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Frequency of Words and Word Forms – Analysis of Childrens 
Conversations with Each Other Within the Age Groups 5-8 and 9-12 Years. 
 

Abstract 

Since language is under constant change language material will in time become obsolete. 

When measuring childrens hearing ability with speech audiometry it is vital that the test is 

comprised of words that are familiar to them since understanding of the material might 

influence the results. The Swedish speech audiometric material used for children today is built 

on data originally collected during the 1930s. The present study is part of the first steps 

towards creating a new speech audiometric test material for children. 

 

The purpose of the present study was to examine and compare word forms and word 

frequency in conversations between the participating children within the age groups 5-8 

(Group 1) and 9-12 (Group 2) years. A total of 79 children in the ages between 5 and 12 

participated in the present study. Recordings of the childrens conversations with each other 

were made in pre-schools and day-care centres in municipal Linköping. Approximately 300 

minutes of conversation were orthographically transcribed and the phrases were split up into 

words. The words were then divided into groups to be sorted into six different categories. 

Word frequency and the total volume of word forms were calculated for each age group. 

 

The results showed that both word frequency and total volume of word forms were higher in 

Group 2 than in Group 1. Nouns were the category containing most word forms for both age 

groups, although there was a big difference in which word forms each group used. 

 

The results are discussed in relation to age related differences between the two age groups, 

different ways of measuring word frequency as well as changes in the Swedish language over 

time. 

 

Key words: speech audiometry, measuring word frequency, word forms, vocabulary, use of 

language, spoken/written language. 



Sammanfattning 
 

Språket är i ständig förändring vilket innebär att språkligt material med tiden föråldras och 

blir inaktuellt. Vid talaudiometrisk testning av barn är det viktigt att testmaterialet innefattar 

ord som är välkända för barn eftersom förståelsen för materialet kan inverka på mätresultatet. 

Det talaudiometriska test som idag används för barn bygger på ordmaterial som ursprungligen 

insamlats under 1930-talet. Föreliggande studie är en del av ett större projekt och inleder 

arbetet med att utarbeta ett nytt talaudiometriskt material för barn. 

 

Syftet med föreliggande studie var att beräkna och jämföra ordfrekvens och antal ordformer 

utifrån inspelade samtal mellan de deltagande barnen i åldersgrupperna 5-8 år (Grupp 1) 

respektive 9-12 år (Grupp 2). Totalt 79 barn mellan 5 och 12 år deltog i studien. Inspelningar 

av barns samtal med varandra gjordes på förskolor och fritidshem i Linköpings tätort och 

cirka 300 minuter inspelat material analyserades. Barnens yttranden transkriberades 

ortografiskt och de ord som användes i samtalen grupperades för att därefter delas in i sex 

olika kategorier. Frekvensberäkning av ord per åldersgrupp utfördes och de båda 

åldersgruppernas totala volym av ordformer räknades ut. 

 

Resultaten visade att ordfrekvensen var högre i Grupp 2 än i Grupp 1. I Grupp 2 förekom 

också ett större antal ordformer än i Grupp 1. Hos båda åldersgrupperna var Substantiv den 

mest använda kategorin avseende antal ordformer, dock var det stor skillnad mellan Grupp 1 

och Grupp 2 gällande vilka ordformer som användes. 

 

Resultaten diskuteras utifrån de åldersrelaterade skillnaderna mellan grupperna, olika sätt att 

beräkna ordfrekvens samt i relation till förändringar i svenska språket över tid. 

 

Nyckelord: talaudiometri, beräkning av ordfrekvens, ordformer, ordförråd, språkbruk, 

talspråk/skriftspråk. 
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Förord 

 

Författarna till denna studie vill först och främst rikta ett stort TACK till alla de barn som 

deltagit i studien och låtit oss spela in dem. Vi uppskattar verkligen er hjälp och har fått 

många glada skratt under transkriberingens gång. Inte visste vi att vi läste på 

Leopardprogrammet! 

 

Vi vill även tacka alla föräldrar som gett sitt samtycke till barnens deltagande i studien. Ett 

varmt tack även till rektorer/verksamhetschefer och personal för positiv inställning, all hjälp 

med blanketthantering och annan praktisk hjälp i samband med inspelningarna. 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort TACK till: 

- Håkan Larsson för ovärderlig datasupport och stöttning under arbetets gång. 

- Våra handledare Mathias Hällgren och Stefan Stenfelt. 

- Elisabet Wiklund och Lars Andersson för administrativ och praktisk hjälp med nycklar 

och ljudutrustning. 

- Varandra för gott samarbete, peppning när vi kört fast och givande diskussioner. 

 

Linköping maj 2009 

 

Cornelia Case, Gunilla Forsberg och Annemo Uppman 
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Introduktion 

Språk är ett vitt begrepp som är svårt att exakt definiera (Parkvall, 2006). Språk kan stå för 

”det mångsidiga och ofta mycket effektiva teckensystem som vi använder i tal och (i vissa 

kulturer) skrift, dvs i vår verbala kommunikation” (Linell, 1978, s. 13). Det kan också ses som 

den kanal genom vilken kommunikation sker, exempelvis talspråk, kroppsspråk och bildspråk 

(Jederlund, 2002). Språket kan indelas i områdena fonologi och fonetik samt grammatik som 

innefattar morfologi och syntax. Vidare i domänerna lexikon, semantik samt pragmatik 

(Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Det svenska språket är i ständig förändring och utveckling och 

nya ord införlivas hela tiden i vokabulären via lån från andra språk eller genom nya 

sammansättningar av redan kända ordstammar. Användningen av vissa ord försvinner gradvis 

av olika orsaker, exempelvis på grund av politisk och kulturell utveckling (Ljung, 1985; 

Parkvall, 2006). 

 

Det faktum att svenska språket är i ständig förändring har betydelse i sammanhang där 

forskning är baserad på talat eller skrivet språkligt material, eftersom detta efter en period 

riskerar att uppfattas som omodernt. Ett exempel är det för barn avsedda ordmaterial som 

används vid testning av förmågan att uppfatta tal, det vill säga talaudiometrisk testning. Det 

talaudiometriska test som idag används för barn (Svensk talaudiometri, Rev. 1) bygger på 

ordmaterial som ursprungligen insamlats under 1930-talet. Detta material innehåller bland 

annat ord som kolbox, kuskbock och neger (Lidén, 1954). Det är viktigt att testmaterialet 

består av ord som är välbekanta för den person som testas då okända ord kan ge ett 

missvisande mätresultat eftersom talets redundans (överskott av information) påverkar 

resultatet vid talaudiometri (Lindholm, 1994; Arlinger et al., 2007). Det finns därför ett stort 

behov av ett uppdaterat och utökat ordmaterial för användning vid talaudiometrisk testning av 

barn. Ett projekt pågår med syfte att utarbeta ett nytt talaudiometriskt testbatteri för barn. 

Föreliggande studie är en del av detta större projekt och inleder arbetet att samla in nytt 

ordmaterial som sedan skall ligga till grund för orden i detta nya testbatteri. 

 

Bakgrund 

Talaudiometri 

Eftersom förmågan att uppfatta tal är en viktig del av hörselns funktion är det av vikt att 

kunna testa förmågan till taluppfattning då hörseln blivit nedsatt (Arlinger et al., 2007). 

Mätning av hur väl tal uppfattas görs genom talaudiometri. Lyssnaren måste vid talaudiometri 
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kunna repetera det presenterade talmaterialet. Vid talaudiometri används oftast särskilt 

sammansatt talmaterial som kan vara av olika typ. I klinisk talaudiometri undersöks två 

egenskaper: hörtröskel för tal och maximal taluppfattningsförmåga. Med hörtröskel för tal 

menas den talnivå där patienten uppfattar hälften av det presenterade talmaterialet. Vid 

bestämning av hörtröskel för tal består talmaterialet ofta av spondéer, tvåstaviga ord, som har 

samma tonvikt på båda stavelserna. Maximal taluppfattning undersöks vanligen vid den 

ljudnivå som är den bästa för den enskilda lyssnaren. Standardiserat talmaterial består av 

listor med 50 enstaviga vanligt förekommande ord (Anniko et al., 2001). Vidare är enligt 

Anniko och medarbetare (2001) dessa listor fonetiskt balanserade, vilket innebär att de olika 

språkljuden inom varje lista har ungefär likartad förekomst som i vardagligt svenskt tal. 

Resultatet vid mätning av maximal taluppfattning anges som andel korrekt uppfattade ord i 

procent (Anniko et al., 2001). 

 

En faktor som kan påverka resultatet vid talaudiometri är talspråkets redundans. Med 

redundans menas överskott av information. Redundans kan exempelvis bestå av icke-verbal 

kommunikation som gester, samtalsämnets sannolikhet, teoretiskt möjliga ord i ett språk samt 

det aktuella språkets fonetiska egenskaper (Linell, 1978). Redundans finns på flera språkliga 

plan och fungerar på så vis att kunskap om en del av ett ord gör att lyssnaren kan fylla i 

återstoden av ordet. Lyssnaren behöver då inte höra så stor del av det totala ljudinnehållet för 

att uppfatta allt korrekt (Arlinger et al., 2007). Enligt Linell (1978) kan ett yttrandes 

redundans teoretiskt avlägsnas utan att betydelsen går förlorad men i praktiken är 

redundansen nödvändig för snabb och säker kommunikation. Talspråklig redundans medför 

att tal kan uppfattas även vid störningar såsom bullrig miljö eller vid nedsatt hörsel (Linell, 

1978). Förekomsten av redundans påverkar även förmågan att uppfatta taltestmaterial vid 

talaudiometrisk testning. Om ordets innebörd är okänd för personen som testas finns ingen 

redundans han eller hon kan förlita sig på och därför är nonsensord, ordliknande 

kombinationer av konsonanter och vokaler utan innebörd, svårast att uppfatta. Ju mer 

testmaterialet liknar riktigt löpande tal desto mer påverkar talets redundans och lyssnarens 

kognitiva förmåga resultatet. Det är alltså lättare att uppfatta fullständiga meningar och 

löpande tal än enstaviga eller tvåstaviga ord. För att kunna jämföra olika personers resultat vid 

talaudiometri krävs att de har lika stor möjlighet att känna igen orden (Arlinger et al., 2007). 

 

Talaudiometri för barn 

Vid talaudiometri för barn är det viktigt att materialet består av ord som ingår i barns normala 
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ordförråd (Lidén, 1954). Detta eftersom förståelsen för materialet och påverkan av redundans 

likaväl för barn som för vuxna kan inverka på mätresultatet (Lindholm, 1994). Det finns idag 

fyra stycken fonetiskt balanserade ordlistor med enstaviga ord avsedda för testning av barn, 

bestående av 25 ord per lista. Det finns även fyra listor med spondéer, bestående av 25 ord per 

lista (Arlinger, 1988). Dessa ordlistor härstammar ursprungligen från en avhandling skriven 

1954 av Gunnar Lidén (Lidén, 1954). Ordmaterialet Lidén använde sig av publicerades redan 

1938 av Hassler-Göransson. Det byggde på en analys av ett material på totalt 400 000 ord, 

insamlat från exempelvis dagstidningar, skönlitteratur och skolbarns uppsatser. Av dessa 

400 000 ord stod de 100 vanligaste orden för 46,2 % av den totala ordfrekvensen. De 1000 

vanligast förekommande orden stod för 80 % av de ord grundskoleelever använde skriftligt 

(Lidén, 1954). 

 

Talperception 

I talperception utnyttjas och integreras såväl auditiva som språkliga och kognitiva förmågor 

(Huttunen et al., 2007). Information som når hörselsystemet genomgår en analys som 

resulterar i auditiva mönster och får ett semantiskt innehåll, en betydelse. Meningsbärande 

språkliga element utgörs inte bara av enstaka ord, utan även av prosodiska och syntaktiska 

element. Minnesbilderna av auditivt baserade mönster med språklig mening används som 

jämförelsematerial till aktuella ljudmönster som mottas. Vanligen mäts talperception genom 

en undersökning av antal korrekt uppfattade talenheter (fonem, stavelser, ord och meningar) i 

relation till någon parameter som har betydelse för talperception och för den frågeställning 

mätningen är tänkt att användas för. Vid klinisk talaudiometri kan en sådan parameter 

exempelvis vara talsignalens ljudnivå (Huttunen et al, 2007). 

 

Talspråk och skriftspråk 

Talspråk och skriftspråk skiljer sig åt vilket får konsekvenser vid forskning baserat på 

språkligt material. I talspråklig kommunikation förekommer ”spår” av talplaneringen och 

interaktionen med samtalspartnern, till exempel tvekpauser och omtagningar, medan sådana 

fenomen inte förekommer på samma sätt i skriftspråklig kommunikation (Strömqvist, 1995). 

Gränserna mellan ord, fraser, satser och meningar är mindre tydliga i tal än i skrift som 

dessutom ofta är mer komprimerat både till form och innehåll (Linell, 1978; Arnstad, 2000). 

Den regionala variationen är större i talspråk än i skriftspråk och talspråket utvecklas snabbare 

än skriftspråket (Dahl, 2000). I talspråk är det också vanligt med användning av 

pausutfyllande ord som alltså och liksom (Linell, 1978). 
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Ordfrekvens och beräkning av ordfrekvens 

I föreliggande studie avser författarna med begreppet ordfrekvens det antal gånger en ordform 

förekommer i ett material. En svårighet vid beräkning av ordfrekvens är att det finns olika sätt 

att definiera vad som är ett ord och valet av vilken definition som används avgör också sättet 

att beräkna ordfrekvens (Goulden et al., 1991; Vermeer, 2000). Begreppet ord som en enhet 

kan exempelvis bestämmas utifrån definitionen lexikala uppslagsord (grundformer) eller 

utifrån begreppet ordform. Med ordform avses ett ords olika böjningsformer vilka ger 

varierande bokstavssekvenser, exempelvis stol, stolen, stolens, stolar. Frekvensberäkning av 

ordformer ger detaljupplysning om böjningsformernas förekomst och frekvens i ett material 

(Sigurd & Håkansson, 2007). Det finns dock ytterligare varianter på definitionen av begreppet 

ord vid frekvensberäkning. I en studie av Vermeer (2000, s. 66) exemplifieras detta med 

“Thus, go, go, went, gone count as 4 tokens, 3 types, 2 hapaxes and 1 lemma”. Begreppet 

hapax avser ord som endast förekommer en gång i ett material medan lemma är en 

sammanslagning av ett ords samtliga böjningsformer (Vermeer, 2000). Exempel på 

lemmatisering är bil, bilen, bilar, bilarnas – dessa former slås ihop och bildar ett lemma (bil) 

(Sigurd & Håkansson, 2007). Vid jämförelse av olika studier är det därför nödvändigt att veta 

på vilken orddefinition frekvensberäkningen grundas (Vermeer, 2000). 

 

Ytterligare svårigheter med att definiera vad som är ett ord ligger i bokstavssekvensens natur. 

Det måste avgöras om förkortningar, egennamn, prefix och suffix ska räknas som fullvärdiga 

ord. En annan komplikation är om sammansättningar av olika ordstammar ska räknas som nya 

ord eller härledas till de enskilda ordstammarna (Goulden et al., 1991). Detta är speciellt 

påtagligt i det svenska språket där sammansättningar av två eller flera ordstammar är vanligt 

förekommande, exempelvis högertrafikkostnadsutredning (Parkvall, 2006). Beroende på 

språk kan ett och samma begrepp beskrivas med olika antal ord, exempelvis körkort, driving 

licence och permis de conduire, vilket försvårar jämförelse mellan studier av olika språk 

(Vermeer, 2000). I de flesta språk existerar också lexikaliserade fraser vilket innebär en 

komplikation vid frekvensberäkning av ord och kan hanteras på olika sätt. Lexikaliserade 

fraser förklaras av Linell (1978) som en enhet vilken består av flera ordformer exempelvis tur 

och retur.  Hassler-Göransson (1966) beskriver att hon i sin studie särskriver lexikaliserade 

fraser så att till exempel Los Angeles listförs som två separata ord. Sharp (2001) däremot 

väljer att i sin studie om engelska språkets förekomst i talad svenska istället definiera och 

beräkna lexikaliserade fraser som en enhet, exempelvis thank you. 
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Förekomst av homonymer, ord som har flera olika betydelser, komplicerar också 

förutsättningarna för frekvensberäkning av ord. Homonymer kan tillhöra olika ordklasser 

samtidigt och även inordnas i andra grammatiska grupper (Sigurd & Håkansson, 2007). Ett 

exempel är ordet åker som kan vara ett substantiv eller en form av verbet åka. Ordet för kan 

vara substantiv, verb, adjektiv, adverb, preposition och konjunktion (SAOL online). Ordets 

betydelse framgår av kontexten i en fras men då orden endast återfinns uppdelade i 

frekvenslistor faller sådan information bort (Hassler-Göransson, 1966). En liknande företeelse 

är homografer, ord som har samma stavning men olika uttal, exempelvis banan (frukt) 

respektive banan (kapplöpningsbana) (Sigurd & Håkansson, 2007). 

 

Den ordfrekvensberäkning som presenteras i Nusvensk frekvensordbok (NFO 1) är grundad 

på svenskt skriftspråk och i det materialet är de fyra vanligaste orden i rangordning; och, i, en 

och är (Sigurd & Håkansson, 2007). De 100 mest frekventa orden i de flesta språk är 

funktionsord, till exempel prepositioner, konjunktioner eller artiklar (Allwood et al., 2005). 

Variationen i ords frekvens visar en fördelning där de första 1000 vanligast förekommande 

orden i ett språk används mycket frekvent medan resterande ord används betydligt mindre 

frekvent (Vermeer, 2000). Enligt Sigurd och Håkansson (2007) utgör de 100 vanligaste orden 

cirka 50 % av en skriven textmassa medan de 1000 vanligaste orden utgör cirka 75 %. Det är 

alltså så att ett litet antal ord står för en stor del av textmassan (Sigurd & Håkansson, 2007). 

Detta är ännu mer påtagligt i talspråk än i skriftspråk (Vermeer, 2000). Det är också så att ord 

som är korta, konkreta, mer välbekanta, lättare att göra sig en bild av samt inlärda vid tidig 

ålder har högre frekvens. (Morrison, Chappell & Ellis, 1997; Chalard et al., 2003). Om 

jämförelse ska göras mellan två material som är olika stora är begränsning av ordmängden i 

det ena inte nödvändigtvis en bra lösning enligt Vermeer eftersom antalet samtalsämnen då 

kan minskas på grund av att vissa individer använder långa fraser. Detta kan i sin tur resultera 

i en minskning av antalet olika ord (Vermeer, 2000). 

 

Ett utbrett sätt att beräkna ordfrekvens är att använda type/token ratio (TTR). Begreppet 

”type” avser olika ordformer medan ”token” avser varje enskilt ord i en löpande textmassa. 

TTR kan användas för att mäta lexikal variation i en text eller transkriberat material. Vermeer 

anser att en nackdel med TTR är att resultatet påverkas av textmassans längd, ju längre en text 

är desto färre nya typer förekommer (Vermeer, 2000). 
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En studie på frekvensbaserade skillnader mellan danskt och svenskt talspråk (Allwood et al., 

2005) är grundad på Bysociale studier – BySoc (1,4 miljoner ord) samt Göteborg Spoken 

Language Corpus – GSLC, (1,3 miljoner ord), båda dessa korpusar är baserade på 

transkriberat talspråk. Det primära syftet med studien var att visa på metoden och sättet att 

arbeta med frekvensberäkning av ord. GSLC-korpusen representerar ett brett utbud av sociala 

verksamheter, drygt 360 inspelningar fördelade på 25 olika verksamhetstyper bland annat från 

auktioner, rättegångar och patient-läkarsamtal medan BySoc-korpusen är intervjubaserad. 

Allwood och medarbetare konstaterar att en svaghet med GSLC-korpusen är att innehållet 

påverkas av de verksamhetsområden som representeras. En fördel anser de dock vara att båda 

korpusarna speglar ett autentiskt talspråksbruk (Allwood et al., 2005). Utifrån de 

verksamhetstyper som representeras i GSLC-korpusen kan noteras att ordinnehållet i 

huvudsak är grundat på vuxna individers samtal och likvärdigt material för barn saknas. 

 

Språkutveckling 

Förnimmelse av rörelse, vibration och rytm via kinestetiska och spatiala system existerar 

redan under fostertiden. Under det att perceptionsförmågan och det auditiva systemet 

utvecklas reagerar fostret på stimuli och ljud inifrån moderns kropp samt den yttre närmaste 

omgivningen. Dessa förnimmelser tillsammans skapar hos fostret tidiga minnesfragment. Det 

skulle kunna tolkas som att språkutvecklingen börjar redan innan födseln eftersom ljud, rytm 

och puls är viktiga grundelement i språket (Jederlund, 2002). Studier visar att spädbarn 

förefaller vara känsliga för och reagerar på de regelbundenheter de uppfattar i ljudmönster och 

språk (Clark, 2004). 

 

Förmågan att diskriminera vanligt förekommande språkliga ljud i den närmaste omgivningen 

utvecklas omkring ett halvår efter barnets födelse. Under det första levnadsåret utvecklas även 

förmågor som begreppsutveckling, objektspermanens samt delad uppmärksamhet 

(Strömqvist, 2003, 2008). Dessa förmågor ger förutsättning att utveckla språklig samt 

kommunikativ förmåga. Till en början lärs orden in som lexikala enheter och senare erövras 

förmågan att segmentera orden samt att koppla dessa till betydelse och kommunikativ 

funktion (Bjar, 2003). Detta har betydelse för den kommande utbyggnaden av ordförrådet 

(Strömqvist, 2003, 2008). När barn nått cirka fyra års ålder brukar de ha tillägnat sig språkets 

alla fonem. Vissa ljud kan fortfarande vara komplicerade att uttala men barnet förstår 

skillnaden på dem. Vid skolstarten brukar de behärska språkets hela ljudsystem både vad 

gäller förståelse och produktion (Arnqvist, 1993). Barnets interaktion med omgivningen är av 
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stor vikt för språkutvecklingen (Plunkett et al., 1997; MacWhinney, 1998; Strömqvist, 2008). 

I talat språk framhävs språkliga enheter av betydelse genom tonhöjd, längd och betoning. I 

vuxnas yttranden till barn överdrivs ofta framhävandet av ord eller delar av ord i syfte att 

uppmärksamma barnet på dessa. Vanligen framhävs innehållsord som substantiv, verb samt 

adjektiv medan till exempel prepositioner eller ordändelser betonas lite eller inte alls 

(Strömqvist, 2008). De substantiv, verb och adjektiv barnen hör mest frekvent är också de ord 

barnen lär sig först (Clark, 2004). 

 

Metalingvistisk utveckling 

Små barn befinner sig här och nu under aktivitet och samtal, men med ökad kognitiv och 

språklig utveckling ökar förmågan till abstrakt tänkande. Barnet erövrar metalingvistiskt 

tänkande och språklig medvetenhet och klarar att viljemässigt rikta sin uppmärksamhet 

mellan ordets form och funktion (Tornéus, 2000). Språklig produktion och mottagande av 

språklig information kräver olika typer av kunskap och är enligt Crow (1986) definierat som 

expressiv respektive receptiv språklig medvetenhet. Det krävs mer detaljkunskap vid 

expressiv användning av ord än vid receptivt mottagande och bearbetning eftersom ordet vid 

receptivt mottagande vanligtvis kan förstås i en kontext (Crow, 1986). Före sju års ålder är 

förmågan att avgöra om ett yttrande är rimligt eller ej begränsat. Under de närmast 

efterföljande åren utvecklas förmågan att förstå bildspråk, metaforer och ordskämt. När barnet 

uppnått tolvårsåldern har förståelsen av avancerade språkliga bilder och metaforer ökat 

(Tornéus, 2000). Det är dock så att barn uppfattar endast en bråkdel av de betydelser orden 

kan ha för en vuxen individ (Ameel, Malt & Storms, 2008). I en studie av Andersen (1975) 

visade det sig att det var först i tolvårsåldern som engelska barn använde begrepp som cup 

och glass på ett sätt som matchade vuxnas användning. 

 

Ordförrådsutveckling 

Ordförrådsspurten som inleds någon gång mellan ett och tre års ålder kan delas in i tre 

urskiljbara faser (Bates et al., 1994). I utvecklingen av de första 100 orden (fas 1) ökar 

andelen substantiv mest. Under den efterföljande fasen (fas 2) när ordförrådet expanderar från 

100 ord till 400 ord ökar antalet verb. Slutligen i fas 3 sker en tillväxt av funktionsord då 

ordförrådet ökar från 400 ord till 700 ord (Bates et al., 1994). Studier har visat att barn har 

svårare att lära in verb än substantiv på grund av att verb som begrepp är mer abstrakta medan 

substantiv beskriver konkreta företeelser som går att peka på (Gleitman, 1994). Det är också 

lättare för barn att kategorisera substantiv än verb (Marinellie & Johnson, 2004). Gentner 
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(1978) anser att verb troligen i stor utsträckning är kopplade till substantiv och som en 

konsekvens av detta kategoriseras de troligen anslutna till substantiven. Ända upp till omkring 

nio års ålder kvarstår skillnaden i inlärningshastighet beträffande substantiv och verb 

(Gentner, 1978). Under grundskoletiden lär sig barn uppskattningsvis 40 000-50 000 nya ord 

(Teleman, 1989) och vid 18 års ålder innehåller en individs ordförråd cirka 60 000 ord 

(Aitchison, 1994; Bloom, 2001). I de flesta språk använder sig en vuxen person av ungefär 

4000-8000 ord i dagligt tal. (Parkvall, 2006). Enligt Goulden och medarbetare (1991) är 

resultat från olika studier motsägelsefulla angående ordförrådsstorlek med uppgifter om 

variationer från 3000 till 260 000 ord. 

 

Ordinlärning underlättas om ett ord hörs ofta, används frekvent och fonologiskt liknar ord 

som redan ingår i barnets ordförråd (Coady & Aslin, 2003). Kortare ord lärs in lättare än 

längre ord och om ordet är likt något som redan är välbekant behöver det inte upprepas lika 

många gånger som ett ord vars struktur inte är igenkänd (Bloom, 2001; Storkel, 2004). I en 

studie av Whitehurst och Novak (1973) framkommer det att barns impressiva ordförråd växer 

och påverkas av hur frekvent ett ord exponeras i det språk barnet omges av och lyssnar till 

medan det expressiva ordförrådets expansion påverkas mer av att barnet imiterar ord och 

fraser från den språkliga omgivningen. Enligt Laufer och Paribakht (1998) är det en allmänt 

vedertagen uppfattning att en individs impressiva ordförråd är större än det expressiva. Redan 

tidigt hos barn konstateras det att det impressiva ordförrådet är större än det expressiva och 

förståelsen ligger alltså tidigare än produktionen när det gäller den språkliga utvecklingen 

(Arnqvist, 1993; Håkansson, 1998). Förmågan att lära in nya ord kulminerar under skolåldern 

och även senare i livet kvarstår förmågan att tillägna sig nya ord både i modersmålet och i 

främmande språk (Gathercole & Baddeley, 1993). 

 

Faktorer som påverkar ordförrådet 

De individuella skillnaderna i spännvidd och storlek i barns ordförråd är stora (Huttenlocher 

et al., 1991). Variationen i ordförrådets innehåll är stor även hos vuxna människor (Parkvall, 

2006). Dessa skillnader kan bland annat bero på grad av språklig stimulans, kön, genetiskt arv 

samt socioekonomisk status men är även kopplade till barnets ålder samt språkliga och 

kognitiva nivå (Huttenlocher et al., 1991; Bornstein, Haynes & Painter, 1998). 

 

Föräldrar har stor betydelse för barnets språkliga utvecklig eftersom språklig interaktion är en 

stor del av föräldraskapet (Bornstein et al, 1998). Flickor utvecklar sitt ordförråd tidigare än 
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pojkar, främst syns detta hos barn upp till två års ålder (Hyde & Linn, 1988; Fenson et al., 

1994). Det finns flera studier som visar att flickor på grund av könsroller får mer språklig 

stimulans än pojkar, främst av sina mödrar, och tidiga skillnader i ordförråd skulle kunna bero 

på detta (Halverson & Waldrop, 1970; Scarr & Weisberg, 1978). Det finns även vissa 

skillnader i vilka ord pojkar respektive flickor lär sig först samt börjar använda i samtal. 

Flickor börjar tidigare tala om föremål som är kopplade till omhändertagande, sociala 

relationer och status medan pojkar är tidigare att använda begrepp som relaterar till rörliga 

objekt, djur och natur, mat samt sina egna könsdelar (Wehberg et al., 2008). 

 

Enligt en studie av Scarr och Weisberg (1978) råder samma förhållanden avseende språklig 

förmåga mellan adopterade barn och deras föräldrar som mellan barn och biologiska föräldrar. 

Detta skulle kunna tala för att det i första hand är graden av språklig stimulans som barnet 

exponerats för som avgör ordförrådets storlek och innehåll, inte genetiskt arv eller kön (Scarr 

& Weisberg, 1978). Andra studier visar på ett direkt samband mellan föräldrars intelligens 

och barns vokabulär även då faktorer som grad av språklig stimulans uteslutits (Bouchard, et 

al., 1990). Även socioekonomisk status är en avgörande faktor i utvecklingen av en individs 

vokabulär (Bornstein et al., 1998). I en studie av Hoff-Ginsberg (1991) visade det sig att 

mödrar från medelklassen talade i längre tidssekvenser till sina barn, hade högre ordfrekvens 

samt längre stunder av verbal interaktion än mödrar från arbetarklassen. De använde sig även 

av en större vokabulär och längre meningskonstruktioner i sin interaktion med barnen (Hoff-

Ginsberg, 1991). Det finns stora kulturella skillnader i hur mycket vuxna talar till barn, på 

vilket sätt och även vem som gör det (Nauclér, 1995; Liberg, 2003). Med tanke på vikten av 

språklig stimulans borde detta innebära stora skillnader i hur barns tidiga vokabulär ser ut i 

olika länder (Bornstein et al., 2004). I en jämförande studie utförd i ett flertal olika länder 

visade det sig dock vara så att de barn som exempelvis hade ett stort expressivt förråd av 

substantiv också var de med ett stort förråd av övriga ordklasser oavsett språklig och kulturell 

tillhörighet (Bornstein et al., 2004). Detta borde enligt Bornstein och medarbetare tyda på att 

ordklasserna, oavsett språk, utvecklas parallellt med varandra utom just vid ordförrådsspurten 

och att individuella skillnader i ordförråd inte specifikt är relaterat till barnets hemspråk. 

 

Läsutvecklingens betydelse för ordförrådet 

För barn i skolåldern är läsinlärning och läsutveckling en betydande faktor vid expansionen av 

ordförrådet. Även då faktorer som intelligens räknas bort är en individs läsvolym en 

betydande faktor för den expansion av ordförrådet som pågår genom hela livet (Nippold, 
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2002). Enligt en studie av Cunningham & Stanovich (1998) utsätts skolbarn som läser 

självständigt 21 minuter per dag för cirka 2 miljoner ord under ett år. Läsning påverkar inte 

bara antalet ord i en individs ordförråd utan även vilka ord som ingår samt hur pass 

komplicerade dessa ord är (Cunningham & Stanovich, 1998: Lundberg, 2006). En studie av 

Sénéchal (1997) visade att vid högläsning utökades både det impressiva och expressiva 

ordförrådet hos barn. Om barnen dessutom fick svara på frågor kopplade till den lästa texten 

var ökningen större i det expressiva ordförrådet i förhållande till det impressiva (Sénéchal, 

1997). Böcker och tidningar innehåller vanligtvis betydligt fler komplicerade ord än både TV-

program och talade konversationer på universitetsnivå (Cunningham & Stanovich, 1998: 

Lundberg, 2006). 

 

Språkbruk 

Yngre barns ordförråd är ofta kopplat till tidstypiska leksaker medan äldre barn och 

ungdomars ordförråd ofta speglar fritidsintressen samt trender inom media gällande musik, 

sport, skönlitteratur eller mode (Jörgensen, 1995; Bjar & Liberg, 2003). Onomatopoetiska 

(ljudhärmande) ord och uttryck är vanligt förekommande bland barn och tycks användas mest 

frekvent av barn i mellanstadieåldern. På liknande sätt som vuxna använder svordomar 

använder barn de onomatopoetiska uttrycken som förstärkningar i språket (Jörgensen, 1995). 

Vissa typer av språkbruk ökar gradvis under skoltiden och kulminerar under tonåren för att 

sedan successivt minska. Exempel på detta är negationer och vissa pronomengrupper, men 

även användningen av modala adverb så som; bara, kanske, ju, väl och ganska. 

Användningen av nämnda begrepp kan relateras till ungdomars osäkerhet i berättande och 

hävdande i åsikter (Pettersson, 1989). Ungdomar är språkligt trendkänsliga och använder sig 

gärna av modeord. Modeord är ord som under en kortare period (5-10 år) blir mycket 

populära. Därefter kan dessa antingen försvinna eller ha blivit så pass införlivade med språket 

att de inte längre uppfattas som slang eller modeord (Andersson, 1989). 

 

Engelska influenser 

Svenska språket har genom historien influerats och påverkats av främmande språk och sedan 

andra världskrigets slut har det engelska språket haft den dominerande rollen. 1946 infördes 

engelska som första främmande språk i realskolan (Hellberg, 2007). Konsekvensen blev att 

svenska folket i allt större utsträckning behärskade engelska som andraspråk och denna trend 

har sedan fortsatt. När en individ behärskar ett andraspråk, exempelvis engelska, tillräckligt 

väl möjliggörs kodväxling. Detta innebär att engelska ord eller fraser kan infogas mitt i ett 
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samtal på svenska (Ljung, 1985; Josephson, 2007), exempelvis Oh my god!. Det engelska 

språket har också bidragit med lånord och under perioden 1945-1985 räknar Svenska 

språknämnden med att 1800 lånord tillkommit, varav 1600 från engelska (Hellberg, 2007). 

När ett lånord har etablerat sig i det svenska språket tenderar det också att försvenskas vad 

gäller stavning och grammatisk böjning, exempelvis verben pusha, splitta och droppa (Sharp, 

2001; Josephson, 2007). Vissa domäners språk påverkas extra mycket av engelska: 

universitetsvärlden, industrin, IT-branschen samt populärkultur och media (Josephson, 2007). 

 

Nyskapande av ord 

Om barn inte kan finna ett visst ord kan detta problem hanteras genom att de skapar ett eget 

ord istället (Nettelbladt, 2007). Detta börjar barn att göra när de är ungefär två år gamla 

(Arnqvist, 1993). Att de hittar på egna ord ger dem möjlighet att utöka sitt ordförråd när 

behovet finns. De nya orden bildas enligt de regler för ordbildning som barnet redan tillägnat 

sig (Nettelbladt, 2007). Det svenska språket erbjuder goda möjligheter till att skapa nya ord 

genom att foga samman ordstammar; lek, leksak, leksaksfabrikant. Det finns inte någon tydlig 

gräns när det gäller antalet ordstammar som kan sammanfogas för att bilda nya ord, utan 

minneskapaciteten hos talare och lyssnare sätter gränserna (Håkansson, 1998). 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att inleda arbetet med insamling av nytt ordmaterial som 

sedan skall ligga till grund för ett nytt talaudiometriskt testbatteri för barn. Syftet är vidare att 

analysera ordfrekvens och antal ordformer i samtal hos deltagarna i studien fördelade på 

åldersgrupperna 5-8 år respektive 9-12 år. 

Specifik frågeställning: Vilka skillnader avseende ordfrekvens, ordförekomst och antal 

ordformer förekommer i resultaten mellan de båda åldersgrupperna? 

 

Metod 

Kontaktförfarande 

Totalt kontaktades skriftligt 16 rektorer/verksamhetschefer för förskolor och fritidshem i 

Linköpings tätort. Uppföljande kontakt togs via telefon eller e-post en tid efter att 

informationsbrev (Bilaga 1) skickats ut. Åtta rektorer/verksamhetschefer gav medgivande till 

att föreliggande studie fick utföras inom deras rektorsområde. Därefter kontaktades personal 

på aktuella förskolor och fritidshem för information samt för tidsbokning av ljudinspelningar. 
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Personalen var behjälplig vid utlämnande av informationsbrev och medgivandeblanketter 

(Bilaga 2) till barnens vårdnadshavare samt vid insamling av undertecknade 

medgivandeblanketter. 

 

Urval och deltagare 

Förskolor och fritidshem valdes för att få geografisk spridning inom Linköpings tätort samt 

för att erhålla en så representativ socioekonomisk spridning som möjligt bland deltagarna i 

studien. Utifrån detta valdes de rektorer och verksamhetschefer ut som senare kontaktades. 

Aktuella förskolor och fritidshem inom respektive rektorsområde valdes ut och kontaktades 

utifrån rektorernas/verksamhetschefernas rekommendation. Totalt genomfördes inspelningar 

vid 9 förskolor/fritidshem vid 11 olika tillfällen. De barn som deltog i studien valdes utifrån 

ålder samt att deras vårdnadshavare skriftligt godkänt barnets deltagande i studien. För att få 

så generellt och representativt material som möjligt sattes inga övriga inklusions- eller 

exklusionskriterier upp för deltagande i studien. 

 

Åldersindelningen i barnomsorgen stämde inte överens med den åldersindelning som var 

given för föreliggande studie utifrån huvudprojektet. Varje enskild inspelning kom därför att 

spegla ett snävt åldersspann med en åldersskillnad på maximalt ett år inom gruppen. Totalt 79 

barn mellan 5 och 12 år deltog i studien. Av dessa var 38 pojkar och 41 flickor. Författarna 

hade förhoppning om så jämn könsfördelning av deltagarna i studien som möjligt men 

könstillhörighet var inget exklusionskriterium. Vid inspelningarna var barngrupperna 

blandade avseende kön. I åldersgruppen 5-8 år deltog 51 barn (varav 26 pojkar och 25 

flickor). I åldersgruppen 9-12 år deltog 28 barn (varav 12 pojkar och 16 flickor). I studien 

kommer fortsättningsvis barnen i åldersgruppen 5-8 år benämnas som Grupp 1 och barnen i 

åldersgruppen 9-12 år benämnas som Grupp 2. 

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes på en grupp av nio barn i femårsåldern för att testa 

inspelningsförfarande samt bedöma lämplig analysmetod. Inspelningen utfördes med hjälp av 

digital audioinspelningsutrustning Marantz Professional Model PMD 660. Intern mikrofon 

bedömdes vara mest fördelaktig vid inspelning och användes fortsättningsvis under studiens 

gång. Det bedömdes vara tillräckligt att använda en mikrofon vid ljudupptagningen oavsett 

inspelningsutrustningens placering. Författarna tog beslut att i fortsättningen begränsa 

barngruppernas storlek för att möjliggöra transkribering av ljudfilerna. 
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Undersökningsmaterial och procedur 

I det större huvudprojektet angavs önskemål om att insamlat material skulle baseras på 

inspelningar av talspråk eftersom barnen i den yngre åldersgruppen inte kunde förväntas vara 

läs- och skrivkunniga. Då föreliggande studie utgjorde en del av det större projektet valde 

författarna att i båda åldersgrupperna spela in barnens talspråk. De barn som skulle delta i 

inspelningen delades med hjälp av personalen upp i grupper om tre till sju deltagare och 

skulle befinna sig inom samma åldersgrupp. I Grupp 1 genomfördes 7 inspelningar och i 

Grupp 2 genomfördes 6 inspelningar. Inspelningarna utfördes under skoltid på en avskild 

plats på förskolan eller fritidshemmet och varade mellan 25 och 50 minuter. Barnen gavs 

åldersanpassad information (Bilaga 3) om studien innan inspelningen påbörjades samt gavs 

möjlighet att avstå från deltagande i studien. Bandspelaren placerades antingen på bordet 

barnen satt kring, eller i en närliggande bokhylla då barnen utförde någon aktivitet 

(exempelvis ritade, spelade spel eller lekte med lego) under samtalets gång. 

 

Författarna informerade barnen om att samtalet var fritt att handla om vad som helst och 

försökte sedan så långt det var möjligt att hålla sig i bakgrunden. Författarna valde att låta 

barnen vara själva utan att någon vuxen närvarade under inspelning för att inte påverka val av 

samtalsämnen eller på annat sätt hämma barnens samtal. Inspelningssituationerna varierade 

mellan tre huvudscenarier på förhand föreslagna av författarna. 1) Barnen satt kring ett bord 

och samtalade. 2) Stillasittande aktivitet kring ett bord under samtal. 3) Fri lek då barnen 

rörde sig i inspelningslokalen. Vilken aktivitet som tillhandahölls varierade beroende på 

inspelningsplats och förslag från personal. All inspelning ägde rum i april 2009. 

 

Etiska överväganden 

Brev innehållande information om studiens syfte och upplägg, kontaktuppgifter samt bifogad 

samtyckesblankett skickades ut till rektorer/verksamhetschefer. Uppföljande kontakt togs via 

telefon och e-post. Efter medgivande från berörda rektorer/verksamhetschefer kontaktades 

personal på aktuella inspelningsplatser via telefon samt e-post för information och muntligt 

samtycke till inspelning av barn. Vårdnadshavare informerades samt lämnade skriftligt 

samtycke. 

 

Inspelningsplatser avidentifierades och tilldelades kodnummer. Inga resultat på individnivå 

sammanställdes eller analyserades och resultaten i föreliggande studie presenterades endast 

fördelat på gruppnivå. Rektorer/verksamhetschefer, personal samt vårdnadshavare 
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informerades om att den färdiga studien skulle finnas tillgänglig både i tryckt upplaga samt 

som elektronisk publikation. Medgivandeblanketterna samt de inspelade ljudfilerna 

arkiverades efter studiens avslutande på logopedprogrammet vid Linköpings universitet enligt 

gällande regler. Färdiga ordlistor samt fraslistor fördelade per åldersgrupp lämnades vidare 

för användning i huvudprojektet. Den största potentiella risken bedömdes av författarna vara 

eventuellt känsligt innehåll i barnens samtal. 

 

Analysmetod 

Ljudfiler på cirka 300 minuter jämnt fördelat på de bägge åldersgrupperna transkriberades 

ortografiskt. Ljudfilerna delades upp i mindre avsnitt, spelades upp i datoranalysprogrammet 

Praat och transkriberades i Excel vilket resulterade i fraslistor för respektive åldersgrupp. 

Transkriberingen utfördes gemensamt av minst två av författarna åt gången. Det inspelade 

talet transkriberades i skriftspråklig form för att underlätta senare hantering av materialet då 

fraserna splittrats upp i separata ord. Fraslistorna bearbetades i två steg: 

 

Steg 1: Homografer (ord som har samma stavning men olika uttal) samt homonymer (ord som 

har samma uttal och stavning som ett annat ord) delades in i kategorier. Detta förfarande 

användes för att betydelsen av de ord som var homografer eller homonymer skulle kunna 

identifieras i sin ursprungliga fras och kontext och därmed kunna placeras i rätt kategori. 

 

Steg 2: De entydiga orden grupperades så att ord med samma form och betydelse placerades i 

samma grupp, exempelvis 457 jag och 441 det. Dessa grupperingar sorterades sedan in i 

kategorier. Frekvensberäkning av ordformer ger detaljupplysning om böjningsformernas 

förekomst och frekvens i ett material (Sigurd & Håkansson, 2007). Därför valde författarna att 

definiera varje grammatisk böjningsform av ett ord som en separat ordform. Detta val av 

orddefinition gjordes även för att spegla det totala ordförrådet i det analyserade materialet. 

 

Ordmaterialet fördelades i kategorier för att bli överskådligt samt få en struktur för att 

underlätta jämförelse mellan åldersgrupperna. Författarna valde att dela upp ordmaterialet 

grammatiskt i kategorierna Substantiv, Verb och Adjektiv för att begreppen redan är 

definierade, klart avgränsade och betydelsebärande i språket. Författarna upplever dessutom 

att språkliga studier ofta är gjorda på dessa ordklasser och diskuteras i litteraturen. 

Kategorierna Övriga och Engelska valdes för att samla de ord vars användbarhet för ett 

talaudiometriskt ordmaterial är tveksam. För att inte splittra ordmaterialet i allt för hög grad 
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valde författarna att skapa en egen kategori för att samla resterande grammatiska ordklasser 

utom de som återfinns i Övriga och Engelska: Multigrammatisk. 

 

• Substantiv 

• Multigrammatisk - adverb, pronomen, prepositioner, räkneord, konjunktioner, 

subjunktioner, interjektioner och resterande grammatiska ordgrupper som inte ingick i 

någon av övriga nämnda kategorier. 

• Verb 

• Adjektiv 

• Övriga - egennamn, icke-ord, ord från främmande språk som inte föll under kategorin 

Engelska, egenskapade ord, svordomar och onomatopoetiska uttryck. 

• Engelska – ord som av författarna bedömdes som engelskspråkiga ord. 

 

Då tveksamhet förelåg angående i vilken kategori ett ord skulle placeras slog författarna upp 

ordet via SAOL online. För att fastställa ett ords förekomst i båda åldersgrupper utfördes 

frekvensberäkning av ord per åldersgrupp. Vidare beräknades kategoriernas procentuella 

fördelning av det totala redovisade ordförrådet per åldersgrupp. Även respektive åldersgrupps 

totala mängd ordformer beräknades i syfte att redovisa spännvidden av ordförrådet i det 

analyserade materialet. Författarna väljer att i nedanstående resultat inte redovisa 

ordinnehållet i två av kategorierna på grund av låg relevans för talaudiometriskt ordmaterial: 

Övriga och Engelska. Övriga har dessutom en hög förekomst av egennamn vilket gör det 

etiskt tveksamt att redovisa kategorins ordinnehåll. 
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Resultat 

Resultaten presenteras i form av förekomst av de olika kategorierna Substantiv, 

Multigrammatisk, Verb, Adjektiv, Övriga och Engelska per åldersgrupp samt ordfrekvens 

och antal ordformer inom respektive kategori och totalt per åldersgrupp.  

 

Det totala antalet ordformer (Tabell 1) ger en uppfattning om ordförrådets vidd i det 

analyserade materialet för de båda åldersgrupperna. Ordfrekvensen anger den mängd ord som 

totalt förekommer i det analyserade materialet per åldersgrupp. 

 

Tabell 1 

Hela materialets mängd ordformer samt ordfrekvens per åldersgrupp. 

Åldersgrupp 1 2 

Totalt antal ordformer 1384 2550 

Totalmängd ordfrekvens 9550 19958 

Analyserad inspelningstid i minuter 146 151 

 

I Tabell 2 kan skillnaderna mellan de båda åldersgrupperna avseende både antal ordformer 

och ordfrekvens i de olika kategorierna utläsas. 

 

Tabell 2 

Sammanställning av hela materialets mängd ordformer samt ordfrekvens per kategori och 

åldersgrupp. 

 Grupp 1 Grupp 2 
 Totalt antal 

ordformer 
Total 
ordfrekvens 

Totalt antal 
ordformer 

Total 
ordfrekvens 

Substantiv 473 986 782 1923 
Multigrammatisk 275 5518 383 11728 
Verb 359 2479 557 4385 
Adjektiv 156 319 298 792 
Övriga 116 242 271 646 
Engelska 5 6 111 215 
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Kategoriernas fördelning för båda åldersgrupper 

Kategoriernas fördelning avseende ordfrekvens beräknades för respektive åldersgrupp (Figur 

1 och 2). Inom båda åldersgrupperna  utgör kategorin Multigrammatisk den största andelen 

avseende ordfrekvens. 

Grupp 1

58%

10%

26%

0%

3%

3%

Multigrammatisk Substantiv Verb Adjektiv Engelska Övriga
 

Figur 1. Kategoriernas procentuella fördelning avseende ordfrekvens i Grupp 1. 

 

Grupp 2
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22%

10%

60%

Multigrammatisk Substantiv Verb Adjektiv Engelska Övriga
 

Figur 2. Kategoriernas procentuella fördelning avseende ordfrekvens i Grupp 2. 
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Totalt antal ordformer inom respektive kategori för båda åldersgrupperna beräknades (Figur 3 

och 4). Kategorin Substantiv är den kategori som innehåller störst antal olika ordformer i 

respektive åldersgrupp. 

 

Grupp 1

35%

20%

8%
0%11%

26%

Multigrammatisk Substantiv Verb Adjektiv Engelska Övriga
 

Figur 3. Kategoriernas procentuella fördelning avseende antal ordformer i Grupp 1. 

 

Grupp 2
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Multigrammatisk Substantiv Verb Adjektiv Engelska Övriga
 

Figur 4. Kategoriernas procentuella fördelning avseende antal ordformer i Grupp 2.  
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Ordfrekvens för båda åldersgrupper 

Specifika ordformers frekvens beräknades per kategori och åldersgrupp samt totalt per 

åldersgrupp (Tabell 3-7). De tjugo vanligaste ordformerna i varje kategori redovisas per 

åldersgrupp i frekvens och procent. I Tabell 3-6 beräknades procenten inom aktuell kategori 

och åldersgrupp och i Tabell 7 för hela materialet per åldersgrupp. 

 

I kategorin Substantiv (Tabell 3) återfinns 4 av de 20 ordformerna i båda åldersgrupperna: 

mamma, år, minuter och gång. 

 

Tabell 3             
Ordfrekvens för de tjugo vanligaste orden inom kategorin Substantiv per åldersgrupp. 
Resultatet angivet i antal och procentuell andel av kategorins totala ordmaterial.  

              

Substantiv     

Grupp 1   Grupp 2     

Ord Frekvens Frekvens (%) Ord Frekvens Frekvens (%)    
år 17 1,7% gång 29 1,4%   
häst 15 1,5% pappa 24 1,2%   
ägg 15 1,5% minuter 22 1,1%   
minuter 13 1,3% barn 18 0,9%   
bil 13 1,3% tjej 17 0,8%   
skepp 12 1,2% volt 16 0,8%   
mamma 12 1,2% tiden 15 0,7%   
kulan 11 1,1% fall 14 0,7%   
gubbe 11 1,1% mamma 14 0,7%   
kronor 9 0,9% mål 14 0,7%   
tak 9 0,9% ord 14 0,7%   
banan 9 0,9% fotboll 13 0,6%   
pengar 8 0,8% år 13 0,6%   
hus 8 0,8% handboll 12 0,6%   
datum 7 0,7% kompis 12 0,6%   
lapp 7 0,7% läxor 12 0,6%   
sekunder 6 0,6% massa 12 0,6%   
gång 6 0,6% bild 11 0,5%   
sak 6 0,6% saker 11 0,5%   
dörren 6 0,6% skolan 11 0,5%   
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I kategorin Multigrammatisk (Tabell 4) är 16 av de 20 ordformerna gemensamma för de 

båda åldersgrupperna. Orden jag och det ligger på första respektive andra plats i bägge 

åldersgrupper. 

 

Tabell 4             
Ordfrekvens för de tjugo vanligaste orden inom kategorin Multigrammatisk per åldersgrupp. 
Resultatet angivet i antal och procentuell andel av kategorins totala ordmaterial.  
Multigrammatisk     

Grupp 1   Grupp 2     

Ord Frekvens  Frekvens (%)  Ord Frekvens Frekvens (%) 
  

jag 457 8,3% jag 859 7,3%   
det 441 8,0% det 821 6,9%   
här 265 4,8% och 519 4,4%   
en 229 4,2% så 443 3,7%   
inte 202 3,7% vi 399 3,4%   
du 190 3,4% ja 336 2,8%   
och 179 3,2% men 336 2,8%   
den 178 3,2% här 330 2,8%   
vi 172 3,1% i 311 2,6%   
nej 138 2,5% inte 310 2,6%   
där 129 2,3% på 310 2,6%   
så 123 2,2% du 309 2,6%   
på 122 2,2% en 247 2,1%   
ja 113 2,0% då 211 1,8%   
men 108 2,0% nej 206 1,7%   
nu 94 1,7% han 198 1,7%   
att 93 1,7% de 196 1,7%   
vad 90 1,6% som 176 1,5%   
de 87 1,6% bara 175 1,5%   
i 84 1,5% att 174 1,5%   
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I resultatlistan för kategorin Verb (Tabell 5) är 15 av de 20 ordformerna gemensamma i 

bägge åldersgrupper. Ordet är ligger på första plats i båda åldersgrupperna. 

 

Tabell 5             
Ordfrekvens för de tjugo vanligaste orden inom kategorin Verb per åldersgrupp. Resultatet 
angivet i antal och procentuell andel av kategorins totala ordmaterial. 

              

Verb     

Grupp 1   Grupp 2     

Ord Frekvens Frekvens (%) Ord Frekvens Frekvens (%)    
är 276 11,1% är 576 13,1%   
har 156 6,3% var 302 6,9%   
ska 132 5,3% har 288 6,6%   
kan 107 4,3% ska 191 4,4%   
får 79 3,2% kan 132 3,0%   
var 70 2,8% vet 113 2,6%   
kolla 64 2,6% kommer 82 1,9%   
göra 50 2,0% vara 69 1,6%   
kommer 49 2,0% hade 68 1,6%   
vet 49 2,0% fick 58 1,3%   
vill 42 1,7% får 57 1,3%   
måste 39 1,6% vill 55 1,3%   
titta 38 1,5% heter 51 1,2%   
ha 37 1,5% prata 51 1,2%   
gör 34 1,4% göra 50 1,1%   
hör 30 1,2% skulle 49 1,1%   
fick 29 1,2% gör 48 1,1%   
få 28 1,1% måste 48 1,1%   
vara 28 1,1% kolla 44 1,0%   
bygga 25 1,0% sa 42 1,0%   
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I kategorin Adjektiv (Tabell 6) återfinns 10 av de 20 ordformerna i bägge åldersgrupper. 

Orden hela och bra ligger på första respektive andra plats i Grupp 1 men byter plats i Grupp 

2. 

 
Tabell 6             
Ordfrekvens för de tjugo vanligaste orden inom kategorin Adjektiv per åldersgrupp. Resultatet 
angivet i antal och procentuell andel av kategorins totala ordmaterial.  

              

Adjektiv     

Grupp 1   Grupp 2     

Ord Frekvens Frekvens (%) Ord Frekvens Frekvens (%)   
hela 12 3,8% bra 38 4,8%   
bra 11 3,4% hela 33 4,2%   
gröna 8 2,5% kul 27 3,4%   
stor 7 2,2% roligt 21 2,7%   
kär 6 1,9% snälla 16 2,0%   
pinsamt 6 1,9% tyst 16 2,0%   
tråkigt 6 1,9% runt 14 1,8%   
likadant 6 1,9% tråkigt 14 1,8%   
söt 6 1,9% längre 12 1,5%   
roligt 5 1,6% tysta 10 1,3%   
knäpp 5 1,6% konstigt 9 1,1%   
tyst 5 1,6% lång 9 1,1%   
kul 5 1,6% säkert 9 1,1%   
längre 5 1,6% exakt 8 1,0%   
sträng 5 1,6% gröna 8 1,0%   
lilla 4 1,3% kär 8 1,0%   
slut 4 1,3% bäst 7 0,9%   
stort 4 1,3% bästa 7 0,9%   
fina 4 1,3% riktigt 7 0,9%   
snälla 4 1,3% svåra 7 0,9%   
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Vid jämförelse av åldersgruppernas 20 mest frekvent förekommande ordformer (Tabell 7) alla 

kategorier inkluderade är 15 av de 20 ordformerna gemensamma. Orden jag, det och är ligger 

på första, andra och tredje plats hos båda åldersgrupperna. 

 

Tabell 7             
Här visas de tjugo vanligaste orden per åldersgrupp alla kategorier inkluderade. Det 
procentuella värdet står här för ordformens förekomst i relation till hela det analyserade 
materialet per åldersgrupp. 

              

Totalt     

Grupp 1   Grupp 2     

Ord Frekvens Frekvens (%) Ord Frekvens Frekvens (%)    
jag 457 4,8% jag 859 4,3%   
det 441 4,6% det 821 4,1%   
är 276 2,9% är 576 2,9%  
här 265 2,8% och 519 2,6%   
en 229 2,4% så 443 2,2%   
inte 202 2,1% vi 399 2,0%   
du 190 2,0% ja 336 1,7%   
och 179 1,9% men 336 1,7%   
den 178 1,9% här 330 1,7%   
vi 172 1,8% i 311 1,6%   
har 156 1,6% inte 310 1,6%   
nej 138 1,4% på 310 1,6%   
ska 132 1,4% du 309 1,5%   
där 129 1,4% var 302 1,5%   
så 123 1,3% har 288 1,4%   
på 122 1,3% en 247 1,2%   
ja 113 1,2% då 211 1,1%   
men 108 1,1% nej 206 1,0%   
kan 107 1,1% han 198 1,0%   
nu 94 1,0% de 196 1,0%   

 

 

Procentuell andel för de 100 vanligaste orden 

Av den totala ordfrekvensen i materialet för respektive åldersgrupp så utgör de 100 vanligaste 

orden 68,5 % hos Grupp 1 och 65,4 % hos Grupp 2. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framgår (Tabell 1) att den äldre åldersgruppen (Grupp 2) har ett 

betydligt större antal ordformer än den yngre åldersgruppen (Grupp 1) vilket talar för ett 

större ordförråd hos Grupp 2. Detta resultat stödjer de fynd som enligt Teleman (1989) visar 

att barn lär sig ett stort antal ord under grundskoletiden samt att ordförrådsutvecklingen enligt 

Gathercole och Baddley (1993) kulminerar under skoltiden. Barnen i Grupp 2 har gått längre i 

skolan än barnen i Grupp 1 och borde rimligtvis kommit längre i sin läsutveckling. Eftersom 

läsutvecklingen enligt Nippold (2002), Lundberg (2006) samt Cunningham och Stanovich 

(1998) bidrar till att barn får ett utökat och mer avancerat ordförråd har detta sannolikt 

påverkat utvecklingen av ordförrådet hos barnen i Grupp 2. Ordfrekvensen för både hela det 

analyserade materialet och för den Totala resultatlistan är lägre i Grupp 1, inte bara för att de 

har ett mindre ordförråd utan förmodligen även för att de i högre utsträckning har pågående 

aktiviteter under samtalet och fler tysta pauser, medan Grupp 2 i större utsträckning har rena 

konversationer och ett jämnare samtalsflöde (Tabell 1). 

 

Den största skillnaden i resultat mellan antal ordformer och ordfrekvens hos bägge 

åldersgrupperna är att kategorierna Substantiv (Figur 1-4) och Multigrammatisk byter plats 

med varandra i storleksordning. Det som kan utläsas av detta är att då fokus ligger på hur 

många olika ordformer barnen använder är dessa oftast placerade i kategorin Substantiv men 

då fokus ligger på hur frekvent barnen använder orden så är Multigrammatisk den största 

kategorin. Endast fyra ordformer är gemensamma i resultatlistan för kategorin Substantiv 

(Tabell 3) hos bägge åldersgrupper. Båda åldersgrupperna berör en mängd olika 

samtalsämnen som vanligen är åldersrelaterade såsom skolgång, fritidsaktiviteter och övriga 

intressen. Detta skulle kunna förklara variationen av ord i resultatlistorna vad gäller 

substantiv. Både ordfrekvensen och antalet ordformer i kategorin Engelska är inte helt 

oväntat högre i Grupp 2. Detta skulle delvis kunna kopplas till att de studerat engelska i 

skolan en längre tid än barnen i Grupp 1 men även till högre grad av influenser från 

populärkultur och media. När barnen använder engelska uttryck är det oftast som kraftuttryck 

eller svordomar alternativt citat av repliker från film och TV-program. Barnen i Grupp 2 

infogar både ord och fraser på engelska i samtalen. Enligt Ljung (1985) och Josephson (2007) 

möjliggörs kodväxling när en individ besitter tillräckligt goda kunskaper i det främmande 

språket. Kategorin Övriga domineras av egennamn i bägge åldersgrupper. Några 
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egenkonstruerade ord som förekommer hos Grupp 1 är; fullmiss, bajsbil och knäppis. Barn 

har ibland ett språkligt behov av att nyskapa ord (Nettelbladt, 2007) vilket skulle kunna 

förklara förekomsten av dessa ord hos Grupp 1. Att inga nyskapade ord förekommer i 

resultatlistan hos Grupp 2 kan bero på att samma språkliga behov inte finns hos de äldre 

barnen då de har ett större ordförråd. 

 

Kategorin Verb (Figur 1-4) är större för Grupp 1 än Grupp 2 både vad gäller ordfrekvens och 

antal ordformer. Barn upp till nio års ålder har enligt tidigare studier svårare att lära in verb än 

substantiv (Gentner, 1978). I enlighet med detta skulle resultatet tvärtom kunna förväntas vara 

en högre förekomst av verb hos Grupp 2 än hos Grupp 1. En förklaring till föreliggande 

studies resultat skulle kunna vara att samtalen färgats av de aktiviteter som varit aktuella 

under inspelningarna hos Grupp 1. Exempel på detta kan ses i resultatlistan för kategorin 

Verb (Tabell 5) där orden bygga, titta och få återfinns.  Enligt tidigare studier kan verb som 

begrepp ses som mer abstrakta än exempelvis substantiv (Gleitman, 1994). Det skulle trots 

allt kunna vara så att verbanvändning underlättas av de konkreta handlingar barnen utför i 

stunden. En tänkbar följd av detta är att användning av verb underlättas av samtidig aktivitet, 

verb som begrepp blir då mer konkreta och direkt relaterade till det man håller på med. 

Resultatlistan för Grupp 2, som inte utför aktivitet i samma utsträckning, innehåller mer 

abstrakta verb som skulle, hade, sa och heter. Resultatlistan över Verb (Tabell 5) har ordet är 

på första plats i bägge åldersgrupper. Till stor del har listorna för bägge åldersgrupper samma 

ordformer men i olika rangordning och av de tjugo ordformer som finns i resultatlistan är 

femton stycken gemensamma. 

 

Överensstämmelsen av innehållet i resultatlistorna för kategorin Multigrammatisk (Tabell 4) 

är stor då sexton av ordformerna är de samma i listorna för de bägge åldersgrupperna. 

Förekomsten av funktionsord påverkas inte heller i samma utsträckning av olika 

samtalsämnen. Sammanbindande funktionsord som och och men ligger högre i listan för 

Grupp 2 jämfört med Grupp 1 vilket skulle kunna bero på att de äldre barnen har en större 

förmåga att skapa längre sammanhängande fraser. Generellt är denna förmåga en naturlig 

följd av typisk språkutveckling (Strömqvist, 2008).  I resultatlistorna från kategorin Adjektiv 

(Tabell 6) kan observeras att Grupp 2 har flera ordformer av samma ord än Grupp 1 som 

exempelvis tyst, tysta och bäst, bästa samt lång, längre. Detta skulle också kunna tydas som 

en naturlig konsekvens av att barnen i Grupp 2 hunnit längre än Grupp 1 i sin språkliga 

utveckling eftersom de är äldre och har gått i skolan under längre tid. Eftersom den språkliga 
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utvecklingen enligt bland andra Strömqvist (2008) fortsätter både under och efter skolgången 

och läsutvecklingen enligt Cunningham och Stanovich (1998) bidrar till ett mer avancerat 

språk skulle detta kunna avspegla förekomst av ett större antal grammatiska böjningsformer 

hos Grupp 2. Tio ordformer är dock de samma i båda åldersgruppers resultatlistor. I de Totala 

(Tabell 7) resultatlistorna som inkluderar alla kategorier är femton av de tjugo ordformerna 

gemensamma för de båda åldersgrupperna. Majoriteten av ordformerna kommer från 

kategorin Multigrammatisk vilket också är den mest använda kategorin avseende 

ordfrekvens. Detta förmodligen till följd av att kategorin är konstruerad av författarna till 

föreliggande studie och består av en sammanslagning av ett flertal olika ordklasser som bland 

annat adverb, pronomen, prepositioner, räkneord, konjunktioner, subjunktioner samt 

interjektioner. Därför blir kategorin Multigrammatisk mycket omfattande både vad gäller 

ordfrekvens och antal ordformer. De 100 mest frekvent förekommande orden i de flesta språk 

är funktionsord som exempelvis prepositioner och konjunktioner (Allwood et al., 2005). 

Eftersom denna typ av ord inkluderas i kategorin Multigrammatisk är detta ytterligare en 

förklaring till kategorins omfattande ordfrekvens. 

 

En svårighet vid beräkning av ordfrekvens baserad på talspråk är att ordinnehållet färgas av 

de aktiviteter, situationer och samtalsämnen som förekommer vid inspelningarna. Detta 

diskuteras av Allwood och medarbetare (2005) då ordinnehållet i GSLC-korpusen på 1,3 

miljoner ord är färgat av nämnda faktorer. I föreliggande studie gjordes flera av 

inspelningarna kring påskhelgen och aktiviteter och samtal rörde sig då i stor utsträckning 

kring påsken. Detta medförde sannolikt en betydligt större andel påskrelaterade ord i 

materialet än om inspelningarna gjorts vid en annan tidpunkt på året. Ordet ägg återfinns 

exempelvis som det tredje vanligaste substantivet hos Grupp 1. 

 

Vissa förekommande ord är tydligt kopplade till trender i dagens mediekultur vilket enligt 

Bjar & Liberg (2003) samt Jörgensen (1995) är ett vanligt fenomen i barns ordförråd. 

Exempel på sådana ord är namn på karaktärer ur bok- och filmserien om Harry Potter som 

exempelvis Dumbledore, webbsidan YouTube och TV-programmet Wipeout. Många av orden 

som förekommer i kategorin Engelska har anknytning till filmer, TV-serier och böcker. 

Media och populärkultur är sådana domäner som är mer påverkade av det engelska språket än 

andra (Josephson, 2007). Ord som är kopplade till trender eller på andra sätt är tidstypiska bör 

undvikas som underlag till ett taltestmaterial eftersom de med tiden kommer att bli omoderna. 

Förekomsten av de typiska ungdomsord som Jörgensen (1995) beskriver stämmer relativt väl 
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överrens med föreliggande studies resultat, speciellt hos Grupp 2. Ord som bara, typ och 

uttrycket så här används flitigt under samtalen. En, för författarna, ny språklig användning av 

ordet ofta förekom i flera av inspelningarna. Ordet användes för att uttrycka tvivel på ungefär 

samma sätt som säkert eller det engelska uttrycket as if. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar ordinnehållet i inspelningarna är medvetenheten om den 

pågående inspelningen hos barnen. Den har varierat mellan inspelningstillfällena men inte 

kunnat kopplas specifikt till någon av åldersgrupperna. Ord som är direkt relaterade till detta 

förekommer i resultatlistorna, exempelvis minuter, tyst, tysta, pinsamt och ord. Ordet minuter 

ligger på tredje plats i Grupp 2 och på fjärde plats i Grupp 1 inom kategorin Substantiv 

(Tabell 3). I båda åldersgrupperna förekommer samtal om hur lång tid av inspelningen som 

gått eller återstår men även raster och matchförlängningars tid diskuteras. Det är svårt att 

avgöra i vilken utsträckning ordet minuter är kopplat till inspelning som samtalsämne men har 

säkert bidragit till ordets framskjutna placering vad gäller förekomst. 

 

Vissa inspelningar har dominerats av något eller några enskilda barn, antingen genom att 

barnet dominerat i taltid eller agerat diskussionsledare. I de fallen har dessa barn haft större 

inflytande på vilket ordmaterial som förekommer än de övriga barnen. Barnen i de bägge 

åldersgrupperna berörde många olika samtalsämnen. Yngre barn befinner sig här och nu i 

samtal men ökad kognitiv och metalingvistisk förmåga ger större förmåga att samtala kring 

abstrakta företeelser (Tornéus, 2000). Detta återspeglas i materialet i föreliggande studie då 

samtalen i Grupp 1 handlar om här och nu medan samtalsämnena i Grupp 2 är mer berättande, 

beskrivande och rörliga i tidsled. 

 

Vid jämförelse av föreliggande studies hela analyserade material och de fonetiskt balanserade 

listor för barn som återfinns i Lidéns avhandling (Lidén, 1954) är samstämmigheten låg. 98 

stycken av de 250 orden från Lidéns avhandling återfinns inte i någon av åldersgruppernas 

totala ordmaterial och endast 87 av orden återfinns i båda åldersgrupperna. Samstämmigheten 

med det totala ordmaterialet för Grupp 2 är något högre, 128 ord av 250, medan det totala 

ordmaterialet för Grupp 1 endast innehåller 111 stycken av de 250 orden. Lidéns fonetiskt 

balanserade listor är baserade på Hassler-Göranssons studie (1966). Hassler-Göranssons 

studie är baserad på skriftspråk och ingen särskiljning av homonymer har gjorts. I denna 

studie utgjorde de 100 vanligaste orden 46,2 % av den totala ordfrekvensen på 400 000 ord 

(Lidén, 1954). I föreliggande studie utgör de 100 vanligaste orden 68,5 % hos Grupp 1 och 
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65, 4 % hos Grupp 2 trots att ordfrekvensen är betydligt lägre hos Grupp 1 (9 550 ord) än hos 

Grupp 2 (19 958 ord). Att föreliggande studie har ett högre procenttal kan dels relateras till att 

Hassler-Göransson (1966) utgått från ett större ordmaterial i sin studie och därigenom erhållit 

en större spridning av ord men också till det Vermeer (2001) skriver om att frekvensen för de 

vanligaste orden i ett språk är naturligt högre för talspråk än för skriftspråk. 

 

Författarna har inte gjort någon jämförelse av vilka ord som förekommer i föreliggandes 

studies ordmaterial och de 100 vanligaste orden i Hassler-Göranssons frekvenslista eftersom 

det inte är dessa ord som används vid talaudiometrisk testning av barn idag. Författarna valde 

att istället jämföra med Lidéns (1954) fonetiskt balanserade ordlistor eftersom de är baserade 

på ordmaterialet från Hassler-Göranssons (1966) studie. Det finns ett flertal sammanställda 

korpusar med svenskt ordmaterial och ett exempel är GSLC-korpusen. Att använda ett sådant 

ordmaterial vid utveckling av talaudiometriskt testbatteri för barn är problematiskt eftersom 

ordmaterialet främst är baserat på vuxnas talspråk och dessutom innehåller facktermer. 

Eftersom det är viktigt att talaudiometriskt testmaterial består av välbekanta ord (Lidén, 1954) 

och det svenska språket ständigt förändras och utvecklas (Parkvall, 2006) är orden i det 

material som insamlades på 1930- talet med all sannolikhet inte så välbekanta för barn idag. 

Det finns alltså ett stort behov av ett uppdaterat och utökat ordmaterial för användning vid 

talaudiometrisk testning av barn. 

 

Metoddiskussion 

Författarnas intention var att samla in ett så generellt och representativt material för barn i 

respektive åldersgrupp som möjligt och därför ställdes få kriterier upp för deltagande i 

studien. Då typisk språkutveckling inte var ett inklusionskriterie fanns en risk att vissa av 

barnen som ingick i studien hade en språkstörning och därmed svagare utvecklat ordförråd än 

förväntat utifrån sin ålder. Sannolikt fanns det dock bland deltagarna även barn med god 

språklig förmåga och stort ordförråd. Författarna gjorde ingen kontroll av eventuellt 

förekommande faktorer som nedsatt hörsel, andraspråk, utländsk härkomst, kulturella och 

socioekonomiska skillnader eller funktionsnedsättning hos de deltagande barnen. Eventuell 

förekomst av sådana faktorer kunde troligen ha påverkat resultatet men det var svårt att 

bedöma i vilken utsträckning. Eftersom ovanstående faktorer inte kontrollerades gick det 

heller inte att med säkerhet uttala sig om exempelvis socioekonomisk spridning uppnåddes. 

Däremot upplevde författarna att den önskade geografiska spridningen av inspelningsplatser 

inom tätorten erhölls. Författarna valde medvetet att inte analysera resultat på individnivå utan 
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ville spegla det faktiska språket som användes i interaktionen i det inspelade materialet. 

 

På grund av gruppernas givna åldersindelning i huvudprojektet fick viss planering vid 

inspelning av barngrupper ske eftersom dessa åldersgrupper inte matchade åldersindelningen 

inom barnomsorgen. Varje inspelning fick därför göras inom ett snävare åldersspann som 5, 

6-7, 7-8, 9-10, 11-12 år. En fördel med detta förfarande var att äldre barn, på grund av högre 

kognitiv utvecklig och social status, kunnat dominera samtalen om inspelningarna utförts på 

en grupp med barn representerade från hela åldersspannet samtidigt. En brist i studien var att 

inte lika många barn i Grupp 2 som i Grupp 1 spelades in. En styrka var dock att 

könsfördelningen var jämn bland de deltagande barnen. Valet att fokusera på inspelning i 

tätorten kan ha påverkat resultatet som kanske sett annorlunda ut om barn boende utanför 

tätorten inkluderats i studien. Det är exempelvis möjligt att ord med typisk anknytning till 

landsbygden då hade förekommit i studiens inspelade material. Det faktum att inspelningarna 

utfördes inom ett lokalt begränsat område kan ha påverkat resultatet. Eftersom studien är 

baserad på talspråk, som enligt Dahl (2000) är mer känsligt för regionala variationer än 

skriftspråk, hade resultatet kanske sett annorlunda ut om materialet varit hämtat från ett större 

geografiskt område. Författarna valde att i föreliggande studie försöka få så jämn mängd 

inspelad tid som möjligt i de bägge åldersgrupperna för jämförelse. Att försöka likställa två 

material genom begränsning av antal ord eller fraser kan enligt Vermeer (2001) ge 

missvisande resultat. Om denna metod hade använts som likställande faktor i föreliggande 

studie hade resultatet kanske blivit annorlunda men det är svårt att avgöra i vilken 

utsträckning. 

 

Aktiviteten för stunden påverkade vilka ord barnen använde eftersom de till stor del samtalade 

om det de var sysselsatta med. Detta gäller främst barnen i Grupp 1 som hade olika pågående 

aktiviteter under samtalen jämfört med Grupp 2 som oftare hade regelrätta konversationer 

utan annan samtidig aktivitet. De olika aktiviteterna som barnen i Grupp 1 deltog i under 

inspelningssituationen varierade dock, vilket troligen bidrog till en större variation av vilka 

ord som användes i barnens samtal än om situationen varit densamma vid samtliga 

inspelningar. Barnen i Grupp 1 rörde sig ofta i inspelningslokalen och oljud från aktiviteterna 

dränkte ibland delar av samtalet. I bägge åldersgrupper förekom ofta överlappande tal, dock i 

något lägre utsträckning i Grupp 2. Detta medförde svårigheter att transkribera allt tal 

eftersom det ibland var omöjligt att urskilja vad somliga av barnen sa. Författarna valde då att 

transkribera de delar av barnens samtal som tydligt kunde uppfattas. Bortfallet av material 
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som inte gick att transkribera var inte så stort, uppskattningsvis rörde det sig om enstaka ord 

eller fraser ett fåtal gånger per inspelning. Inget innehåll i barnens samtal bedömdes vara 

känsligt och fordrade därför inget agerande från författarnas sida. 

 

En faktor som i stor uträckning påverkar resultatet av ordfrekvensberäkning är hur begreppet 

ord definieras (Goulden et al., 1991; Vermeer, 2000). Författarna valde att definiera vad som 

skulle räknas som ett ord utifrån begreppet ordformer. I och med detta definitionsval 

representerades alla de olika böjningsformer som förekom i det totala ordmaterialet hos 

respektive åldersgrupp. Detta skulle även kunna ha relevans för det fortsatta arbetet med det 

nya talaudiometriska testbatteriet om det visar sig att förekomsten av vissa böjningsformer är 

specifik för någon av åldersgrupperna. Allt hörbart material transkriberades, även sådant som 

onomatopoetiska uttryck och förkortningar, exempelvis pip och LHC. Det sätt som barnens 

ord nedtecknades på vid transkriberingen påverkade resultatet, främst vid kategoriseringen av 

orden. Ord eller uttryck behövde konsekvent stavas likadant för att möjliggöra gruppering när 

fraserna hade splittrats upp i ord. Vid frekvensberäkning av ord kan lexikaliserade fraser 

hanteras på två olika sätt; Sharp (2001) väljer att betrakta dem som en enhet medan Hassler-

Göransson (1966) särskriver en lexikaliserad fras och definierar den som två eller flera 

enheter. Författarna till föreliggande studie valde att särskriva lexikaliserade fraser men i 

efterhand konstaterades att vissa uttryck vid transkriberingen kunde ha skrivits samman för en 

mer rättvisande analys, exempelvis det ofta förekommande så här. 

 

Kategoriseringen av ordmaterialet i studien gjordes i huvudsak för att få överblick och 

struktur under arbetet med föreliggande studie men har inte någon praktisk betydelse för 

huvudprojektet. Valet av kategorier och grupperingen av orden i dessa påverkade innehållet i 

resultatlistorna. Med andra typer av kategorier hade ordfördelningen i listorna sett annorlunda 

ut men författarna upplever att de aktuella kategorierna ändå fyllt sin funktion i föreliggande 

studie. Det skulle ha varit intressant att fördela orden i ytterligare kategorier, exempelvis 

prepositioner och pronomen. Författarna valde dock att begränsa indelningen till sex olika 

kategorier för att få ett hanterbart ordmaterial och ändå möjliggöra jämförelse mellan de båda 

åldersgrupperna. Kategorierna Engelska och Övriga skapades med avsikten att i dessa kunna 

placera ord som enligt författarna eventuellt inte var lämpliga som underlag för ett framtida 

talaudiometrisk ordmaterial. 

 

 



 

31 

En aspekt att ta hänsyn till är att barn förstår fler ord än de producerar. Att det impressiva 

ordförrådet är större än det expressiva är enligt Laufer och Paribakht (1998) allmänt 

vedertaget för både barn och vuxna. Eftersom föreliggande studie är begränsad i sin 

omfattning och speglar ord som de deltagande barnen expressivt använder är möjligheten stor 

att ord som inte förekommer i det insamlade ordmaterialet ändå är representerade i de 

deltagande barnens impressiva och expressiva ordförråd. 

 

En svårighet vid ordfrekvensberäkning är förekomsten av homonymer (Sigurd & Håkansson, 

2007). Enligt Hassler-Göransson (1966, s. 14) utgör homografer ”en olägenhet” i listorna i 

hennes studie. För att förekomma problemet med homonymer och homografer valde 

författarna att i föreliggande studie kategorisera dessa utifrån sin ursprungliga kontext. En 

fördel med detta var att det gick att utläsa i vilken avsikt barnen använt ett visst ord. Ett flertal 

ord hade författarna velat dubbellista, inte nödvändigtvis för att orden har flera betydelser 

utan exempelvis för att vissa ord både går att betrakta som engelska samtidigt som de är 

etablerade och väl använda i vardaglig svenska. Det är svårt att avgöra gränsen mellan 

engelska uttryck, låneord och etablerad svenska. Andra ord kan vara flertydiga men ändå 

tillhöra samma kategori och/eller ordklass vilket, efter gruppering och placering i kategorier, 

gör det svårt att avgöra i vilket avseende barnen använt ordet i den ursprungliga frasen 

exempelvis substantiven volt, gång, fall och mål. 

 

Ordmaterialet i föreliggande studie baserades enligt riktlinjer utifrån huvudprojektet på 

talspråk vilket förmodligen gav ett annorlunda resultat än om det hade baserats på skriftspråk. 

Eftersom omtagningar och pausutfyllande ord är vanligare i talspråk än i skriftspråk (Linell, 

1978; Strömqvist, 1995; Dahl, 2000) påverkar detta troligen resultatet både till ordinnehåll 

och ordfrekvens. Konsekvensen blir att pausutfyllande ord som alltså och liksom troligen får 

högre frekvens i ett ordmaterial som baserats på talspråk än om ordmaterialet varit baserat på 

skriftspråk. 

 

För att ett ord ska bedömas som lämpligt för användning vid talaudiometrisk testning av barn 

krävs att ordet är välbekant för barnet (Lidén, 1954) eftersom språklig redundans kan inverka 

på mätresultatet vid talaudiometrisk testning. Risken är annars att det är barnets förmåga till 

ordigenkänning som mäts och inte den önskade parametern och en sådan parameter kan enligt 

Huttunen och medarbetare (2007) exempelvis vara talsignalens ljudnivå. Vid jämförelse av 

olika personers resultat vid talaudiometri krävs följaktligen att de har haft lika stor möjlighet 
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att känna igen orden (Arlinger et al., 2007). Det är därför av vikt att ett talaudiometriskt 

material består av ord som är vanligt förekommande i vardagligt språk. 

 

Slutsatser 

Resultatet i föreliggande studie visar på att både ordfrekvens och totalt antal ordformer är 

högre i Grupp 2 (9-12 år) än i Grupp 1 (5-8 år). Denna skillnad kan kopplas den typiska 

ordförrådsutvecklingen samt att barn som gått längre i skolan (Grupp 2) har ett mer utvecklat 

ordförråd. Hos båda åldersgrupperna är Multigrammatisk den mest frekvent använda 

kategorin. När det gäller antal ordformer så är kategorin Substantiv den dominerande hos 

båda åldersgrupperna. Det är dock stor skillnad på vilka ordformer som förekommer i 

resultatlistorna för kategorin Substantiv i de bägge åldersgrupperna. Medan flera 

egenskapade ord förekommer i kategorin Övriga hos Grupp 1 ses en högre förekomst av 

ordformer inom kategorin Engelska i Grupp 2. I båda åldersgrupperna förekommer exempel 

på ord som är tidstypiska. Eftersom språket är i ständig förändring föråldras språkligt material 

med tiden. Detta blir tydligt vid jämförelse av föreliggande studies ordmaterial och de 

fonetiskt balanserade listor som presenteras i Lidéns avhandling. Störst överensstämmelse 

återfinns hos Grupp 2 där drygt hälften av orden från Lidéns ordlistor förekommer i 

föreliggande studies ordmaterial. 

 

Fortsatt forskning 

Eftersom denna studie utförts inom ramen för ett större forskningsprojekt är intentionen att 

det insamlade materialet i studien kommer att utvärderas och testas för eventuell utveckling 

av talaudiometriskt testbatteri för barn. En liknande typ av studie kunde göras på ett mer 

omfattande deltagarunderlag med större geografisk spridning. I en sådan studie skulle 

lexikaliserade fraser kunna definieras och räknas som en enhet och det vore lämpligt att 

inkludera samtliga ordklasser vid indelning i kategorier. Det vore vidare fördelaktigt att i 

högre grad likställa de båda åldersgruppernas förutsättningar gällande deltagarantal och 

aktiviteter vid inspelningstillfällen. 

 

Det vore även intressant att genomföra en jämförande studie utförd på en grupp barn vad 

gäller ordfrekvens i talspråk respektive skriftspråk. Arbetet med denna studie har också väckt 

intresse för kopplingen mellan läsning och ordförrådsutveckling. Det vore intressant med en 

studie som jämförde barns läsintresse med ordförrådets storlek och innehåll. 
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Vi är tre logopedstudenter som läser sista terminen på Logopedprogrammet vid Linköpings 
Universitet. Under vårterminen skriver vi en magisteruppsats som ingår i en större studie. 
Syftet med den större studien är att ta fram ett nytt taltestmaterial för hörseltest för barn 
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Syftet med vår magisteruppsats är att studera barns spontana samtal med varandra för att 
kartlägga det ordförråd som används av barn idag. Med anledning av detta önskar vi under 
våren göra ljudinspelningar av barns samtal i åldersgrupperna 5-8 samt 9-12 år på 
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