguppsjämföreslser. 

Signifikansnivå sattes till p<0,05.  

              

4.5 Etiska överväganden  

Vårdnadshavare till deltagare från tidigare studier har tidigare lämnat samtycke till att 

deltagarnas data får användas. Testförfarandet utgjorde inga fysiska risker för barnet och 
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skilde sig inte från det barnet skulle ha gjort vid det nybesök det var kallade till. 

Underskrivna samtyckesblanketter samlades in i samband med testningen och barnet eller 

barnets vårdnadshavare hade när som helst möjlighet att avbryta medverkan. 

Vårdnadshavarna hade möjlighet att ställa frågor till författarna i samband med testningen. 

Enskilda barns resultat diskuterades inte med vårdnadshavarna eftersom det inte ingick i 

studies syfte. Endast uppgifter om barnets kön och ålder registrerades. Deltagande barn 

tilldelades en kod som användes på det inspelade materialet samt testblanketter. Kodnyckeln 

förvarades separat från övrig data på två lösenordskyddade datorer. Inget enskilt barns 

resultat kommer att kunna spåras eftersom resultaten presenteras på gruppnivå. Enbart 

författarna samt handledare hade tillgång till det insamlade materialet. Allt insamlat material 

kommer att sparas i minst 5 år på enheten för logopedi vid Linköpings universitet och kan 

komma att användas i fortsatt forskning. Studien utgör en del av ett projekt som har 

etikprövats vid regionala etikprövningsnämnden vid Linköpings universitet med 

diarienummer 2012/79-31.  

 

5. Resultat  

5.1 Andelen avvikelser på ord-, stavelse- och segmentnivå för båda grupperna  

På ord- och stavelsenivå presenteras resultatet av ordstruktur samt kluster och på segmentnivå 

PPC för båda grupperna. Måttet Percentage Words Correct (PWC) fångade alla typer av 

avvikelser. Resultatet visade avvikelser från vuxet måluttal för båda grupperna gällande PWC 

men avvikelser förekom till högre grad för studiegruppen än för kontrollgruppen. Skillnaden 

mellan grupperna var signifikant.   

 

Det förekom avvikelser för båda grupperna på ord-, stavelse- och segmentnivå, men 

avvikelser förekom i högre grad hos studiegruppen jämfört med kontrollgruppen.  I 

studiegruppen uppvisade alla deltagare avvikelser från vuxet måluttal på båda nivåerna och i 

kontrollgruppen uppvisade alla deltagare förutom två avvikelser på båda nivåerna. Resultatet 

visade högst andel avvikelser för båda grupperna på ord- och stavelsenivå och lägst andel 

avvikelser på segmentnivå. Det förelåg signifikanta skillnader mellan studiegruppen och 

kontrollgruppen på både ord- och stavelsenivå samt segmentnivå där avvikelser på 

segmentnivå förekom till lägre grad jämfört med avvikelser på ord- och stavelsenivå hos båda 

grupperna. I figur 1 visas medelvärden uttryckta i procent och standardavvikelser för båda 
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grupperna på båda nivåerna. Det förelåg signifikanta skillnader mellan resultaten inom båda 

grupperna där avvikelser på segmentnivå förekom till lägre grad jämfört med avvikelser på 

ord- och stavelsenivå för båda grupperna.  

 

 
Figur 1. Medelvärden uttryckta i procent och standardavvikelser på avvikelser på ord- 

stavelse- och segmentnivå för studiegruppen samt kontrollgruppen.  

 

 

5.1.1 Ord- och stavelsenivå   

Resultatet visade att det förelåg avvikelser för båda grupperna på ord- och stavelsenivå men 

studiegruppen uppvisade högre andel avvikelser jämfört med kontrollgruppen. Båda 

grupperna hade avvikelser i termer av ordstruktur men studiegruppens avvikelser förekom i 

högre grad. Det förelåg en signifikant skillnad mellan grupperna i termer av ordstruktur.     

 

När ordstrukturen inte blev fullständig förekom strykning av pretonisk stavelse, strykning av 

singelkonsonant, eller strykning av en eller två konsonanter i kluster och epenteser/styrkning 

av vokal/utelämning av hel stavelse som hade beteckningen övrigt. Studiegruppen uppvisade 

till högre grad utelämning av pretonisk stavelse (p=0,004), strykning av singelkonsonant 

(p<0,01), reduktion av kluster (p<0,01) och övrigt (p<0,01) jämfört med kontrollgruppen när 

ordstrukturen inte realiserades som fullständig. Det förelåg signifikanta skillnader mellan 

grupperna.  

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 
p<0,05 
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Utelämning av pretonisk stavelse var den avvikelse i ordstrukturen som förekom i lägst grad 

hos studiegruppen, skillnaderna var signifikanta inom gruppen. Kontrollgruppen uppvisade 

inga avvikelser avseende pretonisk stavelse och hos studiegruppen var det 8 % av 

avvikelserna i ordstrukturen som utgjordes av utelämning av pretonisk stavelse. Kategorin 

övrigt som var en sammanslagning av strykning av vokal/epentester/utelämning av hel 

stavelse vilka var avvikelser som förekom i låg grad hos båda grupperna. När ordstrukturen 

inte blev korrekt förekom reduktion av konsonantkluster till högst grad hos båda grupperna. 

Kluster reducerades i både ordinitialt, ordmedialt och ordfinalt. Strykning av singelkonsonant 

förekom för båda grupperna. När singelkonsonant ströks förekom det i samtliga ord- och 

stavelsepositioner. Exempel som förekom, främst hos studiegruppen, var /igelkott/ som 

realiserades som /iɡɛkɔt/, /hund/ som blev /ɵnd/ och /vantar/ som realiserades som /vaːntaː/. I 

figurerna 3 och 4 presenteras andel korrekt ordstruktur samt andel avvikelser i ordstrukturen 

uttryckta i termer av utelämning av pretonisk stavelse, strykning av singelkonsonant, 

reduktion av kluster samt övrigt. I figur 3 visas studiegruppens resultat och i figur 4 

kontrollgruppens.   
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Figur 3.  Medelvärden för studiegruppen för andel avvikelser i ordstrukturen uttryckta i 

termer av utelämning av pretonisk stavelse, strykning av singelkonsonant, reduktion av 

kluster samt övrigt.  

 

 

 
Figur 4. Medelvärden för kontrollgruppen för andel avvikelser i ordstrukturen uttryckta i 

termer av strykning av singelkonsonant, reduktion av kluster samt övrigt.   

 

 

5.1.2 Segmentnivå 

Avvikelser på segmentnivå förekom hos båda grupperna men studiegruppen uppvisade högre 

grad av avvikelser jämfört med kontrollgruppen.  Både WCM- och PPC-värdet var högre hos 

kontrollgruppen jämfört med studiegruppen. Det förelåg en signifikant skillnad inom båda 

grupperna mellan PPC och WCM.   

 

Resultatet visade en signifikant skillnad gällande PPC och åldersanpassat PPC mellan 

grupperna. I studiegruppen uppvisade samtliga deltagare avvikelser på segmentnivå i såväl 

initial som medial och final position. I kontrollgruppen uppvisade alla utom en deltagare 

avvikelser på någon av positionerna. Resultatet visade att 67 % av deltagarna i studiegruppen 

ännu inte hade etablerat supradentaler på någon av de möjliga positionerna. I kontrollgruppen 
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var det 6 % av deltagarna som inte hade supradentaler etablerade. Vokalavvikelser var något 

som endast förekom i studiegruppen och det var till låg grad. I figur 5 presenteras andelen 

korrekta fonem (PPC) och medelvärde av ordens fonologiska komplexitet (WCM). I figur 6 

presenteras andel avvikelser uttryckta i procent enligt PPC adjusted for age för studiegruppen 

och figur 7 för kontrollgruppen.    

 

 

 
Figur 5. Medelvärden uttryckta i procent för korrekt producerade fonem (PPC) och ordens 

fonologiska komplexitet (WCM) för båda grupperna.  

 

 

p<0,05 

p<0,05 
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Figur 6. Studiegruppens andel avvikelser uttryckta i procent som ses som typiska för 

åldersgruppen.  

 

 

 
Figur 7. Kontrollgruppens andel avvikelser uttryckta i procent som ses som typiska för 

åldersgruppen.  
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Resultat visade att det fanns likartade typer av avvikelser från vuxennormern hos båda 

grupperna på ord- och stavelsenivå, dock uppvisade studiegruppen en högre andel avvikelser. 

Ord- och stavelsenivån var den nivå där båda grupperna uppvisade högst andel avvikelser och 

det var reduktion av kluster som var den avvikelse som förekom flest gånger på ord- och 

stavelsenivån. På segmentnivå uppvisade studiegruppen högre andel avvikelser som inte var 

typiska för åldern jämfört med kontrollgruppen.    

 

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

Studiegruppen och kontrollgruppen uppvisade en likartad expressiv fonologisk förmåga på 

ord- och stavelsenivå vilket även bekräftas av Jern Isacsson och Malmgren Johansson (2017). 

Eftersom att både studiegruppen och kontrollgruppen i föreliggande studie uppvisade 

avvikelser från vuxet måluttal är det tänkbart att flera aspekter av barnet och dess omgivning 

behöver kartläggas vid avgörande av interventionsbehov. Expressiva fonologiska avvikelser 

kan sannolikt inte användas som enda mått i syfte att avgöra eventuellt interventionsbehov 

eller för säker prognos. För att diskutera detta vidare behövs ytterligare forskning. 

 

Resultatet visade att det förekom avvikelser till högre grad hos studiegruppen jämfört med 

kontrollgruppen vilket var ett förväntat resultat då deltagarna var remitterade till 

logopedmottgningen. En självklar förklaring till studiegruppens avvikelser var att det skulle 

kunna grunda sig i expressiva fonologiska svårigheter då brister i den fonologiska förmågan 

är vanligt hos barn med språkliga svårigheter (Gierut och Morrisette, 2012).  

 

Vid beräkning av PWC visade resultatet en signifikant skillnad mellan grupperna. Resultatet 

visade att avvikelser förekom för båda grupperna men studiegruppens avvikelser förekom till 

högre grad. I måttet PWC täcktes alla avvikelser in och vid beräkning ställdes krav på att hela 

ordet skulle realiseras vuxenlikt. PWC kan ses som ett stelt mått då resultatet möjligtvis kan 

tolkas som att kontrollgruppen uppvisade en del avvikelser fastän gruppen representerade en 

typisk språkutveckling. I dagsläget finns det inte några studier gjorda med LINUS på vuxna. 

Det är möjligt att vuxna personer inte realiserar ord, stavelser och segment 100 procent 

korrekt. Deltagarna borde då jämföras med hur en vuxen faktiskt yttrar orden och inte hur det 
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är tänkt att de ska produceras. Det är därför inte givet att PWC-värde <100% kunde betraktas 

som avvikande.   

 

Utifrån ett icke-linjärt perspektiv visade resultatet att det fanns störst svårigheter på ord- och 

stavelsenivå för båda grupperna. Studiegruppens avvikelser i termer av ordstruktur förekom i 

högre grad jämfört med kontrollgruppens. När ordstrukturen inte realiserades vuxenlikt 

visade resultatet att reduktion av kluster var det som oftast gjorde ordstrukturen felaktig. 

Reduktion av kluster var den avvikelse som var vanligast förekommande för båda grupperna. 

Resultatet gällande reduktion av kluster stämmer överens med andra studier som har visat att 

etablering av konsonantkluster pågår upp till 5-års ålder (McLeod, van Doorn & Reed, 2001).  

 

Resultatet visade på en skillnad gällande vilka segment som fanns etablerade hos de båda 

grupperna. Studiegruppen uppvisade i högre grad avsaknad av segment som bör vara 

etablerade för åldersgruppen. I kontrollgruppen hade samtliga deltagare förutom två etablerat 

de segment som bör vara etablerade för åldersgruppen. De icke-åldersadekvata avvikelserna 

som de två kontrollbarnen uppvisade skulle kunna förklaras av att barns utveckling ser olika 

ut och att det förelåg individuella skillnader i utvecklingen (Menn & Stoel-Gammon, 2004, s. 

347). Det skulle även kunna förklaras med att barn med typisk utveckling också kan uppvisa 

icke-typiska avvikelser. Vilket kan visa på en svårigheter gällande gränsdragning för vilka 

avvikelser som kan ses som typiska och vilka som kan ses som icke-typiska avvikelser. 

Samtliga deltagare i kontrollgruppen uppvisade avsaknad av etablering av /ʈ, ɖ, s, ɕ, ɧ, r, ɳ/, 

vilket kan bekräftas till stor del av andra studier vara segment som barn i 3 till 4 års ålder 

ännu inte hade etablerade (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014; Berglund & 

Hasselqvist, 2014; Henricsson & Lawrence, 2014; Netin & Pehrsson, 2014; Nilsson & Sirén, 

2014). Då variationen inom studiegruppen var stor föreligger det svårigheter att uttala sig om 

huruvida studiegruppens alla deltagare hade expressiva fonologiska svårigheter. 

Studiegruppens resultat på segmentnivå kan indikera expressiva fonologiska svårigheter då 

gruppen uppvisade icke-typiska avvikelser till 41 %. Utifrån en icke-linjär analys tas samtliga 

nivåer i beaktning vilket ger en annan bild av den expressiva fonologiska förmågan hos 

studiegruppen då studiegruppen och kontrollgruppen uppvisar en likartad expressiv 

fonologisk förmåga. Studiens resultat antyder på vikten av att ta hänseende vad gäller 

samtliga samtliga språkliga nivåer vid en bedömning av barnets språkliga förmåga.  
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Resultatet visade att studiegruppen hade en del oetablerade segment som antingen ströks eller 

förenklades vilket påverkade förståeligheten i yttrandena. Barn i 4-års ålder är vanligen 

förståeliga för utomstående (Coplan & Gleason, 1988), vilket inte alla deltagare i 

studiegruppen var, vilket skulle kunna indikera bakomliggande expressiva fonologiska 

svårigheter. Ytterligare slutsatser var svårare att utläsa på gruppnivå då variationen inom 

gruppen var så pass stor. Resultatet visade att deltagarna i studien i mindre utsträckning hade 

etablerat supradentaler jämfört med kontrollgruppen, vilka har beskrivits som sent tillägnade 

segment (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014; Berglund & Hasselqvist, 2014; 

Henricsson & Lawrence, 2014; Netin & Pehrsson, 2014; Nilsson & Sirén, 2014). Det här 

resultatet behöver inte innebära att studiebarnen har expressiva fonologiska svårigheter då det 

är ett sent tillägnat segment. Det bör dock noteras att studiegruppen uppvisade lägre andel 

tillägnande av supradentaler jämfört med kontrollgruppen, vilket kan tolkas som att 

supradentaler är segment som är svåra för barn som blivit remitterade till logoped att tillägna 

sig.  

 

PPC och PWC är två relativt stela mått som inte tar någon hänsyn till den språkliga 

utvecklingen hos barn. Resultatet visade på en signifikant skillnad inom båda grupperna 

mellan PPC och åldersanpassat PPC. Det resultatet skulle kunna tyda på en mer rättvis 

bedömning om en icke-vuxenlik realisation av /r/ och /s/ accepterades i åldrarna upp till 5- 

års ålder (Klintö, 2014) i uträkningen av PPC samt PWC.  

  

I resultatet förelåg en signifikant skillnad inom både studiegruppen och kontrollgruppen 

mellan PPC och WCM. Resultatet visade även att skillnaden mellan grupperna var störst vid 

beräkning av WCM, studiegruppen hade lägre resultat jämfört med kontrollgruppen. Detta 

resultat kan tyda på att kontrollgruppen hade en högre komplexitet i fonologin jämfört med 

studiegruppen. En förklaring till det var att studiegruppen hade etablerat färre segment och 

stavelsestrukturer som ger poäng vid beräkning av WCM. Måttet PPC kan ses som stelt då 

det enbart gav ett kvantitativt resultat jämfört med WCM. Eftersom resultatet visade en 

signifikant skillnad inom båda grupperna mellan PPC och WCM skiljde sig resultatet från 

resultaten från Norström Darlin och Olsson (2017) där det inte sågs någon signifikant 

skillnad mellan de två måtten för barn med typisk utveckling. Det är svårt att säga vilket av 

måtten som gav bäst bild av deltagarnas expressiva fonologiska förmåga och båda två kan 

behövas för att ge en rättvis spegling av barnets förmåga.  
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6.2 Metoddiskussion  

Deltagarantalet i föreliggande studie var begränsat vilket kan ha varit en påverkansfaktor på 

resultatet. Resultatet kan vara påverkat av den individuella variationen hos deltagarna och det 

förelåg en svårighet att dra generella slutsatser från resultatet för hela populationen av 

åldersgruppen barn på grund av studiegruppens storlek.   
 
En deltagare från kontrollgruppen exkluderades då denne bedömdes ha en produktion som 

inte följde en typisk fonologisk utveckling. Datan undersöktes med och utan deltagaren och 

slutsatsen drogs att exkluderingen inte förändrade resultaten. Studiegruppen testades i 

samband med ett nybesök vilket kunde göra situationen till en påverkansfaktor. 

Kontrollgruppen befann sig i en miljö som var känd för dem jämfört med den miljö som 

studiegruppens testsituation ägde rum i vilken var okänd för deltagaren. Även testsituationen 

och testledaren var okända för deltagarna. Miljön och situationen kunde bidra till en 

osäkerhet hos deltagaren och en rädsla från deltagaren till att visa sin fulla förmåga. 

Deltagarna i studien hade varierande åldrar och åldern kunde påverka hur länge barnet orkade 

sitta koncentrerat. Testningen kom att avbrytas för vissa deltagare på grund av bristande 

medverkan. Det här gjorde att alla målorden i LINUS inte yttrades och alla segment kunde ej 

bedömas i alla positioner och kan ha gett ett missvisande resultat. Testningen skedde vid 

olika tider på dagen. En del av deltagarna kom till besöket senare på dagen, möjligtvis efter 

en dag på förskolan, vilket kunde påverka deras förmåga att koncentrera sig och på så sätt 

deras resultat.  Urvalet av deltagare som utgjorde underlag för beräkning av 

interbedömarreliabiliteten och intrabedömarreliabiliteten begränsades av studiens tidsramar.  

 

Testningen kunde variera något då författarna till föreliggande studie turades om att vara 

testledare. Det förelåg en variation i upplägget beroende på hur länge deltagaren behövde lära 

känna testledaren innan testningen påbörjades vilket kunde påverka resultatet.  

  

Valet av LINUS grundar sig i studiens syfte att analysera på ord-, stavelse- och segmentnivå 

(Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014). LINUS innehåller ord och 

stavelsestrukturer samt språkljud som förekommer i det språk som omger barnet vilket är 

målet med en fonologisk testning (Bernhardt & Holdgrafer, 2001). Beräkning av ordaccent 

exkluderades från studien. Inga avvikelser avseende ordaccent eller ordbetoning har noterats i 

materialet. Ingen hänsyn till eliciteringstrategier togs vid analysen, det spelade ingen roll om 
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deltagaren imiterade efter testledaren eller sa ordet självmant, vilket kan vara ännu en faktor 

som påverkade resultatet.  

 

Vid jämförelse av studiens resultat med tidigare forskning föreligger det en del faktorer som 

bör beaktas. Deltagarantalet och variation i deltagarnas ålder är faktorer som skiljer sig från 

tidigare studier.   

 

7. Slutsats  
Både studiegruppen och kontrollgruppen uppvisade avvikelser från vuxennormen på ord- och 

stavelse samt segmentnivå men studiegruppens avvikelser förekom i högre grad. Högst andel 

avvikelser fanns för båda grupperna på ord- och stavelsenivå. De avvikelser som förekom var 

stavelsestrykning, strykning av singelkonsonant, strykning av vokal, klusterreduktion, 

epenteser samt segment som ej var etablerade. Studiegruppen hade även avvikelser när det 

kom till pretonisk stavelse, något som inte fanns hos kontrollgruppen. På segmentnivå 

uppvisade båda grupperna avvikelser från vuxennormen. Studiegruppens avvikelser var dock 

till högre grad avvikelser som ej var förväntade av åldersgruppen. De skillnader i avvikelser 

från vuxetmåluttal mellan grupperna som uppvisades fanns på segementnivå, där 

studiegruppen hade avvikelser som var till högre grad icke-ålderstypiska avvikelser. I övrigt 

uppvisade grupperna likartade avvikelser från vuxetmåluttal men studiegruppen uppvisade en 

högre andel avvikelser. 

 

 

8. Framtida forskning  
Det finns behov av vidare forskning på en större studiegrupp då studiegruppen till 

föreliggande studie inte är representativ. Fortsatt forskning krävs för åldersgruppen 3-5 år och 

vidare forskning på en yngre åldersgrupp skulle även vara intressant då materialet för den 

åldersgruppen är begränsat. Då forskning för åldersgruppen 3 till 5 år är begränsad kan det 

orsaka en viss osäkerhet om vad som är typiskt och vad som är avvikande för en viss ålder. 

Ett utökat material skulle kunna öka tillförlitligheten för vilka språkliga parametrar som bör 

vara tillägnade för olika åldersgrupper.  
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För att kunna uttala sig om när insatser bör sättas in är vidare forskning gällande expressiv 

fonologisk förmåga en intressant aspekt att vidare undersöka för att i framtiden kunna bygga 

upp normer om när olika delar i språket ska vara etablerade med hjälp av ett icke-linjärt 

perspektiv. Det skulle även vara intressant med vidare forskning beträffande hur expressiv 

fonologisk förmåga samspelar med andra språkliga förmågor för att få en större bild av 

barnets språkliga profil.  
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10. Bilagor 
Bilaga 1. 

Informationsbrev till logoped 
9/11-2017 

Expressiv fonologisk förmåga hos barn i åldrarna 3-5 år som har remitterats till logoped. 

Logopedprogrammet, VT18, T8 

  

Hej! 

Vi är två logopedstudenter från Linköpings universitet som går termin 7 på  programmet och 

nästa termin skriver vi vårt examensarbete. Arbetets syfte är att jämföra expressiv fonologisk 

förmåga hos barn som remitteras till logoped för misstänkta svårigheter med jämnåriga barn 

utan svårigheter och äldre barn med liknande svårigheter samt att relatera expressiv 

fonologisk förmåga till expressiv grammatisk förmåga mätt med produktionsdelen i The New 

Reynell Developmental Test. 

 

Barnets expressiva fonologiska förmåga kommer att bedömas med LINUS och barnets 

expressiva grammatiska förmåga kommer att bedömas med The New Reynell Developmental 

Test. Testningen kommer att ljudinspelas. Vi kommer att träffa barnet vid ett tillfälle för 

testning och det kan förslagsvis ske genom att vi går in under nybesöket, alternativt på 

barnets förskola om vårdnadshavare samtycker till det. Tanken är att vår undersökning inte 

ska medföra något större extraarbete för er. 

  

Vi behöver er hjälp med att skicka ut informationsbrev och samtyckesblankett till 

vårdnadshavare samt ett frankerat svarskuvert till aktuella vårdnadshavare i samband med 

kallelsen.  Har ni möjlighet att hjälpa oss? Inklusionskriterierna för deltagande barn är att det 

i remissen framgår misstänka uttalssvårigheter och att barnet är 3-5 år. För att vi skall hinna 

bli klara med vårt arbete under våren, behöver vi göra testningarna under perioden januari till 

mars. 

  

Hör gärna av er genom att skicka ett mail till: Almli501@student.liu.se eller 

Frire060@student.liu.se 

  

Med vänliga hälsningar, 
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Alma Lindskog                                                            Frida Renström 

Almli501@student.liu.se                          Frire060@student.liu.se 

076-1177353                                                                       073-0349850                                                              

  

Handledare: 

Inger Lundeborg Hammarström 

Leg. logoped 

inger.lundeborghammarstrom@liu.se 
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Bilaga 2. 

Informationsbrev till vårdnadshavare 
9/11-2017 

Expressiv fonologisk förmåga hos barn i åldrarna 3-5 år som har remitterats till logoped. 

Logopedprogrammet, VT18, T8 

  

Hej!  

Vi är två logopedstudenter som går termin 7 på logopedprogrammet på Linköpings 

universitet. Under den sista terminen, termin 8 ska vi skriva vårt examensarbete där vi ska 

undersöka uttalet hos barn 3-5 år gamla som har remitterats till logoped. 

  

Vi behöver därför få träffa barn i åldrarna 3 – 5 år som har remitterats till logoped. Vi 

kommer träffa barnen, förhoppningsvis i samband med ett logopedbesök då vi kommer hålla 

en del av testningen. Detta kommer gå till på så sätt att barnet kommer få peka samt benämna 

föremål och bilder och undersökningen kommer ta runt 20 minuter. För att sedan kunna 

analysera vårt resultat kommer vi att spela in testningen. Detta kommer enbart vara en 

ljudinspelning. Vid analysering av resultaten kommer inga namn anges. 

  

För vår studie är det viktigt att barnet inte har en känd hörselnedsättning eller någon annan 

svårighet som kan ha betydelse för språkutvecklingen. De ska ha svenska som modersmål. 

  

Det är helt frivilligt att delta i studien. Både vårdnadshavare samt barn har rätten att avbryta 

deltagandet i studien när som helst utan att ange orsak och detta kommer inte att påverka den 

fortsatta kontakten med logopeden. Vi kommer inte att registrera mer om deltagande barn än 

ålder vid testtillfället. Varje barns inspelning kommer att tilldelas en kod som sedan också 

används på alla testblanketter. Alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå, vilket 

innebär att inget enskilt barns resultat kommer att kunna spåras. Resultaten kommer att 

presenteras i vårt examensarbete och publiceras i e-press. Datan kommer att sparas på 

enheten för logopedi på Linköpings universitet i 5 år samt kan komma att analyseras vidare 

senare i forskningssyfte. 

  

Om det är så att ni och ert barn skulle kunna tänka er att vara deltagare i vår studie behöver vi 

ert samtycke vilket vi inhämtar i och med att ni fyller i samtyckesblanketten. Dessa kan 
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antingen skickas in i det frankerade svarskuvertet eller lämnas till författare till föreliggande 

studie på plats.  

  

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss! 

  

Med vänliga hälsningar 

Alma Lindskog och Frida Renström 

  

Kontaktuppgifter:                                                             

Alma Lindskog: almli501@student.liu.se       

Frida Renström: frire060@student.liu.se 

   

Handledare 

Inger Lundeborg Hammarström: inger.lundeborghammarstrom@liu.se 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett   

 

 

 SAMTYCKESBLANKETT 
 

Vi har läst informationsbrevet och ger vårt godkännande till att mitt barn får delta i 
studien. 

 
Vi intygar att vårt barn överensstämmer med kriterierna för deltagande i studien som 
innebär att barnet: 

● Ingen känd hörselnedsättning.  
● Ingen annan känd svårighet som kan påverka språkets utveckling. 
● Svenska som modersmål. 

 
Vi önskar att vårt barn deltar:  

Hos logopeden under besöket           På vårt barns förskola   

 
Barnets namn: 
 

 

 
 

Underskrift:  
Vårdnadshavare 1:   Vårdnadshavare 2: 
     

 

 
 

Namnförtydligande: 
Vårdnadshavare 1:     Vårdnadshavare 2: 

 
 

 
Ort och datum:  
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Bilaga 4.  
Beskrivning av hur författarna till föreliggande studie analyserade transkriptionerna 

 

Ord- och stavelsenivå  

PWC- Procent Word Correct  

Antalet korrekt benämnda ord dividerat med antalet ord som deltagaren producerar.   

 

Reduktion av kluster  

Antal ord där kluster reducerats dividerat på totalt antal ord som deltagaren producerat.  

 

De möjliga positionerna av konsonantklustrerna i LINUS är: 

Initialt CC, medialt CC, finalt CC samt initialt CCC 

Exempel	  på	  utelämning:	  /mjölk/	  →	  [mølk] 

 

Strykning av singelkonsonat  

Antalet ord där stavelsestrykning förekommit dividerat med totalt antal ord som deltagaren 

producerat.  

 

 

Segmentnivå: 

PPC - Precentage phonemes correct 

Hur många av alla möjliga segment har deltagaren uttalat fonetiskt korrekt. Antalet korrekt 

producerade segment i ordet delat på totalt antal möjliga segment i ordet.  

 

Deltagarna har fått fel för samtliga förenklingar av /r/ samt /s/. 

 

PPC - adjusted for age   

Samtliga förenklingar av /r/ samt /s/ har räknats som korrekt. I övrigt har det beräknats på 

samma vis som PPC.  

 

WCM - Word Compelity Mesure  

Deltagarens totala poäng delat på poängsumman som vuxenuttal skulle få. I de fall deltagare 

inte benämnt alla ord har de orden räknats bort från vuxenuttalens totala poängsumma.  

Allofonen /θ/ har tilldelats poäng liktydligt med frikativa /s/.  
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Poäng har tilldelats för det barnet producerar. Har deltagaren sagt “gurkor” har poäng 

tilldelats för produktionen fastän målordet varit “gurka”.  Samtliga kluster som är i samma 

stavelse har tilldelats poäng, exempelvis har klustret i ordet igelkott inte tilldelats poäng. 

Klustret i ordet keps har tilldelats poäng. Bilaga 5 visar den svenska anpassning av 

poängsättning av WCM som använts. 
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Bilaga 5   

WCM: Svensk anpassning av poängsättning som använts för analys av data.  
 

Ordstruktur Stavelsestruktur Segmentstruktur 

1) 1 poäng för ord med mer 

än två stavelser  

1) 1 poäng för final konsonant  
 

1) 1 poäng för velar 

konsonant  

2) 1 poäng för ord med 

betoning på någon stavelse 

som inte är den första  

2) 1 poäng för 

konsonantkluster (definieras 

som två intilliggande 

konsonanter i samma stavelse)  

2) 1 poäng för /l/  

 3) 2 poäng för flerkonsonants-

kluster (definieras som tre eller 

fler intilliggande konsonanter i 

samma stavelse)  

3) 2 poäng för /r/  

  4) 1 poäng för tonlös 

frikativa  

  5) 2 poäng för tonande 

frikativa  

  6) 1 poäng för /y:/  

 


