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Sammanfattning 

 

Tal- och språkutvecklingen är beroende av kunskapen om vad som är språkligt relevant i en talström. 

Detta innebär förmågan att skilja mellan såväl fonem och segment som ord. Vid undersökning av 

språkförmågan hos ett barn är det viktigt att bedöma både språkperception och språkproduktion. 

Behovet av ökad kunskap om fonemdiskrimination hos barn i åldern tre till fem år samt behovet av ett 

småbarnsanpassat, auditivt diskriminationstest motiverar föreliggande studie. 

 

Syftet med studien var att undersöka tre- till femåringars förmåga till fonemdiskrimination av minimala 

par, utifrån de vanligaste paradigmatiska fonologiska förenklingsprocesserna hos barn. Totalt deltog 34 

barn i åldrarna 3;2 – 4;10 år. Femtiofem minimala par presenterades för barnen, som ombads peka på 

benämnt målord.  

 

Resultaten indikerar att förmågan till fonemdiskrimination i den undersökta åldersgruppen är svag, då 

samtliga barn erhöll låga medelvärden för antal rätta svar. Högst medelvärde för antal rätta svar erhölls 

hos samtliga barn vid testning av distinktionen /s/ - /t/. Skillnaden i medelvärde för distinktionen /s/ 

- /t/ och övriga distinktioners medelvärden var statistiskt signifikant. De äldre barnen i stickprovet 

erhöll högre medelvärden inom samtliga fonemdistinktioner, men en signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna förekom endast för fonemdistinktionen /f/ - /p/. Resultaten diskuteras utifrån 

ordkunskap, ordpreferenser, fonemposition och bildmaterialets utformning.  

 

Studien har bidragit till ökad kunskap kring tre till femåringars förmåga att diskriminera mellan 

minimala par. En vidareutveckling av testmaterialet kan ge goda förutsättningar för fortsatt 

användande.  

 

Nyckelord: Fonologisk utveckling, fonemdiskrimination, minimala par.
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Förord 

 

Ett stort tack vill vi rikta till de barn som deltog i studien samt till deras föräldrar som gav sitt samtycke. 

Ett varmt tack till berörd förskolepersonal som visade en positiv inställning och bidrog till ett smidigt 

genomförande av testningarna. Vi vill även tacka vår handledare Inger Lundeborg Hammarström för 

hennes stora engagemang och goda vägledning. Slutligen vill vi också tacka Örjan Dahlström för all 

hjälp kring statistiska frågeställningar.  

 

Linköping, mars 2011 

Siri Johansson och Elin Lethagen
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Inledning 

 

När och hur barn tillägnar sig en vuxenlik förmåga till fonemdiskrimination är inte helt klarlagt. Inom 

barnspråksforskningen har främst barns tidiga produktion av fonologi studerats och genom dessa 

studier har perceptuella färdigheter, så som förmåga att diskriminera mellan olika fonem diskuterats 

(Peperkamp, 2003). Den språkliga perceptionen kan dock skilja sig stort från barnets språkliga 

produktion (Locke, 1993). 

 

Det finns idag starkt stöd för att språkinlärningen är beroende av förmågan att diskriminera mellan 

olika auditiva stimuli och det har uppmärksammats att konsekvenserna av en bristfällig auditiv 

perception kan vara ett grundläggande problem för barn med språkstörning (Bishop, 1997). Förmåga 

till fonemdiskrimination har stor betydelse för såväl talspråksutveckling som vid läs- och skrivutveckling 

(Svensson, 1998). Tidigare undersökningar har visat att förskolebarn som har problem med fonologisk 

bearbetning, löper större risk att drabbas av läs- och skrivsvårigheter högre upp i åldern. Det kan därför 

vara av intresse att undersöka förmågan till fonemdiskrimination i ett så tidigt stadium som tre till fem 

års ålder (Catts, Fey, Tomblin & Zhang, 2002).  

 

Trots att språkförståelse och språkproduktion har en nära samverkan under utvecklingen är det viktigt 

att skilja dem åt vid bedömning av språkförmågan hos ett barn. Det finns därför behov av en ökad 

kunskap om tre- till femåringars förmåga att diskriminera mellan fonem. I nuläget finns inget 

bildbaserat test för fonemdiskrimination som är småbarnsanpassat. Behovet av detta motiverar 

föreliggande studie. 
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Bakgrund 

 

 Fonologi 

Språk kan delas in i domänerna fonologi, grammatik och semantik/lexikon. Språkanvändningen, 

pragmatiken, sträcker sig över samtliga domäner (Nettelbladt & Salameh, 2007). Fonologi är läran om 

språkljudens struktur och deras funktion i språket. Inom fonologin beskrivs hur användandet av fonem 

sker i olika språk samt hur dessa uppfattas av lyssnare. Ett fonem är den minsta beståndsdelen i ett ord 

och har ingen egen betydelse i sig. Byter man däremot ut ett fonem mot ett annat medför det att ett 

visst ord ändrar betydelse (Svensson, 1998). 

 

För att behärska ett språk krävs en kunskap om vilka fonem som ingår i språket. Man behöver veta hur 

mycket ett fonem tillåts att variera för att ett ord inte ska få en ny betydelse. Det krävs också en 

färdighet i att uppmärksamma de kontraster som i modersmålet ger ord en ny betydelse, förmågan till 

diskrimination. För att förstå talat språk krävs ytterligare en perceptuell förmåga, vilken innebär att 

lyssnaren kategoriserar tillräckligt lika ljud efter hur de är organiserade i hjärnan. Dessa beror i sin tur 

på lyssnarens språkliga erfarenheter (Gårding & Kjellin, 1998). 

 

 Utvecklingsteorier 

Olika fonologiska utvecklingsteorier besvarar frågan om på vilket sätt fonologin utvecklas hos barn på 

olika vis. Inom strukturalistisk språkteori beskrivs språkets struktur och relationer mellan olika element 

i språksystemet. Här anses fonematiska kontraster som nödvändigt för barns fonologiska utveckling 

(Nettelbladt, 2007).  

 

Inom den så kallade generativa fonologin förklaras den fonologiska utvecklingen med att barn har 

underliggande fonologiska representationer som redan från början är vuxenlika. Under utvecklingen lär 

barnen in de distinktiva särdrag som gäller för modersmålets fonetiska representation (Ball & Kent 

1997). En vidareutveckling av den generativa fonologin är den så kallade naturliga fonologin, först 

beskriven av Stampe, där begreppet fonologiska förenklingsprocesser spelar en central roll. Processerna 

baseras på klasser av segment, snarare än på enskilda fonem. Genom detta tas mer hänsyn till ord- och 

stavelsemönster. Förenklingsprocesserna är naturliga hos barn och ”avinlärs” under uppväxten. 

Förenklingsprocesserna är vad som idag vanligen ligger till grund för kartläggning av fonologisk 

språkstörning hos barn (Nettelbladt, 2007). 
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 Fonologisk utveckling 

Varje språklig domän kan delas upp i perception och produktion. Inom fonologin handlar perceptionen 

om att diskriminera mellan olika fonem och segmentera beståndsdelar i ljudsekvenser (Nettelbladt et. 

al., 2007). I de flesta teorier ligger tyngden på barnets produktion och inte mycket finns beskrivet om 

den auditiva diskriminationens utveckling (Steinberg, Nagata & Aline 2001; Bountress, 1984). 

 

Barn har redan som spädbarn förmåga att diskriminera alla fonetiska distinktioner som 

uppträder i alla talade språk. Den fonetiska perceptionen förändras och blir språkspecifik under 

slutet av det första levnadsåret (Fennel & Werker, 2003). Ett vanligt tillvägagångssätt för att 

bedöma den perceptuella förmågan är att mäta barnets sugfrekvens. Barnet får suga på en napp 

som är kopplad till en dator. Olika ljud presenteras och man har tolkat det faktum att 

sugfrekvensen ökar som att barnet kan uppfatta den fonetiska skillnaden mellan ljuden (Newton, 

Chiat & Hald, 2008). Spädbarn har förmågan att diskriminera fonem i olika stavelser som 

exempelvis /pa/ och /ba/, men det dröjer innan barnet förstår huruvida distinktionen mellan  

/p/ och /b/ är betydelseskiljande i det specifika språket. Den auditiva diskriminationsförmågan 

antas redan från början vara på en avancerad nivå medan den språkligt relevanta 

perceptionsförmågan är långt ifrån färdigutvecklad (Linell & Jennische, 1980). 

 

Jollerperioden har stor betydelse för den fortsatta språkutvecklingen. Under den här perioden utvecklar 

barnet en koppling mellan auditiv perception och artikulation genom att producera, känna efter och 

lyssna på sina egna ljud (Linell et. al., 1980). Locke (1993) menar att talperception och talproduktion har 

en nära samverkan under den tidiga språkutvecklingen och han belyser särskilt vikten av barnets 

imitation av omgivningens tal. Barnet producerar till en början uvulara ljud som sedan övergår till 

labiala och dentala ljud. Korrigeringar på en mer detaljerad nivå, så som förmågan att göra skillnad 

mellan olika dentala ljud så som /t/ och /d/, uppträder senare i utvecklingen (Håkansson, 1998).  

 

Vid ett års ålder har barnet utvecklat en början till fonologisk igenkänningsförmåga och skapat ett 

förråd av minnesrepresentationer, vilka är centrala förutsättningar för den senare ordinlärningen 

(Strömqvist, 2008). Ungefär vid samma ålder uppträder de första orden som har en begränsad 

ljudrepertoar. Ordförrådet är litet och detta förklaras av att barnet använder sig av lexikal inlärning. Det 

innebär att barnet genom en så kallad gestaltstrategi tolkar och lär in ord som oanalyserade enheter.  

När barnet har lärt sig att organisera sin fonologi efter fonematiska distinktioner, använder det oftare en 

analytisk strategi (Nettelbladt, 2007). På grund av användandet av de olika strategierna brukar den 

fonologiska utvecklingen liknas vid en u-formad kurva där barnet genomgår tre faser. Till en början 
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uppfattar barnet orden som helheter och målordets form påminner om den vuxnes. Sedan börjar 

barnet successivt att analysera de olika enheterna vilket gör att uttalet av målordet avviker från 

vuxenformen. Under den sista fasen har barnet blivit mer medveten om ordens inre struktur, vilket gör 

att målordet återigen uttalas mer vuxenlikt. Kunskapen om ordstrukturer gör att det sker en snabb 

tillväxt av ordförrådet som kallas för ordförrådsspurten (Strömqvist, 2008). 

 

Ett flertal studier har visat att fonemens position i olika ord kan ha en avgörande betydelse för 

hur de uppfattas, lärs in och produceras av barn (Yavas & Gogate 1999; Simonsen, 1997). Vid en 

undersökning studerade Simonsen (1997) norska barns produktion av konsonanter i olika 

positioner. Hon menar att många av de fonologiska drag man kan se i de norska barnens 

utveckling förefaller vara universella. Resultatet indikerar att de initiala positionerna innehöll flest 

konsonantfonem hos tre till fyraåringar. De mediala positionerna var näst mest förekommande, 

medan de finala positionerna föreföll vara minst förekommande hos de studerade tre- till 

fyraåringarna. Även Linell och Jennische (1980) betonar att de finala positionerna är de som är 

svårast för barn att tillägna sig. Vidare menar de att tillägnandet av fonem i olika positioner 

varierar mellan olika barn. Somliga har lättare för att tillägna sig initiala fonem medan andra har 

lättare för den mediala positionen. Enligt Simonsen (1997) har barn vid fyra års ålder de flesta 

initiala fonem på plats, medan de har långt färre fonem tillägnade i medial eller final position. 

Nettelbadt (2007) hävdar dock att tillägnandet av det svenska fonemsystemet är i stort sett 

fullständigt först mellan fyra och sju års ålder. 

 

Trots att fonem finns representerade i barns talproduktion och att de rent akustiskt hör skillnad 

mellan olika fonem, kan de fortfarande ha svårt att medvetet segmentera de olika fonemen från 

varandra i ett ord (Yavas & Gogate, 1999). Yavas och Gogate (1999) beskriver en undersökning 

där barn exponerades för fyra ord, varav ett ords initiala fonem skiljde sig från de andra tre. 

Resultaten i undersökningen visade att fyraåringar har förmåga att avgöra vilket ord det var som 

hade det avvikande fonemet. Sexåringar har kommit längre i sin utveckling såtillvida att de 

dessutom klarar av att segmentera vilket fonem det är som skiljer sig. De kan också avgöra vad 

som blir kvar av ett ord när det specifika fonemet tas bort. Yavas och Gogate (1999) visade 

vidare att fyraåringar är precis i början av att kunna segmentera fonem på den nivå som 

sexåringar klarar av.  De visade även att barn i tre till fem års ålder har lättare för att segmentera 

initiala fonem än de i final position.  
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 Fonemdiskrimination i relation till lexikal utveckling 

Sambandet mellan de olika språkliga domänerna är starkt. Språkliga ledtrådar inom en domän 

påverkar bearbetningen och tillägnandet av språk inom andra domäner. Det kan röra sig om 

morfologi eller suprasegmentell information, så som betoning och ordaccenter (Engstrand, 

2004; Goodman, 1994). Ett flertal forskare har berört sambandet mellan barns fonologiska och 

lexikala utveckling (Goodman, 1994; Peperkamp, 2003). Locke (1993) menar att ordtillägnandet i 

början av språkutvecklingen föregår det fonologiska tillägnandet, men att de under utvecklingens 

gång går hand i hand då en god fonologisk utveckling samtidigt främjar den lexikala 

utvecklingen.  

 

Enligt Swingley och Aslin (2002) påverkar storleken på barnets lexikon förmågan att kunna 

diskriminera mellan olika språkljud. De hävdar att ju fler ord som är akustiskt lika som barnet 

kan, desto större är barnets uppmärksamhet på fonemdistinktioner. De ord i barnets ordförråd 

som inte har någon akustiskt lik ”granne” (lexical neighbour), lagras inte lika detaljerat i barnets 

lexikon eftersom barnet inte har haft behov av samma akustiska jämförelse (Swingley & Aslin, 

2002).   

 

Thiessen och Yee (2010) diskuterar också sambandet mellan förmågan till fonemdiskrimination 

och tidig ordinlärning. De menar att ord som endast skiljer med ett fonem, i större utsträckning 

behandlas som samma ord fast med acceptabla uttalsvarianter av små barn, än av äldre barn. 

Författarna beskriver en undersökning där barn under det andra levnadsåret exponerades för ett 

träningsprogram för utveckling av fonematiska kontraster. Resultaten visade att barnen inte 

generaliserade distinktionerna efter fonem eller särdrag. Istället menar författarna att det föreföll 

som om barnen generaliserade bättre i kontexter som stämde överens med tidigare erfarenheter 

av fonetiska kontraster i ord. Resultaten styrker således föreställningen om att barns fonologiska 

utveckling går hand i hand med den lexikala utvecklingen (Thiessen & Yee, 2010). 

 

Hur uppfattningen av olika fonem eller ord sker, beror delvis på de mentala representationer ett 

barn har förvärvat och som finns lagrat sedan tidigare finns lagrade i deras lexikon (Gårding et. 

al., 1998). När ett barn hör ett ord, måste det således koppla ihop det med en möjlig betydelse. 

Barn prioriterar de ord som oftast används i deras omgivning och som har en konventionaliserad 

betydelse (Nettelbladt, 2007). Bottom-up-processer och top-down-processer är företeelser som 

kan förklara tolkningen av ord. Bottom-up-processer innebär att individuella stimuli analyseras 

och sätts ihop till en enhetlig uppfattning av ordet. Vid en top-down-process drar barnet nytta av 
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redan förvärvade fonologiska eller semantiska representationer, så som omvärldskunskap, 

förväntningar och ord som redan finns etablerade i barnets lexikon. På så vis kan barnet 

komplettera förståelsen av ordet det nyss hört. Det är lättare för barn att uppfatta ett ord, som 

redan finns i lexikon, än ett som är helt nytt (Bishop, 1997). 

 

 Fonemdiskrimination och språkstörning 

Det finns idag mycket stöd för att språkinlärningen är beroende av förmågan att diskriminera 

auditiva stimuli och det har uppmärksammats att konsekvenserna av en bristfällig auditiv 

perception kan vara ett grundläggande problem för barn med språkstörning (Bishop, 1997). 

Även om de auditiva problemen försvinner när barnen blir äldre kan de ha inneburit att de har 

organiserat sitt fonologiska system på ett ofördelaktigt sätt. Följden av detta kan bli att barnen 

får svårt med segmenteringen av ord och stavelser, vilket i sin tur kan påverka utvecklingen av 

ordförrådet (Nettelbladt, 2007). Segmenteringsproblem drabbar även utvecklingen av den 

fonologiska medvetenheten, som i sin tur har betydelse för den framtida läs-och skrivinlärningen 

(Svensson, 1998). Barn som har en språkstörning i förskoleåldern löper större risk att drabbas av 

läs- och skrivsvårigheter senare i utvecklingen, än jämnåriga barn utan språkstörning. Vidare kan 

detta gälla de barn som tidigare, men inte längre vid åldern för läsinlärning, uppnått kriterierna 

för språkstörning. Det är därför viktigt att vara särskilt uppmärksam på dessa barns läs-och 

skrivutveckling (Cats, Fey & Tomblin, 2002). Språkstörning är två till tre gånger vanligare hos 

pojkar än hos flickor (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2007). Det finns även fynd som 

tyder på att flickor generellt ligger före pojkar i språkutvecklingen (Locke, 1993). 

 

Barn, som har en störning av förmågan till auditiv diskrimination, får än svårare att diskriminera 

när ljudstimuli är korta, producerade i en snabb följd eller är fyllda med information som måste 

bearbetas (Nettelbladt, 2007). Enligt Locke (1993) finns ett samband mellan en bristande auditiv 

diskrimination och en begränsad talproduktion. Begränsningar i talproduktionen är det som 

framstår som det mest framträdande symtomet för lekmän (Nettelbladt, 2007). 

 

Det som idag är det dominerande sättet att kartlägga fonologisk språkstörning hos barn i Sverige 

är att utgå från de förenklingsprocesser som beskrivs inom naturlig fonologi. Barnens 

förenklingar beskrivs på ett systematiskt sätt där barnets produktion jämförs med målordet. 

Förenklingsprocesserna kan delas in i syntagmatiska eller paradigmatiska processer. 

Syntagmatiska processer är kontextkänsliga och kan påverka ordens fonotaktiska och prosodiska 

struktur. De paradigamtiska processerna är inte kontextberoende på samma sätt utan påverkar 
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endast klasser av segment. Dessa processer förekommer i ett senare stadium av 

språkutvecklingen, i form av fonemsubstitutioner. Samtliga processer uppträder alltså hos barn 

med typisk språkutveckling, men hos barn med språkstörning finns processerna kvar och kan 

vara svåra att bryta. Nedan sammanfattas de tidiga, vanligaste paradigmatiska processerna hos 

barn med språkstörning, vilka är klusilering, avtoning, dentalisering och velarisering. Försvagning 

har ej beaktats då det är en process som kan förväxlas med fonetiska förenklingar (Nettelbladt, 

2007).  

 

Klusilering ingår i gruppen av processer som baseras på artikulationssätt och innebär i de flesta 

fall att en frikativa ersätts med en klusil. Vanliga fonemsubstitutioner inom denna process är när 

/s/ ersätts med /t/ eller när /f/ ersätts med /p/. 

Avtoning är också baserad på artikulationssätt. Vanliga fonemsubstitutioner inom denna process 

är då de tonande klusilerna ersätts med motsvarande tonlösa klusiler, som när /b/ ersätts med 

/p/ eller då /d/ ersätts med /t/.  

Dentalisering ingår i gruppen av processer som baseras på artikulationsställe och innebär att en 

velar konsonant flyttar till dentalt artikulationsställe. Vanliga fonemsubstitutioner är när /k/ 

ersätts med /t/ eller när /g/ ersätts med /d/. 

Velarisering ingår också i gruppen för artikulationsställe. Det innebär att en icke-velar konsonant 

substitueras till en velar konsonant. Vanligast förekommande fonemsubstitution är när en dental 

konsonant velariseras, till exempel då /n/ ersätts med /ng/, /t/ med /k/ samt /d/ med 

/g/(Nettelbladt, 2007).  

  

 Test av fonemdiskrimination 

Det är viktigt att skilja på språkförståelse och språkproduktion vid bedömning av språkförmågan hos 

ett barn. Språkproduktionen är betydligt lättare att bedöma eftersom det enda som krävs är att barnet 

producerar talat språk (Newton et. al., 2008). Bedömningen kan till exempel ske genom benämning av 

bilder, meningskomplettering eller imitation (Nettelbladt, 2007). För att kunna bedöma språkförståelsen 

måste det ske indirekt genom att uppmana barnet att göra något. Detta kan ske genom att barnet 

ombeds att peka på benämnda bilder eller utföra handlingar. En nackdel med detta förfarande är att 

resultatet påverkas av fler förmågor än enbart språkförståelsen (Steinberg et. al., 2001). Det är viktigt att 

i en testsituation reflektera över utförandet och vad som är ändamålet med testningen (Bountress, 

1984). 
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Det finns olika sätt att bedöma förmågan att diskriminera mellan fonem. En metod är att barnet får 

höra par av nonord eller vanliga ord och därefter besluta om orden är lika eller olika (Newton et. al,. 

2008). Bildpekning är möjligt att genomföra med barn från två och ett halvt år. Ett sätt är att låta barnet 

få se en bild och avgöra om testaren benämner bilden felaktigt eller korrekt. Fördelen med denna 

metod är att det går att anpassa orden utifrån vad som passar för det individuella barnet (Hansson & 

Nettelbladt 2007). 

 

Studier har visat att auditiva diskriminationsstest som inte tar hänsyn till barnens ordkunskap 

kan ge ett något missvisande resultat. I test för tre- till fyraåringar blir således resultatet mer 

tillförlitligt för fyraåringar än för treåringar eftersom barns ordförråd ökar med stigande åldrar 

(Beaken, 1972 ).  

  
Fonemdiskrimination och minimala par 

Ytterligare ett sätt att testa förmågan till fonemdiskrimination är att testutföraren benämner en bild ur 

ett minimalt par. Genom pekning eller mätning av ögonrörelser avgörs huruvida barnet väljer rätt bild 

(Newton et. al., 2008 ). Detta kan vara en svår utmaning för små barn vars fonologiska system är under 

utveckling. Svårigheten kan bestå i att veta hur mycket ett känt ord får avvika fonologiskt utan att ordet 

får en ny betydelse. Barn i tre års ålder kan förväxla minimala par genom att behandla 

fonemsubstitutioner i kända ord som acceptabla uttalsvarianter (Fennel & Werker, 2003). Förväxlingen 

behöver således inte bero på en oförmåga att höra distinktionen (Swingley et. al., 2002).  

 

Vid användandet av minimala par har barnet endast har två ord att välja mellan, vilket innebär att 

chansen att gissa rätt är 50 %. Genom att låta båda orden i varje ordpar vara målord och endast ge 

poäng om båda paren är riktiga kan effekten av slumpen minimeras (Hansson & Nettelbladt, 2007). En 

begränsande faktor är dock att orden både ska vara bekanta för barnet och dessutom vara ord som är 

möjliga att illustrera (Locke, 1993).  

 

Det finns ännu inget bildbaserat test för fonemdiskrimination baserat på minimala par. I föreliggande 

studie har ett bildmaterial skapats och använts för att testa förmågan till fonemdiskrimination hos en 

grupp barn i åldern tre till fem år.  

 

Syfte 
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Syftet med föreliggande studie är att undersöka förmågan till fonemdiskrimination av minimala par 

utifrån de vanligaste paradigmatiska fonologiska förenklingsprocesserna hos barn i åldern tre till fem år. 

 

Metod 

 

Undersökningen avsåg svensktalande barn i åldrarna tre till fem år, utan kända tal- eller språkstörningar. 

Enhetschefer för åtta olika förskolor kontaktades för godkännande av vidare kontakt med 

förskolepersonal. Personalen informerades om studien och tog ställning till förskolans möjlighet till 

medverkan. Författarna besökte samtliga förskolor för överlämning av blanketter för medgivande av 

föräldrar, se bilaga 2. Testning utfördes på de barn vars föräldrar hade givit sitt samtycke till sitt barns 

deltagande i studien. Totalt testades 36 barn, varav två barn uteslöts ur studien på grund av ej slutfört 

testutförande. Barnen som ingick i studien var i åldrarna 3;2-4;10 år, uppdelade i två åldersgrupper, se 

tabell 1.  

Tabell 1. Antal deltagande barn i studien, medelålder och könsfördelning. 

3;2-4;10 år 3;2-4;0 år 4;1-4;10 år 

n=34 n=15 n=19 

X =49¹ X =44¹ X =52¹ 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

n=18 n=16 n=6 n=9 n=12 n=7 

X =50¹ X =47¹ X =45¹ X =43¹ X =52¹ X =52¹ 

¹ Medelålder i antal månader  

 

           Undersökningsmaterial 

Inför materialtillverkning valdes minimala par utifrån de vanligaste paradigmatiska processerna som kan 

ses hos barn med språkstörning. Valet av fonemdistinktioner gjordes utifrån de fonemsubstitutioner 

som är vanligt förekommande. De frikativor som tillägnas först hos barn är /f/ och /s/ och då en 

begränsning i antal fonemdistinktioner som skulle ingå i testmaterialet var önskvärd, uteslöts 

samtliga/sje/-fonem. Då /v/ är ett fonem som kan anses vara en halvvokal uteslöt det ur 

testmaterialet, trots att /v/ - /f/ är en vanlig fonemsubstitution inom processen avtoning. När valet av 

fonemdistinktioner var gjort diskuterades minimala par i samtliga positioner. Val av minimala par 

bestämdes i möjligaste mån utifrån vad som ansågs som vanligt förekommande ord hos barn samt vilka 

som ansågs lämpliga för illustration. Varje bildpar tecknades med svart bläck på ett A4-ark med två 

rutor à 13,5x12 cm, se bild 1. Materialet bestod av totalt två uppsättningar av 55 bildpar, som i 
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slumpmässig ordning sattes ihop i en pärm. Inom vissa fonemdistinktioner finns fler ord som kan tjäna 

som minimala par, varför varje fonemdistinktion representeras av olika antal bildpar, se tabell 2 samt 

bilaga 2.  

 

Bild 1. Exempel på ett minimalt par, bil och pil. 

 

 

Tabell 2. Antal bildpar inom varje fonemdistinktion samt antal bildpar inom varje position. 

Fonemdisti
nktion 

Antal 
bildpar 

Initial position Medial position Final position  

/k/ - /t/ 11 5 3 3 

/g/ - /d/ 7 3 3 1 

/s/ - /t/ 7 4 2 1 

/f/ - /p/ 5 3 1 1 

/b/ - /p/ 6 4 1 1 

/d/ - /t/ 7 3 1 3 

/g/ - /k/ 7 4 2 1 

/n/ - /ng/ 5 0 3 2 

 

 Procedur 

Varje barn testades enskilt i ett separat rum på förskolan. Ett fåtal barn var i sällskap med 

förskolepersonal. Barnet fick instruktioner om att peka på den bild som testutföraren benämnde. Testet 

inleddes med ett bildpar som inte ingick i testmaterialet, för att säkerställa barnets förståelse för 

aktiviteten. Samtliga minimala par visades två gånger, så de olika målorden kom att benämnas varsin 

gång. Tiden för testningen var cirka 10 minuter per barn.  

 

 Protokollföring och poängberäkning  

Vid rättning utdelades endast poäng då barnet klarade att peka ut båda målorden i det minimala paret. 

För att säkerställa att resultatet av testningen för varje enskilt barn speglade dess förmåga till 
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fonemdiskrimination och inte var ett resultat av gissning eller slumpmässigt pekande, krävdes att barnen 

klarade att peka rätt på ett visst antal bildpar inom varje fonemdistinktion. Hur många rätta svar som 

krävdes berodde på hur många bildpar som testade varje fonemdistinktion, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Det antal rätta svar som krävs för att med 95 % säkerhet utesluta slumpmässigt pekande. 

Fonemdistinktion Antal bildpar  Antal rätta svar 

/k/ - /t/ 11 6 

/g/ - /d/ 7 5 

/s/ - /t/ 7 5 

/f/ - /p/ 5 4 

/b/ - /p/ 6 5 

/d/ - /t/ 7 5 

/g/ - /k/ 7 5 

/n/ - /ng/ 5 4 

 

 Analysmetod 

Resultaten beräknades som andelar rätt inom varje process då de olika processerna inte representerades 

av samma antal ordpar. Demografisk data samt andelar rätt beräknades med deskriptiv statistik. 

Eventuella skillnader mellan åldersgrupperna analyserades med oberoende t-test och eventuella 

skillnader mellan medelvärden för andel rätta svar mellan de olika fonemdistinktionerna, genomfördes 

med envägs-ANOVA samt post-Hoc-test. Analyserna genomfördes för att undersöka huruvida 

eventuella skillnader var signifikanta och signifikansnivån valdes till p<.05. Analyserna genomfördes i 

statistikprogrammet SPSS, Statistic Package for the Social Sciences®.  

 

 Etiska överväganden 

Endast ålder och kön dokumenterades för de barn vars föräldrar hade lämnat medgivande. Inga krav 

ställdes på fullständiga eller slutförda test utan barnen hade möjlighet att när som helst avbryta 

testningen. Dokumentation av varje barns resultat hanterades under testningen diskret och felpekningar 

kommenterades inte. Endast uppsatsförfattarna hade tillgång till blanketter för föräldramedgivande och 

rättningsblanketter, se bilaga 1 respektive 2. Resultaten presenteras endast på gruppnivå. 

 

Resultat 
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I tabell 4 visas antalet barn som klarade det antal bilder inom varje fonemdistinktion som krävdes för 

att med 95 % säkerhet kunna utesluta gissning och slumpmässigt pekande. Inget barn klarade samtliga 

fonemdistinktioner.  

 

Tabell 4. Antal barn i de olika åldersgrupperna som klarade det antal bildpar inom varje 

fonemdistinktion som krävdes för att med 95 % säkerhet kunna utesluta gissning och slumpmässigt 

pekande 

Fonem- 
distinktion 

3;2-4;10 
n=34 

3;2-4;0 
n=15 

4;1-4;10 
n=19 

/s/ - /t/ 16 4 12 

/k/ - /t/ 13 6 7 

/b/ - /p/ 9 3 6 

/g/ - /k/ 7 3 4 

/n/ - /ng/ 3 2 1 

/f/ - /p/ 2 0 2 

/d/ - /t/ 2 1 1 

/g/ - /d/ 2 0 2 

 

 

Resultaten av samtliga barn som deltagit i undersökningen behandlas fortsättningsvis i resultatet, även 

de som inte klarade nivån för det antal bilder som krävdes för att med 95 % säkerhet kunna utesluta 

gissningar eller slumpmässigt pekande.  

 

Medelvärden för barnens resultat analyserades inom de olika fonemdistinktionerna. Resultaten har 

beräknats i andelar rätta svar inom varje fonemdistinktion, vilket betyder att maxpoäng inom varje 

distinktion är 1. Samtliga barns medelvärden inom de olika distinktionerna visade att barnen fick högst 

andelar rätt när de exponerades för distinktionen mellan /s/ och /t/. Övriga fonemdistinktioners 

medelvärden låg alla under gränsen för vad som ger hälften rätta svar. Enligt Post Hoc-test förelåg 

signifikanta skillnader (p<.05) mellan distinktionen /s/-/t/ och övriga distinktioner. Ingen signifikant 

skillnad (p>.05) mellan övriga distinktioner förelåg.  

 

Resultaten gällande åldersskillnader i stickproven visade att medelvärdet för antal rätt inom varje 

fonemdistinktion var genomgående högre för de barn som var äldre än fyra år. Med oberoende t-test 

visades dock att endast en signifikant skillnad mellan de yngre respektive de äldre barnen förekom 

mellan distinktionen /f/ och /p/, (t=2,44 p < ,05), se tabell 5. 
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Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för andelar rätt inom de olika fonemdistinktionerna i de 

olika åldersgrupperna.  

Fonem- 
distinktion 

3;2-4;10 år 
n=34 

3;2-4;0 år 
n=15 

4;1-4;10 år 
n=19 

/k/ - /t/ 0,45 
±0,03 

0,38 
±0,05 

0,50 
±0,05 

/g/ - /d/ 0,33 
±0,03 

0,26 
±0,04 

0,39 
±0,04 

/n/ - /ng/ 0,42 
±0,04 

0,39 
±0,06 

0,45 
±0,04 

/s/ - /t/ 0,62 
±0,03 

0,51 
±0,05 

0,70 
±0,05 

/f/ - /p/ 0,38 
±0,03 

0,29 
±0,03 

0,44 
±0,05 

/b/ - /p/ 0,42 
±0,03 

0,36 
±0,05 

0,46 
±0,04 

/d/ - /t/ 0,38 
±0,03 

0,31 
±0,04 

0,44 
±0,04 

/g/ - /k/ 0,43 
±0,05 

0,42 
±0,08 

0,44 
±0,06 

 

 

Medelvärdena mellan de båda könen inom samtliga åldersgrupper skiljde sig som högst med 0,09 

andelar rätt. Oberoende t-test visade att de skillnader som förelåg i stickprovet för samtliga barn inte 

var signifikanta. Hos barnen i den äldre åldersgruppen visade ett oberoende t-test att det förelåg en 

signifikant skillnad mellan könen för fonemdistinktionen /g/ - /k/, där pojkarna fick ett högre 

medelvärde för antal rätta svar. Med oberoende t-test visades att inga signifikanta skillnader förelåg 

mellan könen i den yngre åldersgruppen. 
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Tabell 6: Medelvärde och standardavvikelse för andelar rätt inom de olika fonemdistinktionerna för 
flickor och pojkar i de olika åldersgrupperna. 

Fonem- 
distinktion 

3;2-4;10 år 3;2-4;0 år 4;1-4;10 år 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

/k/ - /t/ 0,47 
±0,04 

0,43 
±0,06 

0,46 
±0,06 

0,33 
±0,07 

0,48 
±0,05 

0,54 
±0,09 

/g/ - /d/ 0,36 
±0,04 

0,30 
±0,05 

0,26 
±0,04 

0,25 
±0,07 

0,41 
±0,05 

0,37 
±0,08 

/n/ - /ng/ 0,47 
±0,04 

0,38 
±0,06 

0,47 
±0,08 

0,33 
±0,08 

0,47 
±0,05 

0,43 
±0,08 

/s/ - /t/ 0,66 
±0,05 

0,58 
±0,06 

0,67 
±0,06 

0,41 
±0,06 

0,67 
±0,06 

0,78 
±0,06 

/f/ - /p/ 0,36 
±0,05 

0,39 
±0,04 

0,27 
±0,07 

0,31 
±0,04 

0,43 
±0,06 

0,46 
±0,08 

/b/ - /p/ 0,43 
±0,04 

0,40 
±0,05 

0,36 
±0,07 

0,35 
±0,08 

0,46 
±0,05 

0,47 
±0,08 

/d/ - /t/ 0,39 
±0,04 

0,36 
±0,05 

0,29 
±0,05 

0,32 
±0,06 

0,44 
±0,05 

0,43 
±0,06 

/g/ - /k/ 0,43 
±0,05 

0,44 
±0,08 

0,48 
±0,14 

0,38 
±0,10 

0,41 
±0,05 

0,51 
±0,13 

 

 Resultat av minimala par 

Resultat av ordpar presenteras i tabell 7 och tabell 8.  

Dentalisering/Velarisering  

Inom distinktionen /k/ - /t/ hade samtliga barn lägst antal rätt på ordparen hack/hatt och kub/tub. 

De yngre barnen hade lägst antal rätt på ordparen hack/hatt och block/blått medan de äldre barnen 

hade lägst antal rätt på ordparen kub/tub och häck/hett. För samtliga barn och inom de båda 

åldersgrupperna fick ordparet macka/matta flest antal rätta pekningar.  Inom distinktionen /g/ - /d/ 

hade samtliga barn och de båda åldersgrupperna fått lägst antal rätt för våg/våd och låga/låda och flest 

antal rätt för ordparen gata/data, även om antalet barn som klarade de olika ordparen skiljde sig i 

procent inom de olika åldersgrupperna. Inom distinktionen /n/ - /ng/ fick ordparet så´n/sång lägst 

antal rätt hos hela barngruppen och för de äldre barnen. De yngre barnen hade lägst antal rätt för 

ordparen ton/tång. Flest antal rätt fick samtliga barn och hos de äldre barnen på ordparet vinna/vingar. 

De yngre barnen fick flest rätt på rinner/ringer. 

 

Klusilering   

Inom distinktionen /s/ - /t/ fick samtliga barn och de olika åldersgrupperna lägst antal rätt på 
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ordparen simma/timma och flest antal rätt på ordparen såg/tåg. Inom distinktionen /f/ - /p/ fick hela 

barngruppen och de äldre barnen lägst antal rätt på ordparet klaff/klapp medan de yngre barnen hade 

lägst antal rätt på ordparet fiska/piska. Flest antal rätt hade samtliga barn på ordparet soffa/soppa. 

 

Avtoning 

Inom distinktionen /b/ - /p/ hade alla barn lägst antal rätt på ordparet balett/palett. Flest antal rätt 

hade samtliga barn på ordparet bil/pil. Inom distinktionen /d/ - /t/ hade hela barngruppen och de 

äldre barnen lägst antal rätt på ordparen sladd/slatt och dusch/tusch. Flest antal rätt hade samtliga barn 

på ordparet tand/tant. Inom distinktionen /g/ - /k/ hade alla barn lägst antal rätt på ordparet 

dugga/ducka och de yngre barnen hade också lägst antal rätt på ordparet log/lok. Flest antal rätt hade 

alla barn på ordparet gula/kula. Ordparet gran/kran fick även flest rätt hos de yngre barnen medan de 

äldre barnen också hade flest rätt på ordparet hage/hake. 

 

Överlag hade de äldre barnen högre medelvärde inom samtliga processer. Det förekom dock att de 

yngre barnen hade högre medelvärde inom vissa ordpar. Detta gällde ordparen leka/leta, häck/hett, 

kub/tub, låga/låda, våd/våg, fil/pil, lobba/loppa, labb/lapp, balett/palett, dusch/tusch, sladd/slatt, 

gran/kran, dugga/ducka samt en så´n/en sång.  

 

Tabell 7. Tabellen visar de ordpar där lägst antal barn pekade rätt inom varje fonemdistinktion, 

beräknat i procent%, hos samtliga barn och i de olika åldersgrupperna.  

Fonemdistinktion 3;2-4;10 3;2-4;0 4;1-4;10 

/k/ - /t/ hack/hatt 21 % 
kub/tub 24 % 

hack/hatt 13 %  
block/blått 13 % 

kub/tub 21 % 
häck/hett 26 % 

/g/ - /d/  våg/våd 9 % 
låga/låda 12 % 

låga/låda 14 % 
våg/våd 13 % 

låga/låda 11 % 
våg/våd 5 % 

/n/ - /ng/ en så´n/en sång 18 % 
ton/tång 21 % 

ton/tång 20 % 
en så´n/en sång 27 % 

så´n/sång 11 % 
tunna/tunga 47 % 

/s/ - /t/ simma/timma 18 % 
ros/rot 38 % 

simma/timma 7 % 
ros/rot 27 % 

simma/timma 26 % 
ros/rot 47 % 

/f/ - /p/ klaff/klapp 21 % 
fiska/piska 27 % 
 

fiska/piska 7 % 
falla/palla 13 % 

klaff/klapp 21 % 
fil/pil 32 % 

/b/ - /p/ balett/palett 6 % 
lobba/loppa 29 % 

balett/palett 7 % 
bricka/pricka 27 % 

balett/palett 5 % 
lobba/loppa 26 % 

/d/ - /t/ sladd/slatt 27 % 
dusch/tusch 27 % 

rädd/rätt 20 % 
dal/tal 27 % 

sladd/slatt 21 % 
dusch/tusch 21 % 

/g/ - /k/ dugga/ducka 18 % 
log/lok 24 % 

log/lok 27 % 
dugga/ducka 27 % 

dugga/ducka 11 % 
glass/klass 42 % 
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Tabell 8. Tabellen visar de ordpar där flest barn pekade rätt inom varje fonemdistinktion, beräknat i 
procent%, hos samtliga barn och i de olika åldersgrupperna.  

Fonemdistinktion 3;2-4;10 3;2-4;0 4;1-4;10 

/k/ - /t/ macka/matta 79%¹ 
kopp/topp 74 % 

macka/matta 67%¹ 
kopp/topp 67 % 

macka/matta 90%¹ 
kå/tå 84 % 

/g/ - /d/ gata/data 79 % 
gam/dam 47 % 

gata/data 60 % 
laga/lada 27 % 

gata/data 95 % 
gam/dam 68 % 

/n/ - /ng/ vinna/vingar 65 % 
rinner/ringer 62 % 

rinner/ringer 60 % 
tunna/tunga 47 % 

vinna/vingar 84 % 
ton/tång 74 % 

/s/ - /t/ såg/tåg 88 % 
låsa/låta 88 % 

såg/tåg 80 % 
låsa/låta 80 % 

såg/tåg 95 % 
låsa/låta 95 % 

/f/ - /p/ soffa/soppa 76 % 
fil/pil 38 % 

soffa/soppa 60 % 
fil/pil 47 % 

soffa/soppa 90 % 
fiska/piska 42 % 

/b/ - /p/ bil/pil 85 % 
buss/puss 68 % 

bil/pil 73 % 
buss/puss 40 % 

bil/pil 95 % 
buss/puss 90 % 

/d/ - /t/ tand/tant 62 % 
blöda/blöta 50 % 

tand/tant 47 % 
dusch/tusch 33 % 
 

tand/tant 74 % 
blöda/blöta 68 % 

/g/ - /k/ gula/kula 74 % 
gul/kul 59 % 

gula/kula 60 % 
gran/kran 60 % 

gula/kula 84 % 
hage/hake 84 % 

 

Som resultaten ovan visar återfanns oftast flest antal rätt i ord som hade initial fonemdistinktion. 

Beräknat på samtliga barn är de nio ordpar som har givit flest antal rätt, ord med initial 

fonemdistinktion (ordpar med /ng/ är ej medräknade då de inte förekommer initialt). Ordpar med final 

fonemdistinktion har givit lägst antal rätt. Detta gäller dock ej inom distinktionen /g/ - /k/, /b/ - /p/ 

och /s/ - /t/ där dugga/ducka, balett/palett samt simma/timma gav lägst antal rätt. Inom dessa 

distinktioner var det dock ordparen log/lok, labb/lapp samt ros/rot som gav näst mest antal felsvar, 

vilka alla har finala fonemdistinktioner.  

 

Diskussion 

 

 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka förmågan till fonemdiskrimination av minimala par, 

som speglar de vanligaste paradigmatiska processerna hos barn i åldern tre till fem år.  

 

För att med 95 % kunna säkerställa att samtliga barn i studien inte gissade eller slumpmässigt pekade sig 

till rätt svar krävdes att de pekade rätt på ett visst antal ordpar inom varje fonemdistinktion. Ett fåtal 
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barn klarade denna gräns, dock inte inom samtliga fonemdistinktioner. Resultaten tyder på att fler barn 

i den äldre åldersgruppen klarade nivån för 95 % säkerhet. Detta indikerar att testmaterialet är mer 

tillförlitligt för de barnen. Resultaten skulle kunna vara kopplade till storleken på barnens ordförråd och 

precis som Beaken (1972) skriver är ett auditivt diskriminationstest som inte tar hänsyn till barnens 

ordkunskap på så vis mer tillförlitligt för fyraåringar än för treåringar. I diskussionen som följer 

behandlas samtliga testdeltagares resultat, även de som inte klarat nivån för 95 % säkerhet. 

 

Resultaten antyder att diskriminationsförmågan var svag inom de flesta fonemdistinktioner som 

undersökts i föreliggande studie.  Medelvärdena för antal rätta pekningar understeg hos barnen hälften 

av maxpoäng inom samtliga fonemdistinktioner. Att medelvärdena var låga skulle kunna tyda på att 

barnen ännu inte hade färdigställt sitt fonemförråd. Ett fullständigt fonemförråd, gällande produktion, 

är färdigställt först i fyra- till sjuårsåldern (Nettelbaldt, 2007). Hur långt barnen som deltog i studien 

hade kommit i sin utveckling gällande produktion var ingenting som testningen syftade till, vilket gör 

det svårt att uttala sig om barnens produktiva fonemförråd. Att medelvärdena för antal rätta svar var 

låga skulle även kunna förklaras av att barnen behandlade ordet de hörde som en acceptabel 

uttalsvariant och därmed inte tolkade den fonetiska distinktionen som språkligt relevant, precis som 

Thiessen och Yee (2010) har beskrivit. Vidare kan diskuteras huruvida barnen analyserade orden enligt 

en analytisk strategi eller en gestalstrategi. Yavas och Gogate (1999) menar att barn först i fyraårsåldern 

medvetet kan avgöra vilket fonem det är som är betydelseskiljande. Skulle barnen använda sig av en 

gestaltstrategi och på så vis inte besitta förmågan att segmentera olika fonem i ett ord, skulle en felaktig 

pekning kunna förklaras med att barnet helt enkelt inte analyserade delarna av ordet, utan kopplade 

helheten till sina tidigare erfarenheter av ord. Därmed inte sagt att de inte skulle kunna uppfatta 

fonemdistinktionen om de hade fått höra båda orden i det minimala paret samtidigt, vilket också 

Swingley och Aslin (2002) diskuterar utifrån deras studie.  

 

De låga resultaten på testet gör det dock motiverat att diskutera resultaten utifrån fler aspekter än 

endast förmågan till fonemdiskrimination. Flertalet källor (Locke,1993, Beaken, 1972) styrker hypotesen 

om att storleken på barnets ordförråd samt tydligheten av illustrationer har en avgörande roll när 

testning av fonemdiskrimination görs med hjälp av minimala par. En förklaring till det stora antalet 

felpekningar skulle således kunna vara att de ord som ingår i testmaterialet inte finns etablerade i 

barnens ordförråd. Ju fler ord barnen har i sitt ordförråd, desto mer uppmärksamma kan de vara på 

den fonetiska distinktionen (Swingley et. al., 2002). I flera fall skulle det kunna var så att barnen hade ett 

av orden i ordparen i sitt ordförråd och därför valde att peka på det kända ordet vid båda visningarna. 

Om endast ett ord är känt för barnet skulle man kunna anta att de genom uteslutningsmetod inte skulle 
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peka på samma bild vid exponering av det andra ordet i det minimala paret. Testutförarna uppfattade 

det dock som att en majoritet av barnen inte behandlade de okända orden på detta vis. Ett exempel 

som tyder på detta är när ett barn vid testning av målordet /hett/, bestämt pekade på /häck/ och sa 

uppfordrande  ”Nej! Häck!”. Testutförarna tolkade detta som att barnet uppfattade fonemdistinktionen 

men inte använde sig av en uteslutningsmetod. I andra fall då barnen inte gav något annat gensvar än 

pekning var det dock svårt att veta om de felaktiga svaren berodde på oförmåga till 

fonemdiskrimination eller en acceptans av uttalsvariation. Felpekningar skulle också kunna vara ett 

resultat av en viss preferens hos barnen. I ordparet glass/klass föreföll barnen preferera just ordet glass 

och det har vid flertalet tillfällen ackompanjerats med uttryck som ”jag tycker om glass” eller ”vi har 

glass hemma”. En möjlig tolkning skulle kunna vara att barnet med säkerhet förväntade sig att höra 

ordet glass och pekade redan innan själva processandet av ordet var färdigt. Att barnens förväntningar 

och omvärldskunskap styr valet av pekning kan förklaras med att de använder sig av top-downprocesser 

(Bishop, 1997). Fler exempel där barnens pekningar tytt på top-down processer är i ordparen 

block/blått och hack/hatt. Inom distinktionen /k/ - /t/ var det dessa ordpar som fick minst antal rätta 

pekningar. Blått föreföll vara den bild som barnen oftast pekade på, även när de exponerades för ordet 

block. Ofta pekade barnen på bilden innan det finala fonemet benämndes, vilket tyder på en top-down-

process. Samma sak gäller för ordparet hack/hatt, där hattbilden prioriterades framför hackbilden. 

Felpekningar inom detta ordpar skulle även kunna förklaras av att illustrationerna för barnen föreföll 

vara lika varandra. Ett barn påpekade ”Det är ju två hattar och en är trasig”. På bilden för hack visades 

en trasig, rund tallrik med kant som kunde förväxlas med en hatt.  

 

Inom samtliga processer innehöll de ordpar med flest antal rätta pekningar, ord som skulle kunna antas 

vara bekanta för barn i tre- till fem års ålder. De förekommande orden i dessa ordpar var till största del 

konkreta substantiv som utvecklas tidigt och skulle därför kunna vara väl etablerade hos barnen i 

undersökningen (Nettelbladt et. al., 2007). I många av ordparen förekom också fonemdistinktionen 

initialt. Detta överensstämmer med Simonsens (1997) undersökning av norska barn, där barn i tre- till 

fyra års ålder hade tillägnat sig flest konsonanter i initial position. Även Yavas och Gogate (1999) menar 

att tre- till femåringar har lättare att diskriminera fonem i initial position. På samma vis kan en koppling 

ses i resultatet mellan final position och lägst antal rätta pekningar. Resultatet är i linje med vad som 

skrivits om att fonem i final position är svårast för barnen att tillägna sig (Linell et. al., 1980; Simonsen, 

1997).  

 

 Åldersskillnader 

Resultaten av testningen tyder på att förmågan till fonemdiskrimination förbättras i takt med ökad 
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ålder. Testningen av samtliga fonemdistinktioner indikerar att de äldre barnen hade ett högre 

medelvärde av antal rätta pekningar. Trots att ålderskillnaden var liten mellan grupperna kan likväl en 

skillnad i medelvärde påvisas. De individuella skillnaderna i språkutvecklingen hos den undersökta 

barngruppen kan vara stora, men resultaten i stickprovet skulle ändå kunna tolkas som att det händer 

mycket i den perceptuella utvecklingen mellan tre och fem års ålder. Oberoende t-test visade dock att 

endast distinktionen /f/ - /p/ gav en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. 

 

Tendenser till bättre resultat med stigande ålder kan diskuteras utifrån andra aspekter än förmågan till 

fonemdiskrimination. Förmågan till fonemdiskrimination har ett samband med storleken på ett barns 

ordförråd. Under ett år hinner ett barn förvärva många nya ord (Thiessen et. al., 2010). Det är därför 

inte anmärkningsvärt att resultaten skiljer sig åt mellan de olika åldrarna. Inom de flesta 

fonemdistinktioner var det samma ordpar som fick högst respektive lägst antal rätta pekningar inom de 

olika åldersgrupperna. Det som skiljde åldersgrupperna åt var att fler barn pekade rätt inom den äldre 

gruppen jämfört med den yngre gruppen. De äldre barnen lyckades bättre inom de ordpar som 

innehöll abstrakta ord vilket skulle kunna förklaras av att abstrakta ord etableras senare i barnets 

språkutveckling. Då förutsättningen för testning med minimala par är att orden ska gå att illustrera kan 

bilderna i testmaterialet också diskuteras för just dessa ord (Locke, 1993).                                                                                  

 

En intressant upptäckt i resultatet är att barnen i den yngre åldersgruppen i högre grad klarade att 

diskriminera ordpar som sannolikt är mindre vanliga i deras vardagsmiljö. Sådana är ordpar som 

klapp/klaff, labb/lapp och balett/palett. Det vore intressant att veta om det berodde på att de äldre 

barnen på grund av ett större ordförråd kände igen ett av orden i ordparen och därför pekade på 

samma bild två gånger. Det ledde då automatiskt till att barnet fick 0 poäng inom fonemdistinktionen, 

medan ett barn som inte kunde något av orden hade en chans till att slumpmässigt gissa rätt. För en 

djupare analys av detta krävs att endast de barn som klarat säkerhetsgränsen för signifikans deltar i 

tolkningen av resultatet och på så vis skulle slumpmässiga svar och gissningar kunna uteslutas. 

 

Hos barnen i den äldre åldersgruppen visade ett oberoende t-test att det förelåg en signifikant skillnad 

mellan könen för fonemdistinktionen /g/ - /k/, där pojkarna fick ett högre medelvärde för andel rätta 

svar. Beträffande övriga fonemdistinktioner kunde inga signifikanta skillnader noteras mellan pojkar 

och flickor. Just för fonemdiskrimination kunde inte resultatet i föreliggande studie styrka Lockes 

(1993) påstående om att flickor generellt ligger före pojkar vad gäller språkutvecklingen.  
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 Metoddiskussion 

I en undersökning med hjälp av minimala par finns det en risk att gissningar eller slumpmässiga 

pekningar påverkar resultatet. Det vore därför mest tillförlitligt att plocka ut de barn som uppfyller den 

säkerhetsnivå som finns beskriven i metoden och göra separata analyser av deras resultat. Om 

resultaten skulle tolkas utifrån dessa kriterier skulle på så sätt slutsatsen vara att de barn som inte 

uppnår säkerhetsnivån skulle gissa eller slumpmässigt peka, på grund av en bristande förmåga till 

fonemdiskrimination. Under litteraturstudier, testsituationer och djupare analys av resultaten har det 

dock framkommit att det finns många faktorer som påverkar resultatens utfall, så som ordkännedom, 

ordpreferenser, fonemposition, bristande illustrationer och koncentration. Detta motiverar valet att 

använda samtliga barns resultat i undersökningen. 

 

Samtliga barn som ingick i studien har medverkat väl och visat god förståelse för uppgiften. Intrycket 

var att koncentrationen avtog hos ett fåtal barn mot slutet av testningen, vilket antyder att testmaterialet 

innehöll en något för stor uppsättning bildpar. Måhända skulle resultatet blivit annorlunda om 

uppsättningen varit mindre omfattande. Å andra sidan skulle ett lägre antal bildpar leda till att kraven på 

antal rätta svar skulle bli högre. Exempelvis krävs endast 6 rätta svar vid 11 bildpar, medan 4 rätta svar 

krävs vid 5 bildpar för att med 95 % säkerhet utesluta slumpmässigt pekande. Materialets omfattning 

bör således diskuteras delvis utifrån barnens koncentrationsförmåga och nivå för statistiskt 

säkerställande. Då det i vissa fonemdistinktioner finns ett begränsat antal ord som fungerar som 

minimala par, vore det möjligen mer motiverat att samtliga distinktioner representerades av samma 

antal minimala par för en rättvis jämförelse mellan distinktionerna.  

 

Svårigheter med minimala par är att finna möjliga ord som går att illustrera. Materialet som används i 

föreliggande studie innehåller ord som kan antas vara svåra för barn i den aktuella åldern. Att ord så 

som våd, labb, palett och klaff  är okända för barnen är föga förvånande. Abstrakta begrepp som 

timma, kul och rätt kan ge olika associationer hos olika barn vilket gör illustrationer av dessa ord mer 

komplexa. En möjlig lösning på dessa problem hade kunnat vara att först testa illustrationernas 

tydlighet hos en kontrollgrupp barn, eventuellt med olika bildalternativ.  

 

Föreliggande studie har bidragit till ökad kunskap kring tre- till femåringars förmåga att diskriminera 

mellan olika fonem. Ett lättillgängligt bildmaterial har skapats utan krav på större utrustning. Då 

bildvisning är en vanlig företeelse i barnets vardagsmiljö har det förefallit som att risken för 

prestationskrav var liten och den enda respons som krävdes av barnet var i form av pekning. Bilderna i 

materialet skapades med en strävan att de skulle vara enkla och tydliga utan att för många detaljer skulle 
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avleda uppmärksamheten från aktiviteten. Det har förefallit som om bilderna, med få undantag, 

godtogs av barnen som passande illustrationer för målorden. Detta torde göra bildmaterialet lämpligt 

att använda i kliniskt arbete.  

 

Studien har även belyst de svårigheter som kan förekomma vid testning av något så komplext som 

förmågan till fonemdiskrimination. Det har framkommit att resultat av förmåga till 

fonemdiskrimination, med hjälp av illustrerade minimala par, skulle kunna ha ett samband med 

förmågor inom andra språkliga domäner, vilket kan vara av relevans för klinikern.  

 

 Framtida studier 

Utifrån resultatet kan det antas att barns ordkunskap påverkar deras resultat vid testning av 

diskrimination av minimala par. Tankar har väckts huruvida resultatet skulle se annorlunda ut om 

testutförandet skett på annat sätt. Ett alternativt tillvägagångssätt för att rikta fokus mer mot 

diskriminationsförmågan hade kunnat vara att låta barnet höra båda orden i det minimala paret och 

sedan bett det att peka på målordet. För framtida studier vore det en fördel att innan genomförandet av 

undersökningen använda en kontrollgrupp för att uppskatta barnens ordkunskap och tolkning av 

bilderna. En större deltagargrupp skulle troligtvis också bättre spegla hur populationen tre till 

femåringar klarar att diskriminera mellan olika fonem.  

 

Då ordkunskapen förefaller spela en stor roll vid testning med hjälp av minimala par vore det även 

intressant att genomföra ett lexikalt test och korrelera resultaten av det med resultaten på 

diskriminationstestet. Det vore också intressant att i samband med detta undersöka barnens 

uppfattning av non-ord. En sådan undersökning skulle möjligen ge barnen mer lika förutsättningar för 

resultatet av diskriminationsförmågan. 

  

 

 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka tre- till femåringars förmåga till fonemdiskrimination med hjälp av 

illustrerade minimala par. Resultaten indikerar att förmågan är svag. Dock togs inte någon hänsyn till 

barnens ordkunskap eller fonemkontext. Det diskuterades kring huruvida barnens förmåga till 

fonemdiskrimination skulle kunna vara kopplad till utvecklingen inom andra språkliga domäner, då 

särskilt den lexikala utvecklingen föreföll påverka resultatet hos studiens deltagare. Studiens resultat 

belyser vikten av vaksamhet vad gäller andra språkliga förmågors betydelse vid användandet av 
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minimala par. Som en konsekvens av detta vore det intressant att i framtida studier utveckla 

undersökningsmaterialet till att kunna användas med större tillförlitlighet vid testning av 

fonemdiskrimination.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 
Vi heter Siri Johansson och Elin Lethagen och går vårt näst sista år på logopedprogrammet vid 
Linköpings universitet. Under våren kommer vi att skriva en kandidatuppsats som skall handla om hur 
barn uppfattar olika språkljud. Syftet med uppsatsen är att ta fram ett lämpligt bildmaterial som sedan 
ska ingå i ett språktest. För att undersöka om bilderna passar för testets syfte, skulle vi behöva testa 
dem på ett antal barn utan tal- eller språkproblem i åldern 3-4 år. 
Vår förhoppning är att få träffa barn ute på förskolor för att se om bilderna går hem hos dem. För 
barnet skulle detta innebära att det en kort stund går ifrån barngruppen till ett avskilt rum på förskolan 
och träffar oss. Vi kommer där att visa barnet några bilder och be dem peka på de bilder vi benämner. 
Det här kommer att ta ca 5 minuter och ”vill man inte så slipper man”. Barnets namn kommer inte att 
registreras utan enbart uppgifter om kön och ålder vid tillfället kommer att sparas.  
Vi skulle vara tacksamma om ni ville låta ert barn delta i vår studie. 
Använd svarstalongen nedan och lämna den till förskolepersonalen snarast möjligt. 
Vi kommer sedan att besöka förskolan och träffa de barn vars föräldrar godkänt deltagande . 
Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handledare. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Siri Johansson & Elin Lethagen 

 
sirjo128@student.liu.se 
elile428@student.liu.se 

 
Handledare: 
Inger Lundeborg 
inger.lundeborghammarstrom@liu.se 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ja, mitt barn(förnamn) _______________________________ får delta i studien för framtagning av 
bildmaterial.  
Han/hon är född_____________________________(år, månad och dag) 
 
Nej, mitt barn __________________________ får inte delta i studien för framtagning av bildmaterial. 
 
 

________________________________________________________________________________
_____________________ 
Målsmans underskrift     Namnförtydligande 

mailto:sirjo128@student.liu.se
mailto:elile428@student.liu.se
mailto:inger.lundeborghammarstrom@liu.se
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Bilaga 2 

 

Test av fonemdiskrimination, rättningsblankett 
 
Datum: 
Ålder:   
Kön: 
             Poäng:               Kommentar:                  Poäng:           Kommentar: 

Kul  Hatt    

Pricka  Soppa    

Blöta  Lapp    

Ringer  Fil    

Te  Rätt    

Tåg  Buss    

Tunna  Sladd    

Leta  Tal    

Bil  Hake  

Palett  Gosa  

Kub  Låga  

Ros  Lok  

Våd  Dam  

Gula  Sugga  

Loppa  ------------  

Häck  Kula   

Ryka  Pil   

Låta  Rot   

Klaff  Kopp  

Laga  Gam   

Gran  Hage   

Tant  Rädd   

Blått  Sand   

Ton  Balett   

Tand  Tand  

K  Gul  

Tung  Bricka  

Kall  D  

Timma  Dugga  

Glass  Lada  

Tår  Block  

Palla  Såg  

Tusch  Dusch  

Topp  Puss  

Hissa  Soffa  

Ducka  Blöda  

Sån  Låda  

Matta  Simma  

Piska  Hack  

Data  Log  
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Vingar  Lobba  

Hett    

Klass    

Sår    

Sudda    

Fiska    

Våg    

Tall    

Hitta    

Låsa    

Tång    

Kung    

Kran    

Pil    

Gata    

Rinner    

Klapp    

Falla    

Dal    

Ryta    

Tå    

Vinna    

Slatt    

Sång    

Tub    

Labb    

Leka    

Tunga    

Macka    

Dosa    

 
 

 


