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Abstract 
In a phonological assessment, the aim is to obtain systematic and reliable data of a child's 

speech output, which can then serve as a basis for a decision on an appropriate intervention 

(Wolk & Meisler, 1998). Whether phonological assessment should be derived from an 

analysis of picture-naming or a conversation with the child, and whether the two methods for 

elicitation generate equivalent results, has been debated among clinicians and researchers for 

an extended time (Masterson, Bernhardt & Hofheintz, 2005). 

The aim of the present study was to compare two methods of speech elicitation for 

phonological assessment: spontaneous conversation and picture-naming, respectively. In the 

study, the procedures have been used when assessing children with phonological disorders as 

well as children with typical language development. The results are presented using two 

levels of phonological analysis; degree of phonological impairment, in terms of percentage of 

phonemes correct (PPC), and type of phonological impairment, in terms of phonological 

simplification processes. Eighteen (18) children participated in the study, nine (9) with 

phonological impairment (age 3;10 – 5;11), and nine with typical phonologic development 

(age 3;2 – 4;6). No significant differences were found regarding the percentage of phonemes 

correct between the two elicitation methods, neither for the group of children with 

phonological impairment, nor for the group of children with typical phonological 

development. Thus, the degree of speech difficulties was the same regardless of elicitation 

method. In assessing the type of impairment, however, a comparison between the sensitivity 

and the specificity obtained in the two tests indicate that there is a difference in how well the 

two elicitation methods intercept the phonological simplification processes. In the two 

elicitating methods, exactly the same processes could not be found in the speech of any child. 

The discussion includes the consequences of word structure, position and context of 

phonemes in the different speech samples. Furthermore, advantages and disadvantages of 

using the different elicitation methods in phonological assessment are discussed.  

The present study contributes to an increased knowledge about the ability to capture 



phonological problems sing picture-naming and conversational speech samples, respectively, 

in assessing a child’s speech. Furthermore, the study presents input to the on-going debate on 

phonological assessment, and may contribute to reflectance when selecting a clinical 

assessment tool. 
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Sammanfattning 
Målet med en fonologisk bedömning är att erhålla en så tillförlitlig bild av barnets förmågor som 

möjligt, för att på bästa sätt kunna planera en lämplig intervention (Wolk & Meisler, 1998). Såväl 

forskare som kliniker har länge diskuterat frågan om en fonologisk bedömning bör grunda sig på 

en analys av ett insamlat material från ett bildbenämningstest eller spontantal, samt om de olika 

bedömningsmetoderna ger ett likvärdigt resultat (Masterson, Bernhardt & Hofheintz, 2005). 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida det föreligger någon skillnad mellan 

resultat på ett fonologitest och resultat av en spontantalsbedömning, hos barn med fonologisk 

språkstörning. Analysen avser grad av fonologiska avvikelser i form av andel korrekt producerade 

fonem och typ av fonologiska avvikelser i form av fonologiska förenklingsprocesser. Totalt deltog 

18 barn i studien, varav nio barn med fonologisk språkstörning i åldern 3;10 – 5;11 år och en 

kontrollgrupp med nio barn med typisk språkutveckling i åldern 3;2 – 4;6 år. 

 

Resultaten visar inga signifikanta skillnader i andel korrekta fonem mellan den fonologiska 

informationen i de olika insamlade materialen, varken för barnen med språkstörning eller för 

kontrollgruppen. Bedömningen av grad av svårighet hos barnen med språkstörning bedöms vara 

den samma oavsett hur materialet hade insamlats. Vad gäller typ av fonologiska avvikelser tyder 

beräkningar av ett bildbenämningstests sensitivitet och specificitet på att det finns en skillnad i hur 

väl de olika bedömningsmetoderna fångar upp fonologiska förenklingsprocesser. Inte hos något 

av barnen som medverkade i studien återfanns exakt samma processer i de olika 

bedömningsmetoderna. Resultaten diskuteras utifrån ordstruktur samt fonemens position och 

kontext i materialen från de olika bedömningsmetoderna. Vidare diskuteras för- och nackdelar 

med de olika metoderna vid insamling av information för fonologisk bedömning. 

 

Studien bidrar till ökad kunskap kring hur ett bildbenämningstest och en spontantalssession fångar 

upp grad och typ av fonologiska avvikelser hos barn med fonologisk språkstörning och kan utgöra 

stöd inför val av fonologisk bedömningsmetod. 
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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 berörda logopeder och förskolepersonal vilka bidragit till att göra 

denna studie möjlig. Många tack riktas också till vår handledare Inger Lundeborg 

Hammarström för stöd och hjälp under processens gång.  

 

Linköping, maj 2012 

Siri Johansson och Elin Lethagen 
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Inledning 
De formella test som idag används av kliniskt verksamma logopeder för att utreda barn med 

språkstörning täcker inte in alla språkliga detaljer som kan vålla dessa barn problem. Även de 

mest noggranna test kan inte med säkerhet ge en autentisk representation av de svårigheter 

som kan återfinnas hos barn med språkstörning i samtliga situationer och miljöer (Leonard, 

2000). För att optimera logopedisk intervention, är det vid bedömning av ett barns språk, 

viktigt att kartlägga hur barnets språk fungerar i olika kontexter. Forskare och kliniskt 

verksamma logopeder har under lång tid diskuterat huruvida en fonologisk bedömning främst 

bör grunda sig på analys av bildbenämning eller spontantal (Masterson, Bernhardt & 

Hofheintz, 2005). I tidigare studier har den information som ett bildbenämningstest ger 

jämförts med spontantal hos barn med fonologisk språkstörning (Wolk & Weisler, 1998). I 

flera studier har man funnit att det finns skillnader i resultaten beroende på vilken 

bedömningsmetod som används i den fonologiska bedömningen (Wolk & Meisler, 1998; 

Morrison & Shriberg, 1992). Emellertid har ingen sådan studie utförts på svenska barn, vilket 

motiverar föreliggande studie. 

Bakgrund 

Fonologi 
För att behärska ett språks fonologi krävs det att individen har kunskap om vilka fonem som 

språket innehåller, hur de skiljer sig från varandra samt vilka kombinationer som är möjliga 

för det specifika språket. Denna kunskap är nödvändig för såväl perception som produktion, 

det vill säga att såväl kunna diskriminera mellan skillnaderna i andras tal som att själv kunna 

producera dem (Garlén, 1988). 

Fonologisk utveckling 
Den fonologiska utvecklingen berör uttal, men även hur barn organiserar ljudbilder i 

fonologiska system. Barnets fonologiska utveckling innebär en nära samverkan mellan 

talproduktion och talperception (Locke, 1993). Det finns ett flertal teorier som utifrån olika 

utgångspunkter beskriver barns fonologiska utveckling. 
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Den strukturalistiska språkteorin beskriver språkets struktur och relationer mellan olika 

element i språksystemet. Fonemelementet är ett centralt begrepp och fonematiska kontraster 

anses nödvändiga för barns fonologiska utveckling. Inom strukturalistisk teori antas att barnet 

först tillägnar sig de mest utmärkande kontrasterna, för att sedan successivt tillägna sig de 

minimala kontrasterna (Leonard, 2000).  

 

Inom generativ fonologi är samlingen av distinktiva särdrag de väsentliga enheterna. Den 

fonologiska utvecklingen förklaras med att barn har underliggande, vuxenlika fonologiska 

representationer. I takt med den övriga språkutvecklingen lär barnet in de distinktiva särdrag 

som är giltiga för modersmålets fonetiska representation (Chomksy, 1968). En 

vidareutveckling av den generativa fonologin är den så kallade naturliga fonologin, först 

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

(Ball & Kent, 1997). Processerna baseras på klasser av segment, snarare än på enskilda 

fonem. Förenklingsprocesser som innebär uttalslättnader, är naturligt förekommande hos barn 

i den tidiga utvecklingen och minskar successivt under uppväxten för att sedan försvinna helt. 

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

fonologisk språkstörning hos barn (Leonard, 2000). 

 

Varje språklig domän kan delas upp i perception och produktion. Fonologisk perception 

inbegriper diskrimination mellan olika fonem och segmentering av beståndsdelar i 

ljudsekvenser (Nettelbladt & Salameh, 2007). Redan hos spädbarn finns förmågan att 

diskriminera mellan alla fonetiska distinktioner som uppträder i främmande språk. Den 

fonetiska perceptionen förändras och blir språkspecifik under slutet av det första levnadsåret 

(Fennel & Werker, 2003). Talperception och talproduktion har en nära samverkan under den 

tidiga språkutvecklingen och barnets imitation av omgivningens tal är av största vikt för den 

fortsatta fonologiska utvecklingen (Locke, 1993). Vid cirka ett års ålder har barnet utvecklat 

en begynnande fonologisk igenkänningsförmåga och etablerat ett förråd av 

minnesrepresentationer, vilka är centrala förutsättningar för den senare ordinlärningen. I takt 

med stigande ålder börjar barnet successivt att analysera enheter i ord och medvetenheten om 

ordens inre struktur ökar. Vad gäller talproduktionen är de flesta initiala fonem etablerade vid 
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fyra års ålder, medan de tillägnade fonemen i medial eller final position är långt färre 

(Simonsen, 1997). Tillägnandet av det svenska fonemsystemet är i stort sett fullständigt först 

mellan fyra och sju års ålder (Nettelbladt, 2007). 

Fonologisk språkstörning 
Fonologiska problem är den vanligast förekommande typen av språkliga problem hos svenska 

barn i förskoleåldern och fonologi är också den språkliga nivå som är mest undersökt 

(Nettelbladt, 2007). Fonologiska svårigheter kan förekomma isolerade, men det är vanligt att 

de samförekommer med problem inom andra språkliga domäner. Barn som har grammatiska 

och lexikala svårigheter har, nästan undantagslöst, även fonologiska svårigheter i någon grad 

(Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). 

 

De fonem som etableras tidigast hos typiskt utvecklade barn etableras också först hos barn 

med fonologisk språkstörning, om än i en något senare ålder. Fonem som tillägnas sent i 

språkutvecklingen kan vålla problem under en avsevärt längre tid för barn med fonologisk 

språkstörning, jämfört med hos barn med typisk utveckling (Leonard, 2000). Antaganden 

finns om att ett barn med fonologisk språkstörning har organiserat sitt fonologiska system på 

ett ofördelaktigt sätt, vilket gör att de får svårt med segmenteringen av ord och stavelser 

(Svensson, 1998). Segmenteringsproblem påverkar utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten som har stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Barn som har en 

språkstörning i förskoleåldern löper därför större risk än jämnåriga barn utan språkstörning, 

att drabbas av läs- och skrivsvårigheter senare i utvecklingen, trots att de vid åldern för 

läsinlärning kanske inte längre uppnår kriterierna för språkstörning (Catts, Fey, Tomblin & 

Zhang, 2002).  

 

Det har debatterats kring huruvida en avgränsning kan göras mellan barn med avvikande 

språkutveckling och barn med försenad språkutveckling (Leonard, 2000). Diskussionen som 

förts har grundat sig på data som främst har baserats på enspråkiga, engelsktalande barn. I 

materialen har man inte kunnat hitta strukturer som endast kan ses hos barn med fonologisk 

språkstörning. Hos svensktalande barn med språkstörning har däremot språkliga strukturer 

som inte förekommer hos kontrollgrupper av yngre barn med typisk språklig utveckling 
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påvisats. Barn med språkstörning har också uppvisat en mer ojämn språklig utvecklingsprofil 

än barn med typisk språkutveckling. Frekvensen av fonologiska avvikelser som återfinns hos 

yngre typiskt utvecklade barn var dessutom högre hos barn med språkstörning (Salameh, 

Håkansson & Nettelbladt, 2004).     

 

Orsaksteorier 
Det har debatterats kring huruvida en avgränsning kan göras mellan barn med avvikande 

språkutveckling och barn med försenad språkutveckling (Leonard, 2000). Diskussionen som 

förts har grundat sig på data som främst har baserats på enspråkiga, engelsktalande barn. I 

materialen har man inte kunnat hitta strukturer som endast kan ses hos barn med fonologisk 

språkstörning. Hos svensktalande barn med språkstörning har däremot språkliga strukturer 

som inte förekommer hos kontrollgrupper av yngre barn med typisk språklig utveckling 

påvisats. Barn med språkstörning har också uppvisat en mer ojämn språklig profil och 

frekvensen av fonologiska avvikelser som återfinns hos yngre typiskt utvecklade barn var 

dessutom högre hos barn med språkstörning (Salameh, Håkansson & Nettelbladt, 2004).     

 

Ett flertal hypoteser om vad som ligger bakom språkstörning återfinns i litteraturen. På 1970-

talet redogjorde Tallal & Piercy (1973) för studier i vilka indikationer på att barn med 

språkstörning har svårigheter med att bearbeta och minnas auditivt presenterad information 

presenteras. De största svårigheterna uppvisades då stimuli var korta och snabba och barnen 

hade också svårigheter att hålla kvar långa sekvenser av ord i minnet. Exempelvis var klusiler 

svårare att uppfatta då de uppträder med större frekvens- och intensitetsvariationer än vokaler 

(Tallal & Piercy, 1973).  

 

Leonard (2000) stödjer antagandet om att språkstörning har sin grund i auditiva 

bearbetningsproblem och benämner sin teori Surface Account. Han menar att 

förutsättningarna för talutvecklingen är att kunna identifiera de grundläggande fonologiska 

enheter som förutsätter en effektiv perception (Leonard, 2000) Leonard hävdar att barn med 

språkstörning har svårt med morfem med låg fonetisk substans, både vad gäller uppfattning, 

bearbetning och produktion. Morfem som har låg fonetisk substans har kortare varaktighet än 
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de omkringliggande morfemen och gör dem därför svåra att uppfatta. Dessa karakteristiska 

känns igen hos obetonade stavelser och finala konsonanter. Detta påverkar perceptionen som i 

sin tur påverkar produktionen av dessa fonem (Leonard, 2000). 

 

Det finns även en hypotes om arbetsminnets betydelse för språkinlärningen. Baddeley (1990) 

hävdar utifrån sin teori att ett väl fungerande arbetsminne är en förutsättning för lagring och 

bearbetning av information som är oumbärlig för såväl den kognitiva utvecklingen som för 

språkinlärningen. En begränsad kapacitet hos det fonologiska korttidsminnet skulle således 

orsaka språkstörning (Baddeley, 1990). 

Karakteristik av fonologisk språkstörning 
Att diagnostisera språkstörning innebär att ta hänsyn till ett flertal inklusions- och 

exklusionskriterier. Många barn faller inom ramen för inklusionskriterier för språkliga 

svårigheter. Utmaningen för klinikern är att utröna huruvida svårigheterna har sin grund i en 

språkstörning eller i andra funktionsnedsättningar, där språkliga problem blir en följd. Det är 

av största vikt att inte lättvindigt förklara språkliga problem utifrån andra 

funktionsnedsättningar och vara medveten om att språkstörning även kan förekomma i 

kombination med dessa, vilket kan påverka val av intervention (Leonard, 2000). 

 

Utgångspunkterna för undersökning och kartläggning av fonologisk förmåga hos barn har 

varierat. Den tidigaste forskningen fokuserade främst på förekomst och precision av enstaka 

fonem i barnets språk. En svaghet med denna inriktning är att vissa generaliseringar missas 

genom att stanna på segmentnivå. Ingen hänsyn tas till de särdrag som gör att fonemen 

påverkar varandra beroende av fonologisk kontext. Många fonem liknar varandra utifrån olika 

karakteristika och barn med språkstörning har ofta problem med fler fonem av liknande art 

(Leonard, 2000). För att ringa in sådan information började forskare under 1970-talet att dela 

in fonem utifrån distinktiva särdrag. Chomskys och Halles särdragsteori var den som fick 

mest genomslagskraft (Bernhardt & Stoel-Gammon, 1994). Systemet beskriver skillnader och 

likheter mellan fonem utifrån särdrag som bland andra vokalisk, konsonantisk, nasal, 

approximantisk, glidande, bakre, främre, öppen, sluten, rundad och orundad (Chomksy, 

1968). 
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Ett vanligt sätt att kartlägga fonologisk språkstörning idag är att utgå från de 

förenklingsprocesser som beskrivs inom naturlig fonologi. Förenklingsprocesserna kan också 

uppträda hos barn med typisk språkutveckling. En del processer, exempelvis avtoning, kan 

tyckas härstamma från särdragsindelningen, medan andra processer så som utelämning av 

obetonad stavelse är irrelevanta ur särdragssynpunkt. Vid processanalys görs en jämförelse 

mellan barnets produktion och målordet och förekommande förenklingar beskrivs på ett 

systematiskt sätt (Leonard, 2000). Förenklingsprocesserna delas vanligen in i syntagmatiska 

eller paradigmatiska processer. Syntagmatiska processer förekommer ofta i den tidiga 

utvecklingen och är kontextkänsliga på så vis att de påverkar ordens fonotaktiska och 

prosodiska struktur (Salameh et. al., 2004). De mest typiska syntagmatiska processerna hos 

barn med språkstörning är utelämning av pretonisk stavelse, reduplikation, assimilation, 

förenkling av konsonantförbindelser samt neutralisering av ordaccent (Nettelbladt, 2007). 

Andra syntagmatiska processer är utelämning av final konsonant, fjärrassimilation, 

vokalassimilation, substitution av dummystavelse eller dummyvokal, tillägg av 

dummykonsonant, vokalepentes, kontaktmetates, samt neutralisering av vokaler. De 

paradigmatiska processerna är inte kontextberoende på samma sätt utan påverkar endast 

klasser av segment. Paradigmatiska processer förekommer i ett senare stadium av 

språkutvecklingen, ofta i form av fonemsubstitutioner (Salameh et. al., 2004). De mest typiska 

paradigmatiska processerna hos barn med språkstörning är klusilering, avtoning, försvagning, 

dentalisering samt velarisering (Nettelbladt, 2007). Andra paradigmatiska processer är 

vokalsubstitution, frikativisering, nasalering, lateralisering, påtoning, labialisering, 

palatalisering samt h-sering (Nettelbladt, 1983). Hos barn med språkstörning förekommer 

både de typiska och de mer ovanliga förenklingsprocesserna oftare än hos barn med typisk 

språkutveckling och kan vara svåra att bryta (Salameh et. al., 2004).    

 

Förmågan till korrekt produktion av ett ord avgörs till stor del av barnets fonologiska 

processande. Vance, Stackhouse & Wells (2005) fann i en studie att det ställdes olika krav på 

dessa förmågor om barnet ombeds benämna en bild, repetera ett ord eller repetera ett non-ord. 

Vidare visade resultaten att längden på ord har betydelse för andelen korrekta fonem som 
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barnet producerar. En signifikant skillnad kunde uppmätas mellan en- och tvåstaviga ord 

jämfört med tre- eller fyrstaviga ord (Vance et. al., 2005). 

Fonologisk bedömning 
Målet med en fonologisk bedömning är att erhålla en så tillförlitlig bild av barnets förmågor 

som möjligt, avgöra om barnet är i behov av språklig intervention samt i så fall planera den så 

effektivt som möjligt (Wolk & Meisler, 1998). Vid en fonologisk analys måste flera aspekter 

beaktas. Material och metod bör i möjligaste mån fånga upp barnets förmågor i olika 

kontexter och situationer. Hänsyn bör tas till den miljö vari kartläggningen sker samt vem 

samtalspartnern är (Wolk & Meisler, 1998; Hansson & Nettelbladt, 2007). Det är viktigt att 

beakta att en testsituation omöjligt kan representera allt som barnet någonsin har producerat, 

vilket innebär att analysen av barnets produktion vid testningen baseras på ett specifikt 

stickprov. Insamlingen kan ske under en dag då barnet av någon anledning producerar mindre 

tal än normalt och resultatet kan också påverkas om barnet är blygt eller har 

koncentrationssvårigheter (Ingram, 1989; Nettelbladt et. al., 2008). Det faktum att det ofta 

görs en inspelning under insamlingen av ett talmaterial kan upplevas som ett störande moment 

av samtalsdeltagarna och kan påverka den naturliga interaktionen (Hansson & Nettelbladt, 

2007).  

 

Valet av fonologisk bedömningsmetod bestäms utifrån tidseffektivitet, hur lätthanterlig 

metoden är samt metodens reliabilitet och validitet (Wolk & Meisler, 1998). Ett vanligt 

förfarande vid en fonologisk bedömning är att använda sig av bildbenämning samt samtal 

med barn och föräldrar.  

Bildbenämning 
Bildbenämning är en multimodal uppgift och är lämplig att använda för barn över tre år. För 

att kunna använda bildbenämning vid fonologisk bedömning krävs att barnet känner igen 

bilden utifrån dess semantiska innehåll och sedan identifierar det valda ordets motoriska 

program för att sedan kunna producera det (Stackhouse & Wells, 1997). Det finns tre faser i 

en bildbenämningsprocess. Den första fasen är bildidentifikation då en icke-verbal 

representation aktiveras hos personen som tittar på bilden. I den andra fasen aktiveras verbala 
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representationer av identifikationen. I den tredje fasen sker en produktion av den 

identifikation och representation som skapats i de tidigare faserna (Paivio, Clark, Digdon & 

Bons, 1989). Barnets lexikon kan påverka förmågan till ordmobilisering på olika sätt. Om 

barnet har många ord som är akustiskt lika målordet i sitt lexikon ”lexical neigbourhood” kan 

framplockningen av målordet vara svårare för barnet och risken blir större att barnet 

benämner bilden med ett akustiskt likt ord (Newman & German, 2002). Å andra sidan kan 

ordigenkännandet hos barnet gynnas om lexikon innehåller många “lexical neighbours”, 

eftersom barnet är mer uppmärksamt på fonemdistinktionen (Swingley & Aslin, 2002). 

Bildens visuella komplexitet påverkar också benämningsförmågan. Bilder med många detaljer 

kan göra det svårt för barnet att veta vad på bilden som skall benämnas. En detaljrik bild kan 

dock locka fram mycket spontantal och nyfikenhet hos barnet (Snodgrass & Vanderwart, 

1980). 

 

Det finns ett flertal fördelar med benämning av enstaka ord vid en fonologisk bedömning. För 

det första är metoden tidseffektiv och förhållandevis lätt att administrera. För det andra är det 

relativt enkelt att matcha barnets produktion mot målordet, vilket underlättar transkriptionen, 

särskilt av barn som har ett mycket svårförståeligt tal (Wolk & Meisler, 1998). Benämning av 

enstaka målord möjliggör analys av barnets förmåga till produktion av fonem i förutbestämda 

positioner och kontexter, samt av ord med olika stavelsestruktur och längd. Komplexa ord, 

som barnet kanske annars undviker, kan genereras (Morrison et. al., 1992). Metoden är också 

replikerbar, vilket underlättar jämförelser mellan barn eller longitudinella jämförelser hos 

samma barn (Masterson et al., 2005). 

 

Nackdelar med benämning av enstaka ord är att man kan misslyckas med att återspegla 

barnets förmågor i den vardagliga kommunikationen och därmed både överskatta och 

underskatta barnets fonologiska förmåga. Ytterligare en nackdel med denna metod är att 

resultatet endast grundar sig på ett redan förutbestämt material. Dock är materialen 

konstruerade på ett sådant sätt att syftet är att distribuera en bred variation av fonologiska 

särdrag och strukturer. Barn med fonologisk språkstörning har ofta svårigheter som är 

begränsade till ett litet antal fonem eller strukturer, vilket kan medföra att en standardiserad 
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målordslista inte har tillräcklig kapacitet att fånga upp dessa specifika svårigheter (Vance et 

al., 2005). Bildbenämning ger inte heller någon indikation på hur barnets produktion påverkas 

av omkringliggande ords fonem (Ingram, 1989). Vid benämning av enstaka och isolerade ord 

läggs tyngdpunken på barnets lexikala och fonologiska precision och syntaktiska, 

morfologiska och pragmatiska aspekter försummas således till viss del (Morrison & Shriberg, 

1992; Elbert, Dinnsen, Swartzlander & Chin, 1990). I de fall då barnet inte känner igen ordet 

på bilden ombeds det ofta att imitera målordet. En imitation av målordet har visat sig ge en 

bättre produktion än vid en spontan benämning i form av färre fonologiska avvikelser (Vance 

et. al., 2005). 

Spontantal 
Ett alternativt sätt att bedöma fonologisk förmåga är att göra en analys av spontantal. Det kan 

vara svårt att definiera spontantal. Under de första stadierna av barnets språkutveckling talar 

barnet om det som för stunden uppfyller dess sinnen. Spontana, verbala reaktioner produceras 

utifrån vad som fångar barnets uppmärksamhet, påminner om något eller väcker omedelbara 

behov. Samtidigt tar den vuxne ett stort ansvar för att skapa ömsesidig förståelse och tilldela 

barnets yttranden en del i en konversation. Den vuxne tolkar vad barnet säger samt talar på ett 

sätt anpassat efter barnets språkliga förmåga. I takt med att barnet blir äldre och kan redogöra 

för längre och mer komplexa yttranden, delas uppgiften att föra ett samtal mer lika (Wood, 

1998). Då kommunikation ofta är ett samspel mellan två parter kan det vara svårt att dra en 

gräns för när barnets produktion bör benämnas som spontantal. Ett flertal studier som 

undersökt barns fonologiska förmåga har samlat in material när barnet har samtalat med en 

förälder, återberättat en saga, beskrivit en bild eller berättat fritt om vardagliga händelser 

(Wolk & Meisler, 1998; Morrison & Shriberg, 1992). För att kunna jämföra spontantalsanalys 

med analys av benämning är ett alternativ att försöka elicitera samma ord vid de olika 

betingelserna. Ett sådant förfarande ökar dessvärre inte validiteten vid insamlingen av 

spontantal, vilket gör det mer motiverat att vara mindre styrande och tillåta ett större spelrum 

för deltagarna (Masterson et al., 2005). En distinktion kan göras mellan de samtal där den 

vuxne ställer en fråga som kräver ett specifikt svar och de samtal där barnet uppmuntras till 

att resonera och diskutera kring olika ämnen. Under den sistnämnda betingelsen ges barnet 

större utrymme till att formulera egna tankar och idéer (Wood, 1998). 
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En stor fördel med att använda sig av spontantal är att det ger en mer rättvis bild av barnets 

vardagliga och naturliga kommunikation (Wolk & Meisler, 1998). En spontantalsbedömning 

blir mer individanpassad och är dessutom ofta mindre belastande för barnet jämfört med en 

testsituation (Vance et. al., 2005). Samma stickprov som används för fonologisk bedömning, 

kan också användas för att analysera barnets förmågor inom andra språkliga domäner, så som 

grammatik, lexikon och pragmatik (Masterson et. al., 2005). Spontantal kan eliciteras genom 

utvalda leksaker eller bilder. Fördelen är att relaterade samtalsämnen kan bli lättare att förstå 

för bedömaren. Att försöka elicitera spontantal med hjälp av leksaker kan ge olika respons 

beroende på barnet i fråga. En del barn blir upptagna av leksakerna och pratar inte alls, andra 

pratar väldigt svagt och med oprecis artikulation. Om spontantalsbedömningen sker i en 

leksituation är det också vanligt att barnet använder sig av en av leken betingad onaturlig 

prosodi (Shriberg & Kwiatkowski, 1985). 

 

Att ställa frågor är en vanlig eliciteringsstrategi för spontantal. Undersökaren får mer kontroll 

av barnets yttranden, vilket ökar andelen förståeliga ord. Nackdelarna med både 

frågestrategier och förutbestämda leksaker och bilder är att samtalet blir mer styrt och 

begränsar barnets spontanitet. Risken finns att barnet endast svarar på frågorna eller benämner 

bilder och leksaker på begäran (Shriberg & Kwiatkowski, 1985). För att stimulera längre 

utsagor från barnet bör samtalspartnern även ge sina egna åsikter om olika frågor, berätta 

saker för barnet och ge påståenden, utan några tydliga krav på respons. En sådan strategi 

tenderar ofta att väcka barnets intresse för att tala och det får på så vis en mer aktiv roll i 

samtalet (Wood, 1998). 

 

Vid insamling och bedömning av spontantal är det viktigt att ha procedurens inverkan i 

åtanke; hur bedömningsmaterialet sett ut samt vilka bedömningsmetoder som använts 

(Shriberg & Kwiatkowski, 1985). En del studier tyder på att somliga barn undviker vissa ljud 

och kontexter om de är medvetna om sina svårigheter (Wolk & Meisler, 1998, Morrison & 

Shriberg, 1992). Barnet kan även vara blygt och inte vilja delta i samtalet. För den vuxne blir 

det en utmaning att få barnet att känna sig avslappnat och lockas att tala på eget initiativ 
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(Wood, 1998). Ett alternativ är att låta en förälder prata med barnet istället (Wolk & Meisler, 

1998). 

 

Eftersom en spontantalsbedömning blir mer individanpassad, medför det svårigheter vid 

jämförelser mellan olika barn. Visserligen är sätten att elicitera spontantal replikerbara, men 

resultaten kan till stor del bero på barnets intressen och erfarenheter, vilket kan göra att 

reliabiliteten blir påverkad (Hansson & Nettelbladt, 2007). Spontantalsbedömning utgör också 

en begränsning beträffande möjligheterna att göra longitudinella jämförelser av ett enskilt 

barn, vilket kan påverka såväl prognos som utvärdering av intervention (Stoel-Gammon, 

2010).  

 

Jämförelser av fonologiska analyser vid bildbenämning och spontantal 
Det finns studier som har jämfört information om barns fonologiska system baserat på barns 

spontantal och baserat på benämning av enstaka ord. Resultaten har visat på skillnader 

beroende på vilken bedömningsmetod som har använts (Klein, 1984; Andrews & Fey, 1986; 

Healy & Madison, 1987; Watson, 1989; Morrison & Shriberg, 1992; Wolk & Meisler, 1998; 

Masterson, Bernhardt & Hofheinz, 2005). I en studie av Wolk och Meisler (1998) jämfördes 

analyser av barnens fonologi mellan resultatet på ett bildbenämningstest och resultatet av en 

spontantalssession, där barnet tillsammans med en förälder samtalade om en uppsättning 

leksaker. Resultatet pekade på att de båda bedömningsmetoderna fångade upp fonologiska 

avvikelser som gav barnen relativt likartade fonologiska profiler. Dock synliggjordes fler 

fonologiska avvikelser vid bildbenämning, i form av färre korrekt producerade konsonanter 

(Wolk & Meisler, 1998). I en liknande studie av Morrison och Shriberg (1992) analyserades 

talet hos barn med fonologisk språkstörning. Studien visade att 77% av deltagarna hade högre 

andel korrekt producerade konsonanter i spontantal än vid bildbenämning. Resultatet i studien 

visade också att de fonem som typiskt etableras sent i barns språkutveckling oftare förekom 

korrekt vid benämningsuppgifter än när barnen talade fritt, medan de tidiga fonemen oftare 

förekom korrekt i spontantalet. Masterson, Bernhardt och Hofheinzs (2005) visade i en studie 

att medelvärdet av andelen korrekt producerade konsonanter hos en grupp barn med 

språkstörning, var signifikant högre vid spontantal än vid bildbenämning. Resultatet 
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förklarades delvis utifrån ett högre krav vid bildbenämning då målorden innehöll fler tillfällen 

att producera fler komplexa stavelsestrukturer. När talmaterialet däremot analyserades utifrån 

stavelsestruktur, artikulationssätt och artikulationsställe visade resultaten inte på någon 

signifikant skillnad mellan de olika bedömningsmetoderna. Trots att det förelåg vissa 

skillnader mellan de båda bedömningsmetoderna pekade resultaten ändå mot samma mål för 

behandling hos barnen. Det framkom även att det tog tre gånger så lång tid att elicitera och 

transkribera spontantal jämfört med benämningsuppgifter (Masterson et. al., 2005). Till 

skillnad från ovan nämnda studierna, finns det forskning som har visat att fler fonologiska 

avvikelser framträder i spontantal än vid bildbenämning (Klein, 1984; Andrews & Fey, 1986; 

Healy & Madison, 1987; Watson, 1989). Andrews och Feys (1986) observerade i sin studie 

att fler fonologiska processer förekom i spontantal jämfört med vid bildbenämning. Däremot 

uppskattades graden av svårighet till densamma oavsett bedömningsmetod. 

 

Enligt Stoel-Gammon och Stone (1991) bör nivån på barnets språk avgöra hur ett stickprov av 

barnets tal ska samlas in och analyseras. För ett barn med fonologisk språkstörning som 

dessutom har ett begränsat lexikon kan en analys av spontantalet vara mer relevant än en 

analys baserad på ett bildbenämningstest. Fonologin bör då analyseras utifrån segmentell 

nivå, stavelsenivå och ordnivå, snarare än i form av fonologiska förenklingsprocesser. Har 

barnet däremot ett väl utvecklat lexikon kan det antas att även fonologin är mer utvecklad och 

avancerad. Analysen kan då med fördel göras både utifrån ett bildbenämningstest och utifrån 

barnets spontantal (Stoel-Gammon et. al., 1991). 

Frågan om den fonologiska bedömningen främst bör grunda sig på analys av bildbenämning 

eller spontantal, samt huruvida de ger ett likvärdigt resultat har under flera decennier 

diskuterats av såväl forskare som kliniskt verksamma logopeder (Masterson, Bernhardt & 

Hofheintz, 2005).  

Transkription 
Transkription av avvikande tal är ett viktigt verktyg för logopeder, både i det kliniska arbetet 

med diagnostik och i interventionsplanering, och i forskningssammanhang (Ball, 2008). En 

fonetisk transkription ligger till grund för en fonologisk analys och möjliggör en identifikation 

av vilka svårigheter som finns och vad behandlingen bör fokusera på (Heselwood and Howard 
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2002). 

 

Internationella fonetiska alfabetet (IPA), grundades av Paul Passy 1886, men har reviderats ett 

flertal gånger sedan dess. Alfabetet skapades i syfte att ljudenligt kunna återge tal i skrift 

(Cambridge, 1999). Transkriptioner med IPA-alfabetet är så kallade produktionsbaserade, 

vilket betyder att de strävar efter att visa talarens produktion, oberoende av målord. En 

alternativ transkriptionsmetod är Shriberg och Kents (KS) symboler vars ambition är att 

återge målfonemen med diakritiska tecken som illustrerar hur det producerade fonemet 

avviker från målfonemet (Ball, 2008). 

 

Shriberg och Kent (2003) menar att en transkription av avvikande tal är näst intill omöjlig om 

inte målordet är bekant. Vidare menar de att kända målord också kan färga transkriptionen 

utifrån transkriptörens eget internaliserade fonologiska system, influerat av kategorisk 

perception. Förespråkare av IPA-alfabetet hävdar istället att transkriberarens erfarenhet av att 

lyssna och tolka avvikande tal har stor påverkan på hur transkriptionerna faller ut (Ball, 

2008).  

 

Såväl transkriptionerna av tal eliciterat vid bildbenämning och spontantal, som bedömningen 

om huruvida fonemen i transkriberade ord stämmer överens med målordens, kan påverkas på 

olika sätt. Variationer i intonation, duration och röststyrka är vanligare inslag i spontantal, 

vilket gör att små, subtila fonemavvikelser oftare bedöms som inkorrekta vid bedömning av 

isolerade ord (Vance et. al., 2005). 

 

Transkriptioner av talmaterial utifrån olika bedömningsmetoder bör inte ske direkt efter 

varandra då den första transkriptionen kan påverka nästa transkription (Klintö, Salameh, 

Svensson & Lohmander, 2011). Transkription av ett talmaterial är en tidskrävande process 

som kan kompliceras om barnets tal är så svårförståeligt att målorden är svåra att identifiera 

(Wolk & Meisler, 1998). För att underlätta förståelsen och den senare transkriptionen kan det 

vara en fördel om samtalspartnern, i den mån det är möjligt, upprepar barnets yttranden under 

inspelningen (Shriberg & Kwiatkowski, 1985). Det är också viktigt att beakta, särskilt vid 
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analys av spontantal, att en del fonem normalt faller bort i spontantalet även för vuxna 

(Eisenberg & Butt, 1996). 

Analys vid bedömning av fonologisk språkstörning 

Grad av fonologiska avvikelser 
För att kunna jämföra olika resultat med varandra och för att få ett mått på graden av 

fonologiska avvikelser, efterfrågas ofta en konsekvent metod för beräkning. I flera studier där 

barns fonologi har jämförts i olika kontexter har man använt sig av analysmetoden Percentage 

of Consonant Correct, PCC (Morrison & Shriberg, 1992; Wolk & Meisler, 1998; Masterson 

et. al., 2005). PCC utvecklades av Shriberg and Kwiatkowski (1982) och innebär en 

jämförelse mellan antal korrekt producerade konsonanter och totala antalet konsonanter 

uttryckt i procent. Metoden används för att få en uppskattning av graden av fonologisk 

avvikelse (Shriberg & Kwiatkowski, 1982). Valideringsstudier har rankat graderna till PCC > 

90 % = lätt (mild), 65 % - 85 % = lätt-måttlig (mild-moderate), 50 % - 65 % = måttlig-grav 

(moderate-severe) och < 50 % = grav (severe) språkstörning (Shriberg, 1982). 

 

Samma beräkning kan göras gällande vokaler och kallas Percentage of Vowels/Diphthongs 

Correct (PVC). En jämförelse görs då mellan antal korrekta vokaler eller diftonger och totala 

antalet möjliga vokaler eller diftonger. Problemet med PCC och PVC är att de inte enskilt 

inkluderar språkets samtliga fonem. Därför vidareutvecklades PCC till Percentage of 

phoneme correct (PPC) av Dollaghan, Biber och Campbell (1993). PPC inkluderar både 

konsonanter och vokaler eller diftonger och innefattar således språkets alla fonem. Percentage 

of phoneme correct (PPC) innebär en beräkning på antal korrekta fonem av antal möjliga 

fonem. 

 

Shriberg och Kwiatkowski (1982) menar att PCC är ett mer tydligt och konsekvent mått än 

formulerade, subjektiva bedömningar av barnets tal. PCC är ett ofta använt mått i både 

deskriptiva studier och interventionsstudier, men metoden medför en rad begränsningar. PCC 

ger ingen information om typen av fonologiska avvikelser eller suprasegmentella drag. Olika 

barn kan erhålla liknande PCC-värden trots att något av barnen har ett avvikande tal som i 



 

15 

 

mycket högre grad påverkar förståeligheten (Shriberg, 1993).  

Typ av fonologiska avvikelser 
För att få en tydligare överblick över vilka typer av fonologiska svårigheter ett barn har kan 

det vara en fördel att göra en processanalys. En processanalys beskriver de processer som är 

överensstämmelser mellan barnets produktion och målordet (Leonard, 2000). En sådan 

beskrivning kan dock vålla bekymmer i den tidiga utvecklingen då syntagmatiska processer är 

dominerande. Om ett språk innehåller många utelämningar blir de paradigmatiska processerna 

svåra att finna. Ytterligare en svårighet med att göra en processanalys är vid de fall då det är 

osäkert om en inkorrekt producerad konsonant beror på en syntagmatisk assimilation eller en 

paradigmatisk substitution. En noggrann analys över barnets produktion i olika kontexter 

krävs då för att ett antagande ska kunna göras om vilken process det rör sig om. Hur påverkat 

ett barns tal är av processer kan variera. En process kan antingen verka på samtliga möjliga 

ställen, endast i specifika kontexter eller endast sporadiskt då barnet successivt avinlär 

processerna. Övergeneralisering av en viss process kan förekomma av nyligen tillägnade 

kontraster (Nettelbladt, 1983). 

 

Vid bedömning av barns grad och typ av språkliga svårigheter kan olika bedömningsmetoder 

användas. Med utgångspunkt i tidigare studier har det visat sig att olika fonologiska 

bedömningsmetoder inte alltid har visat ett likvärdigt resultat. För en optimal intervention är 

det av största vikt att få en så tillförlitlig bild av barnets produktion som möjligt. En 

jämförelse mellan fonologisk bedömning baserad på bildbenämning och spontantal har inte 

tidigare gjorts på svenska barn.   

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida det är någon skillnad mellan 

fonologisk bedömning baserad på bildbenämning och baserad på spontantal, hos barn med 

fonologisk språkstörning. 

Metod 
Deltagare 
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Undersökningen utfördes med två grupper med nio barn vardera med svenska som starkaste 

språk. Den första gruppen inkluderade barn i åldrarna 3;10 - 5;11 år med en fonologisk 

språkstörning, se tabell 1, som omfattade minst två fonologiska processer utöver försvagning. 

Samtliga barn hade även svårigheter inom övriga språkliga domäner i varierande grad. Den 

andra gruppen fungerade som kontrollgrupp och bestod av barn utan någon känd tal- eller 

språkstörning i åldern 3;2 - 4;6 år, se tabell 1. Totalt testades 22 barn, men fyra stycken barn 

uteslöts ur studien på grund av att talmaterialet som erhölls från dessa barn var för litet. 

Tabell 1. Antal deltagande barn, medelålder, standardavvikelse samt könsfördelning för de 
olika grupperna. 

Barn med 
språkstörning  

Kontrollgrupp 

3;10 - 5;11 år  3;2 - 4;6 år  

n=9(♀=1, ♂=8) n=9 (♀=4,♂=5) 

4;9 år¹ 
± 0;7 år  

3;9 år¹ 
± 0;6 år  

      
 

 Material 
Vid inspelning av bildbenämning användes kortversionen av Stora fonemtestet (Hellqvist, 

1984). Barnets spontantal spelades dels in vid spel med “Dagislotto” (Alga-spel, 1984), ett 

läggspel där spelplanerna illustrerar olika förskolemiljöer och läggkorten består av delar av 

spelplanerna samt vid läsning och samtal kring boken “Tesslas mamma vill inte!” av Mendel-

Hartvig och Röstlund (2010). Inspelningarna skedde med Marantz PMD660 med Intern 

mikrofon. Inspelningsapparaten placerades ungefär 40 cm från barnet. 

Procedur 
Enhetschefer eller chefslogopeder för förskolor och språkförskolor i tre olika kommuner i 

Mellansverige kontaktades via telefonsamtal och e-post, för godkännande av vidare kontakt 

med förskolepersonal. Personalen informerades muntligt och skriftligt om studien och tog 

ställning till förskolans möjlighet till medverkan. Informations- och samtyckesblanketter, se 

 ¹Medelålder ±SD 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bilaga 1 och 2, skickades ut till samtliga förskolor som distribuerade dem till föräldrar till 

barn i lämplig ålder. De barn vars föräldrar samtyckt till medverkan testades ute på 

förskolorna. För att förbereda barnen på författarnas besök på förskolan skickades foton på 

författarna ut till samtliga förskolor. Inspelningarna av test och spontantal skedde individuellt 

i ett avskilt rum på de olika förskolorna tillsammans med båda testledarna. Varje möte tog 

totalt 50 minuter och inleddes med att en av testledarna genomförde kortversionen av Stora 

fonemtestet, som ligger till grund för den fonologiska bedömningen baserad på 

bildbenämning.  I de fall då barnen inte självmant benämnde en bild presenterades två 

alternativ för barnet, varav målordet presenterades först, till exempel “Är detta en ambulans 

eller en traktor?”. Erhölls inget svar från barnet efterfrågades en imitation. 

Bildbenämningstestet tog cirka tio minuter att genomföra och följdes av en 40 minuter lång 

inspelning med olika aktiviteter för att elicitera spontantal hos barnet. Denna inspelning ligger 

till grund för den fonologiska bedömningen baserad på spontantal.  Aktiviteterna var lottospel 

med tillhörande gissningslek där först testledaren och sedan barnet fick beskriva vad samtliga 

spelplaner ur Dagislotto föreställde. Därefter följde högläsning och samtal om boken. 

Sessionen avslutades med att testledarna och barnet samtalade om vardagliga ting, så som 

helg- och fritidsaktiviteter. Under samtliga aktiviteter vid spontantalsinspelningen var båda 

testledarna aktiva i samtalet med barnet. 

Behandling av data 
Samma antal ord som barnet producerade vid genomförandet av bildbenämningen valdes ut 

för analys ur barnets spontantal. Orden valdes ut i enlighet med Shriberg och Kwiatkowskis 

(1980) urvalskriterier vilket innebär att första förekomsten av samma ord valdes ut och 

därmed inga dubbletter av ord. Orden som valdes ut var innehållsord och togs i möjligaste 

mån i intervallet 5-35 minuter av den 40 minuter långa konversationen. De ord som valdes ut 

från inspelningarna av barnens tal under test- och spontantalssituationerna transkriberades 

enligt de transkriptionskonventioner som utvecklats av Internationella fonetiska alfabetet 

(IPA) (Camebridge, 1999). Interreliabilitetsbedömning av transkriptionerna genomfördes 

genom att tio procent av det insamlade materialet transkriberades enskilt av testledarna utifrån 

internationella fonetiska alfabetet. Transkriptionerna jämfördes sedan mellan testledarna 

utifrån antal överensstämda fonem. Fonemen jämfördes utifrån artikulationsställe, 
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artikulationssätt samt förekomst av ton på klusilerna. En överensstämmelse på 98,3 % 

uppmättes. I de fall där olika uppfattningar förelåg, lyssnade författarna igenom materialet 

tillsammans och diskuterade transkriptionerna i syftet att nå konsensus. Resterande 

transkriptioner från bildbenämning och spontantal från samma barn delades upp mellan 

testledarna för att transkriptionerna inte skulle färgas av varandra. 

Analys av data 
Utifrån transkriptionerna beräknades samtliga barns PPC och PCC enligt Shriberg och 

Kwiatkowskis (1983) modell för artikulation av konsonanter. För att beräkna ett värde för 

PCC beräknas antal korrekt producerade konsonanter dividerat med antal korrekt producerade 

och antal inkorrekt producerade konsonanter. Kvoten multipliceras sedan med 100.  

PCC =           Antal korrekt producerade konsonanter             x 100 
             (Antal korrekt + inkorrekt producerade konsonanter)  
 

Utelämning av målkonsonant, substitution av målkonsonant, avtonade eller påtonade 

konsonanter, förvrängning av målkonsonant samt inskott av konsonant bedömdes som 

inkorrekta konsonanter. Konsonanter som finns i upphakningar beräknades inte som 

inkorrekt. Vad gäller vokaler bedömdes utelämning av målvokal, substitution av målvokal, 

förvrängning av målvokal, inskott av vokal samt avvikande duration av vokal som inkorrekta 

vokaler. Samtliga fonem beräknades utifrån målord och utelämningar och förenklingar som 

normalt görs i löpande tal, så som dialektala variationer och talspråksvariationer, behandlades 

inte som inkorrekt (Shriberg & Kwiatkowski, 1983). Hos svenska barn med språkstörning 

förekommer ibland syntagmatiska processer i form av metateser. I sådana fall beräknades 

båda fonemen som inkorrekt då de inte producerades i målordets korrekta position i enlighet 

med beskrivning av Klintö och medarbetare 2011. Svårighetsgraderna för varje enskilt barn 

beräknades utifrån Shribergs gradering (1982). 

 

Processanalys 
Typen av fonologiska förenklingsprocesser bedömdes enligt Nettelbladt (1983) hos de barn 

som deltog i studien. Utifrån transkriptioner från bildbenämning samt spontantal fastställdes 

antal och typ av fonologiska processer för varje barn. Om en process återfanns minst en gång 
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bedömdes den som närvarande, oavsett om barnet hade en vuxenlik produktion vid övriga 

möjliga ställen för samma process. 

Analysmetod 
Demografisk data samt andel korrekt producerade fonem, beräknades med deskriptiv statistik. 

Eventuella skillnader inom grupperna mellan spontantal och bildbenämning analyserades med 

hjälp av Wilcoxon´s signed-rank test. Eventuella skillnader mellan grupperna analyserades 

med Mann-Whitney U 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®. Analyser på 

individnivå och ordnivå genomfördes manuellt. 

Sensitivitet och specificitet 
Sensitiviteten innebär i detta fall bildbenämningstestets känslighet för att fånga upp 

förekomsten av fonologiska förenklingsprocesser i jämförelse med spontantalet. Specificiteten 

innebär i detta fall bildbenämningstestets känslighet för fånga upp förenklingsprocessernas 

”icke-förekomst” i jämförelse med spontantalet.  

Tabell 2. Uppställningstabell för uträkning av bildbenämningstestets sensitivitet och 
specificitet. 

 Har process i spontantal Har inte process i spontantal 

Har process i 
bildbenämningstest 

a  b  

Har inte process i 
bildbenämningstest 

c  d  

 

a: Antalet barn som har en viss process återfunnen i både bildbenämningstest och återfunnen i 
spontantal 

b: Antalet barn som har en viss process  återfunnen i bildbenämningstest men ej återfunnen i 

spontantal 

c: Antalet barn som ej har en viss process återfunnen i bildbenämningstest men återfunnen i 
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spontantal 

d: Antalet barn som ej har en viss process återfunnen i bildbenämningstest eller återfunnen i 

spontantal 

Sensitiviteten är andelen barn som har en viss process i bildbenämningstest som också har den 

i spontantal. Sensitivitet beräknas: a / (a+c) 

Specificitet är andelen barn som ej har en viss process i bildbenämningstest och inte heller har 

den i spontantal. Specificitet beräknas: d / (b+d)  

En sensitivitet på 100% innebär att alla de processer som återfinns i bildbenämningstestet, 

även återfinns i spontantalet. En sensitivitet på 0% innebär att ingen av de processer som 

återfinns i bildbenämningstestet, återfinns i spontantalet. Bildbenämningstestets sensitivitet är 

ej beräkningsbar för de processer som inte återfinns hos något barn i bildbenämningstestet. 

En specificitet på 100% innebär att de processer som inte återfinns i bildbenämningstestet, 

inte heller återfinns i spontantalet. En specificitet på 0% innebär att de processer som inte 

återfinns i bildbenämningstestet,  ändå återfinns i spontantalet. Bildbenämningstestets 

specificiteten är ej beräkningsbar för de processer som återfinns hos alla barn i 

bildbenämningstestet. Om överensstämmelsen av förekommande och icke förekommande 

processer är total mellan bildbenämningstestet och spontantalet är således både sensitiviteten 

och specificiteten 100%. Bildbenämningstestets sensitivitet och specificitet beräknades i 

Excel. 

Etiska överväganden 
Barnens anonymitet garanterades genom att endast uppgifter om resultat, ålder och kön 

registrerades. Barnens för- och efternamn fanns på svarstalongen i samtyckesbrevet, men 

dessa förvarades separat och barnen tilldelades ett kodnummer. Kodnyckeln förvarades 

separat i lösenordsskyddade mappar under studiens gång och kommer tillsammans med det 

inspelade talmaterialet efter avslutad studie att arkiveras på logopedprogrammet. För att 

ytterligare säkerställa att barnens anonymitet bevaras presenteras resultaten på gruppnivå. 

Deltagandet i studien var frivilligt och barnet kunde när som helst välja att avbryta sin 
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medverkan. 

 

Resultat 

Grad av fonologiska avvikelser 

Barn med språkstörning 
Hos gruppen barn med språkstörning var medelvärdet för PCC 55,3% (SD 21,2%) vid 

bildbenämning och 55,5% (SD 19,1%) i spontantal. För PPC var medelvärdet 67,3% (SD 

17,3%) vid bildbenämning och 69,6% (SD 12,3%), i spontantal, se figur 1. 

  

 
Figur 1. Medelvärde och standardavvikelse för PCC och PPC vid bildbenämning och spontantal för 
gruppen barn med språkstörning 
 

En skillnad i form av något högre medelvärden i spontantalet kunde uppmätas för både PCC 

och PPC. Enligt Wilcoxon Signed Ranks test var z = -0,18 vilket visade på att skillnaden inte 

var statistiskt signifikant (p>.05). En större standardavvikelse kunde uppmätas vid 

bildbenämning, både vad gäller PCC och PPC. Samtliga barn erhöll ett högre medelvärde för 

PPC jämfört med PCC i respektive bedömningsmetod. Signifikanta skillnader (p<.05) förelåg 

mellan medelvärden för PCC och PPC för bildbenämningstestet då z = -2,5 enligt Wilcoxon 

Signed Ranks test. Signifikanta skillnader (p<.05) förelåg även mellan medelvärden för PCC 

och PPC för spontantalet då z = -2,7 enligt Wilcoxon Signed Ranks test. 

% 

Bildbenämning 
Spontantal 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Enligt Shriberg (1982) föll gruppens medelvärde för PCC inom gränsen för en måttlig-grav 

(moderate-severe) fonologisk språkstörning. Hos åtta av nio barn bedömdes enligt Shriberg 

(1982) svårighetsgraden till den samma oavsett bedömningsmetod.  

Kontrollgrupp 
Hos kontrollgruppen var medelvärdet för PCC vid bildbenämning 89,4% (SD 12,5%) och i 

spontantal 88,4% (SD 13,7%). För PPC var medelvärdet vid bildbenämning 92,8% (SD 8,2%) 

och i spontantal 92,6% (SD 8,9%), se figur 2. 

 
Figur 2. Medelvärde och standardavvikelse för PCC och PPC vid bildbenämning och spontantal för 
kontrollgruppen 
 

Hos kontrollgruppen förelåg en liten skillnad i form av högre medelvärden för PCC och PPC 

vid bildbenämning. Enligt Wilcoxon Signed Ranks test var z = -0,7 vilket visade på att 

skillnaden inte var statistiskt signifikant (p>.05). Standardavvikelsen var något högre i 

spontantal än vid bildbenämning. Samtliga barn erhöll ett högre medelvärde för PPC jämfört 

med PCC i respektive bedömningsmetod. Signifikanta skillnader (p<.05) förelåg mellan 

medelvärden för PCC och PPC för bildbenämningstestet då z = -2,4 enligt Wilcoxon Signed 

Ranks test. Signifikanta skillnader (p<.05) förelåg även mellan medelvärden för PCC och 

PPC för spontantalet då z = -2,5 enligt Wilcoxon Signed Ranks test. 

% 

Bildbenämning 
Spontantal 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Jämförelse av PCC och PPC mellan barn med språkstörning och kontrollgrupp 
Gruppen barn med språkstörning erhöll lägre medelvärden för PCC och PPC än 

kontrollgruppen, i både spontantal och bildbenämning, se figur 1 och 2. Enligt Mann Whitney 

U test, var skillnaden signifikant (p<.01). För  PCC var z= -3,1 vid bildbenämning och z= -

3,0 vid spontantal. För PPC var z= -3,1 vid bildbenämning och  z = -3, 0 vid spontantal.  

Typ av fonologiska avvikelser 
Barn med språkstörning 

Totalt förekom 21 olika processer hos gruppen barn med språkstörning, se figur 3. Samma 

processer förekom i både bildbenämning och spontantal, med undantag för fjärrmetates som 

endast förekom vid bildbenämning.  

 

 
 Figur 3. Antal barn med de olika fonologiska processerna i bildbenämningstestet och spontantal hos 
gruppen barn med språkstörning 
 

Kontrollgrupp 
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Totalt förekom 16 olika processer hos kontrollgruppen, se figur 4. Vid en analys på 

individnivå framkom att det var två barn i gruppen som tillförde gruppen sju extra processer. 

Dessa processer var fjärrassimilation, tillägg av dummykonsonant, substitution av vokaler, 

klusilering, frikativisering, av/på-toning och labialisering. Processerna som återfanns hos 

kontrollgruppen förekom i både bildbenämningstest och spontantal, med undantag från 

frikativisering och palatalisering som endast kunde påvisas vid spontantal samt h-sering som 

endast kunde påvisas i bildbenämningstest, se figur 4. 

 
Figur 4. Antal barn med de fonologiska processerna i bildbenämningstest och spontantal hos 
kontrollgruppen  
 

Bildbenämningstestets sensitivitet och specificitet 
Om det råder en exakt överenstämmelse av antal och typ av processer som återfinns i de båda 

bedömningsmetoderna är bildbenämningstestets sensitivitet och specificitet 100%. Hur väl de 

olika processerna fångades upp hos gruppen barn med språkstörning samt kontrollgruppen, i 

de olika bedömningsmetoderna, presenteras som bildbenämningstestets sensitivitet och 

specificitet, se tabell 3 och 4.  
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Barn med språkstörning 

Trots att resultaten i figur 3 överlag visade på en god överensstämmelse i antal barn som hade 

varje process, visade en analys på individnivå på en stor variabilitet mellan de olika 

bedömningsmetoderna. Inte hos något barn var antal eller typ av fonologiska processer exakt 

de samma för de olika bedömningsmetoderna. Hos fem av nio barn återfanns fler processer 

vid bildbenämning och hos fyra av nio barn återfanns fler processer i spontantal.  

 

Tabell 3. Bildbenämningstestets sensitivitet och specificitet för de olika processerna hos 
gruppen barn med språkstörning 
 

Fonologisk förenklingsprocess Sensitivitet 
(%) 

Specificitet 
(%) 

Utelämning av pretonisk stavelse 0 75 
Utelämning av final konsonant 100 0 
Utelämnad stavelse 100 62,5 
Reduplikation 100 100 
Fjärrassimilation 86 66,7 
Tillägg av dummykonsonant 80 100 
Förenkling av konsonantförbindelse 100 - 
Kontaktmetates 33 100 
Neutralisation av vokal 33 67 
Substitution av vokal 67 33 
Klusilering 83 100 
Frikativisering 0 57 
Nasalering 0 86 
Av/På-Toning 89 - 
Försvagning 100 33 
Labialisering 33 67 
Dentalisering 100 50 
Palatalisering 100 88 
Velarisering 50 80 
H-sering 100 75 
Fjärrmetates 0 100 
 

Den enda process där bildbenämningstestet uppvisade en total överensstämmelse med 

spontanalet, alltså en sensitivitet och specificitet på 100%, var för reduplikation. För sju av 

samtliga 21 processer hade bildbenämningstestet en sensitivitet på 100% trots att 
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specificiteten varierade. Dessa var utelämning av final konsonant, utelämnad stavelse, 

förenkling av konsonantförbindelse, försvagning, dentalisering, palatalisering samt h-sering. 

Bildbenämningstestets sensitiviteten kan även räknas som relativt hög för processerna 

fjärrassimilation, tillägg av dummykonsonant, klusilering samt av/på-toning som alla hade en 

sensitivitet på 80% eller mer. Detta innebär att resterande nio processer som inte hade lika 

hög sensitivitet inte fångades upp lika ofta i spontantalet, trots att de återfanns i 

bildbenämningstestet.  

 

De processer som förekom hos flest antal barn i gruppen barn med språkstörning var 

utelämning av final konsonant, förenkling av konsonantförbindelse, av- och på-toning, 

försvagning samt dentalisering, se figur 3. Sensitiviteten och specificiteten för dessa processer 

var för utelämning av final konsonant 100% och 0%, dentalisering 100% och 50% samt för 

försvagning 100% och 33%, se tabell 3. Sensitiviteten för förenkling av konsonantförbindelse 

var 100% och hos av- och på-toning 89%. Då samtliga barn hade dessa processer i 

bildbenämningstestet kunde inte specificiteten beräknas. 

 

Samtliga processer förekom inte med samma frekvens i bildbenämningstestet och 

spontantalet, se figur 3. Den process där störst frekvensskillnad kunde påvisas mellan de olika 

bedömningsmetoderna var utelämning av pretonisk stavelse. Utelämning av pretonisk stavelse 

förekom hos fem av barnen i bildbenämningstestet och hos ett av barnen i spontantalet. 

Sensitiviteten för utelämning av pretonisk stavelse var 0% och specificiteten var 75%, se 

tabell 3. Vid en analys på ordnivå framkom att 5,4 % av de utvalda orden i samtliga barns 

spontantal, var ord med pretonisk stavelse. I  bildbenämningstestet hade 12,5% ord pretonisk 

stavelse.  

 

De processer där ingen skillnad i frekvens kunde påvisas är reduplikation, fjärrassimilation, 

neutralisation av vokaler, substitution av vokaler samt labialisering, se figur 3. Sensitiviteten 

och specificiteten för dessa processer var för reduplikation 100% och 100%, fjärrassimilation 

86% och 67%, neutralisation av vokaler 33% och 67%, substitution av vokaler 67% och 33% 

 samt för labialisering 33% och 67%, se tabell 3. Bildbenämningstestets sensitivitet och 
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specificitet för resterande processer var tillägg av dummykonsonant 80% och 100%, 

kontaktmetates 33% och 100%, klusilering 83% och 100%, frikativisering 0% och 57%, 

nasalering 0% och 85%, velarisering 50% och 80% samt fjärrmetates 0% och 100%. 

 

Kontrollgrupp 

En analys på individnivå visade på en stor variabilitet då typen av fonologiska processer inte 

var de samma för varje enskilt barn i kontrollgruppen, i de olika bedömningsmetoderna. Hos 

fem av nio barn återfanns fler processer i bildbenämningstestet, hos tre av nio barn återfanns 

samma antal processer vid respektive bedömningsmetod och hos ett av nio barn återfanns fler 

processer i spontantalet.  

 

Tabell 4. Bildbenämningstestets sensitivitet och specificitet för de olika processerna hos 
kontrollgruppen  
 

Förenklingsprocess Sensitivitet 
(%) 

Specificitet 
(%) 

Utelämning av pretonisk stavelse 0 88 
Utelämning av final konsonant 40 100 
Fjärrassimilation 100 100 
Tillägg av dummykonsonant 100 100 
Förenkling av konsonantförbindelse 86 50 
Kontaktmetates 100 88 
Substitution av vokal 50 100 
Klusilering 100 100 
Frikativisering - 89 
Av/På-Toning 100 88 
Försvagning 63 0 
Labialisering 50 100 
Dentalisering 100 100 
Palatalisering - 89 
Velarisering 50 86 
H-sering 0 100 
 

De processer där både sensitiviteten och specificiteten var 100% för kontrollgruppen var 

fjärrassimilation, tillägg av dummykosonant, klusilering samt dentalisering. Detta betyder att 

dessa processer fångades upp lika bra oavsett bedömningsmetod. För två av samtliga 16 
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processer hade bildbenämningstestet en sensitivitet på 100% trots att specificiteten varierade. 

Dessa processer var kontaktmetates och av/på-toning. Detta innebär att resterande 10 

processer som inte hade sensitiviteten 100% inte alltid fångades upp i spontantalet hos samma 

barn, trots att de återfanns i bildbenämningstestet.  

 

De processer som förekom hos flest antal barn var utelämning av final konsonant, förenkling 

av konsonantförbindelse, försvagning och dentalisering, se figur 4. Bildbenämningstestets 

sensitivitet och specificitet för dessa processer var för utelämning av final konsonant 40% och 

100%, förenkling av konsonantförbindelse 86% och 50%, försvagning 63% och 0% 

dentalisering 100% och 100%, se tabell 4. 

 

Samtliga processer förekom inte med samma frekvens i de olika bedömningsmetoderna. De 

processer där störst frekvensskillnad återfanns var utelämning av final konsonant och h-

sering, se figur 4. Bildbenämningstestets sensitivitet och specificitet för dessa processer var 

för utelämning av final konsonant 40% och 100% och för h-sering 100% och 0%, se tabell 4.  

 

De processer där ingen skillnad i frekvens kunde observeras var utelämning av pretonisk 

stavelse, fjärrassimilation, tillägg av dummykonsonant, förenkling av konsonantförbindelse, 

klusilering, dentalisering samt velarisering, se figur 4. Bildbenämningstestets sensitivitet och 

specificitet för dessa processer var för fjärrassimilation, tillägg av dummykonsonant, 

klusilering och dentalisering 100% respektive 100%, se tabell 4. Bildbenämningstestets 

sensitivitet och specificitet för förenkling av konsonantförbindelse var 86% och 50%, 

velarisering 50% och 86%, utelämning av pretonisk stavelse 0% och 88%, kontaktmetates 

100% och 87,5%  samt av/på-toning 100% och 87,5%. 

 

Bildbenämningstestets sensitivitet och specificitet för övriga processer var för substitutiton av 

vokal 50,0% och 100%, labialisering 50,0% och 100% samt velarisering 50,0% och 86%. För 

processerna frikativisering och palatalisering var sensitiviteten ej beräkningsbar då inget av 

barnen hade processerna i bildbenämningstestet. Specificiteten för frikativisering och för 

palatalisering var 88,9%.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida det föreligger någon skillnad 

mellan bedömningar baserade på bildbenämning och spontantal, hos barn med fonologisk 

språkstörning. Resultaten visade att det inte förelåg någon statistisk signifikant skillnad i 

andel korrekt producerade fonem analyserat utifrån bildbenämning och spontantal. Vid analys 

av bildbenämningstestets sensitivitet framkom att det finns en skillnad i hur väl de 

fonologiska förenklingsprocesserna fångas upp i de olika bedömningsmetoderna. 

Grad av fonologiska avvikelser 
Varken i gruppen barn med språkstörning eller i kontrollgruppen erhölls några signifikanta 

skillnader (p<.05) mellan bildbenämning och spontantal vad gäller medelvärden för PCC och 

PPC. För gruppen barn med språkstörning var standardavvikelsen större vid bildbenämning 

än i spontantal för medelvärden för PCC och PPC. Detta innebär att gruppen barn med 

språkstörning presterade mer lika i relation till varandra i spontantal än vid bildbenämning. 

Ett sådant resultat skulle kunna tyda på att bildbenämning i detta fall bättre skiljer ut barn med 

specifika svårigheter. Det faktum att ett bildbenämningstest kan leda till att barnet ombeds 

benämna ord som det inte tidigare är bekant med, samt att ett sådant test är framställt med 

syfte att fånga upp barnets produktion av fonem i olika positioner och kontexter (Stackhouse 

& Wells, 1997; Morrison & Shriberg, 1992) skulle kunna stödja ett sådant antagande.  I en 

spontantalssituation talar alla barn utifrån sina egna förutsättningar och har alltså möjlighet 

att, både medvetet och omedvetet, undvika mer komplexa ord (Morrison & Shriberg, 1992). 

Detta skulle kunna förklara att gruppen barn med språkstörning på så vis föreföll mer 

homogen i spontantalet. Argumentet styrks dock inte för kontrollgruppen där 

standardavvikelsen var något större i spontantal vad gäller medelvärden för PCC och PPC. 

Denna skillnad var dock mycket liten, endast 0,8%-1,5% och att förhållandet var omvänt för 

kontrollgruppen skulle kunna bero på att de krav som bildbenämningstestet ställer helt enkelt 

inte påverkar barnen med typisk språkutveckling på samma vis. Att vissa barn i 

kontrollgruppen nästan uppnådde takeffekter i bildbenämningstestet talar för att det inte 

genererar tillräckligt komplexa ord för att fånga upp eventuella inkorrekta produktioner hos 
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dessa barn.  

 

Signifikanta skillnader(p<.05) förelåg mellan medelvärden för PCC och PPC i respektive 

bedömningsmetod inom de båda grupperna. Detta har troligtvis sin förklaring i att det endast 

var ett fåtal barn med språkstörning och inget barn alls bland de med typisk språkutveckling 

som hade vokalsubstitutioner. Detta var inte överraskande eftersom vokalsubstitutioner inte är 

en av de mest typiska fonologiska förenklingsprocesserna (Nettelbladt, 2007).   

 

Hos åtta av nio barn i gruppen barn med språkstörning skattades medelvärden för PCC till 

samma svårighetsgrad utifrån Shribergs (1982) graderingsskalor, oavsett bedömningsmetod. 

Hos ett barn skiljde sig svårighetsgraden åt, då barnet uppskattades ha måttlig-grav fonologisk 

språkstörning (PCC 52,2%) vid bildbenämning och grav fonologisk språkstörning i spontantal 

(PCC 41,3%). Då gränsen för en måttlig-grav språkstörning är ett PCC-värde mellan 50 - 65% 

(Shriberg, 1982) innebär det att barnet i det här fallet endast var 2,2% från att bedömas ha 

grav fonologisk språkstörning även vid bildbenämning. Dessa resultat tyder på att oavsett 

vilken bedömningsmetod som används, bedöms svårighetsgraden till ungefär den samma. En 

jämförelse kan göras med resultaten i Andrews och Feys (1986) studie där barnens 

svårighetsgrad också uppskattades till den samma oavsett bedömningsmetod. Det är dock 

viktigt att vara medveten om att det kan vara problematiskt göra sådana jämförelser, då 

bedömningsmetoderna inte har varit identiska i form av material och prompting. Orden för 

benämning kan ha varierat i antal samt barnens grad och typ av språkstörning. En ytterligare 

försvårande faktor vid jämförelser mellan studier är då de har haft olika studiedesign med 

olika antal deltagare (Masterson et. al., 2005).  

Jämförelse av PCC- och PPC-värden mellan barn med språkstörning och 
kontrollgruppen 
Varken gruppen barn med språkstörning eller kontrollgruppen uppvisade några signifikanta 

skillnader (p > .05) vad gäller grad av avvikelse mellan de båda bedömningsmetoderna. Detta 

styrker resultaten att de båda bedömningsmetoderna ger ett likvärdigt resultat av grad av 

avvikelse. 
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Gruppen barn med språkstörning erhöll lägre medelvärden för både PCC och PPC vid 

bildbenämning och spontantal jämfört med kontrollgruppen och denna skillnad var signifikant 

(p<.01). Då tidigare studier har visat att avvikande språkliga strukturer påvisats hos barn med 

fonologisk språkstörning som inte förekommit hos kontrollgrupper av yngre barn med typisk 

språklig utveckling (Salameh et. al., 2004), är detta resultat föga förvånande trots 

åldersskillnaden mellan grupperna. Vidare kan fonem som tillägnas sent i språkutvecklingen 

vålla problem under en avsevärt längre tid för barn med fonologisk språkstörning, än hos barn 

med typisk utveckling (Leonard, 2000). Somliga barn med typisk språkutveckling har sitt 

fonemförråd färdigställt redan vid fyra års ålder (Nettelbladt, 2007). I föreliggande studie 

innehöll kontrollgruppen ett fåtal barn som hade ett nästintill färdigställt fonemförråd, vilket 

påverkade medelvärdena för PCC och PPC.  

Typ av fonologiska avvikelser  
Den kompletterande processanalysen föranleder en diskussion kring huruvida typen av 

fonologiska avvikelser som fångades upp skiljer sig mellan de olika bedömningsmetoderna. 

För att kunna diskutera huruvida någon av bedömningsmetoderna bättre fångar upp en viss 

process är det viktigt att granska resultaten dels utifrån antalet barn där processerna återfanns 

och dels utifrån bildbenämningstestets sensitivitet och specificitet.  

Barn med språkstörning 
Vid analys av bildbenämningstestets sensitivitet framkom att den enda process där både 

sensitiviteten och specificiteten var 100% för gruppen barn med språkstörning var 

reduplikation, se tabell 3. Det skulle kunna tyda på att processen fångades upp lika bra oavsett 

bedömningsmetod. Vid närmare analys framkom att denna process endast förekom hos ett 

barn i studien, se figur 3, vilket medför att en generalisering av detta resultat för samtliga barn 

med fonologisk språkstörning inte är särskilt säker. Däremot är det tydligt att det fanns 

skillnader i vilken grad de olika bedömningsmetoderna fångade upp processerna hos gruppen 

barn med språkstörning. Detta kan förklaras då en analys på individnivå visade att varken 

antal eller typ av fonologiska processer var exakt de samma för något enskilt barn i de olika 

bedömningsmetoderna. Då inget av barnen var helt klara i sin fonologiska utveckling kan det 

hända att vissa barn var inkonsekventa i sin produktion, då vissa processer 
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övergeneraliserades eller var på väg att avinläras. Vid bedömningen av ett barns fonologi är 

det därför viktigt att fundera kring var i utvecklingen barnet befinner sig (Nettelbladt, 1983). 

 

Den process där störst frekvensskillnad kunde påvisas mellan de olika bedömningsmetoderna 

hos gruppen barn med språkstörning var utelämning av pretonisk stavelse. Denna process 

förekom hos fem av barnen i bildbenämningstestet och hos ett av barnen i spontantalet. 

Bildbenämningstestets sensitivitet för denna process var 0%, vilket innebär att inget av de fem 

barn som hade processen i bildbenämningstestet, hade den i spontantalet. Benämning av 

enstaka målord underlättar analys av barnets förmåga till produktion av fonem i ord med olika 

stavelsestruktur och längd (Morrisonet & Shriberg,1992). Vid en analys av orden i 

bildbenämningstestet framkom att andelen ord med pretonisk stavelse var högre än i andelen 

ord med pretonisk stavelse i de ord som valdes ut för analys av barnens spontantal. Detta 

skulle kunna förklara varför denna process var mer framträdande i bildbenämningstest. Ett 

antagande skulle då kunna göras att bildbenämning bättre fångar upp denna process än vad en 

analys av spontantal gör. Det är dock viktigt att observera att hos det barn där processen 

utelämning av pretonisk stavelse observerades i spontantal, återfanns den inte i 

bildbenämningstestet. Möjligtvis fokuserade just detta barn mindre på sitt tal i spontantalet, då 

en spontantalsbedömning ofta anses vara mindre belastande för barnet jämfört med en 

testsituation (Håkansson et. al., 2007). 

 

Bildbenämningstestet hade en låg sensitivitet för processerna kontaktmetates, neutralisation 

av vokal samt labialisering, vars sensitivitet var 33,3%. Detta betyder att dessa processer hade 

lägst överensstämmelse hos varje barn mellan de båda bedömningsmetoderna. Viktigt är dock 

att beakta typen av dessa processer. Kontaktmetates är en kontextkänslig process och vissa 

fonem har en större benägenhet att drabbas (Klintö et. al., 2011). En möjlig orsak till den låga 

överensstämmelsen är att bildbenämningstestet kan ha genererat fler ord som har större 

benägenhet att drabbas av kontaktmetates än vad som framkommit i spontantalet. Att 

neutralisation av vokal tycks förekomma oftare i bildbenämningstestet kan ha sin orsak i att 

vid produktionen av isolerade ord kan små, subtila avvikelser vara avgörande för att ett fonem 

bedöms som inkorrekt, i större utsträckning än i spontantal. Sådana avvikelser kan gälla 
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duration eller svag röststyrka, något som varierar mer i spontantal än vid benämning av 

isolerade ord (Morrison et. al., 1992).  

 

De processer som förekom hos flest antal barn var utelämning av final konsonant, förenkling 

av konsonantförbindelse, av/på-toning, försvagning samt dentalisering. Dessa processer hade 

också en hög sensitivitet. Med undantag för utelämning av final konsonant, tillhör dessa 

processer de mest typiska förenklingsprocesserna hos svensktalande barn med språkstörning 

(Nettelbladt, 2007).  

Kontrollgrupp 
Vid analys av bildbenämningstestets sensitivitet framkom att processerna fjärrassimilation, 

tillägg av dummykonsonant, klusilering samt dentalisering hade en sensitivitet och specificitet 

på 100% vilket tyder på att dessa processer fångades upp lika bra oavsett bedömningsmetod. 

Dock var det endast hos två barn som processerna fjärrassimilation, tillägg av 

dummykonsonant samt klusilering förekom vilket inte gör en generalisering av dessa resultat 

möjlig. Processen dentalisering förekom däremot hos sex antal barn, vilket tyder på att både 

bildbenämning och spontantal har en större benägenhet att fånga upp denna process. Att så är 

fallet kan också bero på att dentalisering är en av de vanligast förekommande fonologiska 

förenklingsprocesserna hos förskolebarn (Nettelbladt, 2007). Hos resterande processer där 

inte samma förhållande rådde mellan sensitivitet och specificitet, var typen av  fonologiska 

förenklingsprocesser inte de samma för något enskilt barn inom de olika 

bedömningsmetoderna.  

 

De processer där störst frekvensskillnad kunde påvisas på gruppnivå var h-sering och 

utelämning av final konsonant. Bildbenämningstestets sensitivitet var lägst för dessa processer 

med 0% respektive 40%, men hade en hög specificitet på 100%. Detta innebär att det var en 

låg överensstämmelse mellan de barn som hade processerna i bildbenämningstestet och som 

även hade processerna i spontantalet. Eftersom h-sering ofta verkar på initiala, obetonade 

frikativor (Nettelbladt, 2007) finns det anledning att tro att bildbenämningstestet generade 

sådana ord oftare än spontantalet. Exempel på ord i bildbenämningstestet med initial, tonlös 

frikativa är “stjärnor” och “sked”. Den låga sensitiviteten för utelämning av final konsonant 
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bör också diskuteras utifrån en rad påståenden. I spontantal är det vanligt att en del fonem 

faller bort, utan att det anses vara ett avvikande tal (Eisenberg et. al, 1996). Sådana små 

fonemavvikelser märks tydligare vid isolerad produktion och dess benägenhet att bedömas 

som inkorrekt produktion är större vid bildbenämning än vid spontantal (Morrison et.al., 

1992). Detta skulle kunna förklara den stora frekvensskillnaden för utelämning av final 

konsonant mellan de båda bedömningsmetoderna.  

 

Sammanlagt 16 olika processer återfanns i kontrollgruppen. Det höga antalet processer för 

kontrollgruppen kan delvis förklaras utifrån det faktum att det endast var två barn i 

kontrollgruppen som tillförde sju extra processer. Dessa två barn var också de yngsta barnen i 

kontrollgruppen. Hos flest antal barn förekom processerna utelämning av final konsonant, 

förenkling av konsonantförbindelse, försvagning och dentalisering. Att dessa processer 

förekom med störst frekvens är inte avvikande för den specifika åldern (Leonard, 2000) och 

troligtvis har dessa processer inte hunnit försvinna.  

 

Jämförelser av typ av fonologisk avvikelse mellan barn med språkstörning och 

kontrollgrupp 

Resultatet som visar att de olika bedömningsmetoderna inte har samma benägenhet att fånga 

upp de olika förenklingsprocesserna, styrks av det faktum att variationen är stor i såväl 

gruppen barn med språkstörning som i kontrollgruppen. 

 

Den tydligaste skillnaden mellan gruppen barn med språkstörning och kontrollgruppen var att 

antalet barn där fonologiska förenklingsprocesser verkade, var högre hos barn med 

språkstörning. Likaså var antalet processer högre hos gruppen barn med språkstörning. 

Resultatet stämmer överens med tidigare studier som har visat att frekvensen av fonologiska 

avvikelser som även finns hos typiskt utvecklade barn är högre hos barn med språkstörning 

(Salameh et. al., 2004).  

 

De processer som förekom hos barn med språkstörning, men som inte förekom i 

kontrollgruppen var utelämning av stavelse, reduplikation, neutralisation av vokal, nasalering 
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samt fjärrmetates. Dessa processer är, med undantag för nasalering, tidiga syntagmatiska 

processer, vilket skulle kunna förklara varför de inte längre fanns hos barnen med typisk 

språkutveckling. Nasalering är visserligen en paradigmatisk process, men förekommer ofta i 

kombination med assimilation, som är syntagmatisk (Nettelbladt, 2007).   

 

I gruppen barn med språkstörning var det endast en process där bildbenämningstestet visade 

en sensitivitet och specificitet på 100%, till skillnad mot kontrollgruppen där det var fyra 

processer som hade sensitivitet och specificitet på 100%. Det innebär att det oftare fanns en 

något bättre överensstämmelse mellan de båda bedömningsmetoderna i kontrollgruppen. 

Metoddiskussion 
Det som främst bör beaktas gällande resultaten i föreliggande studie är att de baseras på ett 

lågt deltagarantal. Således kan inga generella slutsatser dras, men samtidigt kan heller inte 

resultaten betraktas som obetydliga. Totalt deltog 22 stycken barn i studien, men fyra av dem 

uteslöts ur studien på grund av att talmaterialet som erhölls från dessa barn var för litet. Detta 

berodde på att två av barnen föreföll blyga och uppvisade en ovilja att medverka i såväl 

bildbenämning som spontantal. De resterande två barnen ansågs av författarna ha för stora 

språkliga svårigheter för att kunna bidra med ett för föreliggande studie fullgott talmaterial.   

Det faktum att kontrollgruppen i föreliggande studie var åldersmatchad på så vis att barnen 

var ett år yngre än gruppen barn med språkstörning kan också diskuteras. Detta ett vanligt 

förfarande för att undvika att kontrollgruppen uppnår takeffekter (Leonard, 2000). Möjligen 

vore det en fördel om kontrollgruppen istället var språkmatchad då de individuella språkliga 

skillnaderna hos barn i förskoleåldern kan vara stora, trots samma ålder (Leonard, 2000). 

I föreliggande studie benämns de olika bedömningsmetoderna som bildbenämning och 

spontantal. Det kan dock vara svårt att fastställa när barnets produktion bör kallas för 

spontantal. Ett flertal studier där man har undersökt barns fonologiska förmåga refererar till 

spontantal då barnet får samtala med föräldrar, återberätta en saga, beskriva en bild eller 

berätta fritt om vardagliga händelser (Wolk & Meisler, 1998; Morrison & Shriberg, 1992). I 

föreliggande studie har ett förutbestämt material i form av ett spel och en bok används för att 

locka fram spontantal hos barnen. Barnen har däremot varit fria att frångå de samtal som förts 
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kring eliciteringsmaterialet, varför författarna till studien har valt att kalla de samtal, som inte 

innebär bildbenämning, för spontantal. För att det insamlade talmaterialet ska återspegla 

barnets naturliga tal förelås ibland att barnet ska tala med en närstående person i en bekant 

miljö (Wolk & Meisler, 1998). Studien genomfördes därför ute på förskolor där barnen 

vistades dagligen. Författarna valde däremot att själva samtala med barnen för att vara säkra 

på att samtliga barn möttes av samma förutsättningar. För att förbereda barnen på författarnas 

besök på förskolan skickades foton på författarna ut till samtliga förskolor. Författarna var 

även med på samlingar och i leksituationer innan barnen medverkade enskilt i ett avskilt rum 

på förskolan.  

 

Det är väl värt att diskutera felkällor när det gäller jämförelser mellan olika 

bedömningsmetoder, eftersom distributionen av målfonem skiljer sig mellan spontana 

konversationer och redan förutbestämda bildbenämningstest (Shriberg et. al., 1997). I 

spontantalet påverkades också vissa barns tal av omkringliggande ords struktur, något som 

inte har framkommit på samma vis vid bildbenämning. För att lättare kunna jämföra 

analyserna av spontantal med analyserna av bildbenämning är ett alternativ att försöka 

elicitera samma ord vid de olika tillfällena. Ett sådant förfarande medför dock att det som ska 

vara spontantal skiljer sig mindre från eliciteringen vid bildbenämning och barnet har inte 

samma möjlighet att tala och välja ord utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter 

(Masterson et al., 2005). Under inspelningarna av spontantal i föreliggande studie gjordes 

därför inga försök att aktivt locka fram samma ord som barnen producerade vid 

bildbenämningen. Orden ur barnens spontantal valdes däremot ut utifrån vissa kriterier. För 

att undvika för många enstaviga ord med få fonem, valdes innehållsord. För att barnens tal 

inte skulle påverkas av en inledande försiktighet eller bristande koncentration valdes orden ut 

i intervallet 5-35 minuter av den 40 minuter långa inspelningen. 

 

Vad gäller analysen av talmaterialet är det viktigt att ha i åtanke att PCC- och PPC-värden 

inte ger någon information om typen av fonologiska avvikelser eller suprasegmentella drag. 

Olika barn kan erhålla liknande PCC- och PPC-värden trots att något av barnen har ett 

avvikande tal som i mycket högre grad påverkar förståeligheten (Shriberg, 1993). Det är även 
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viktigt att beakta att de resultat som presenteras i föreliggande studie baseras på författarnas 

perceptuella uppfattning om huruvida barnets produktion av fonem bedöms som korrekt eller 

inkorrekt. Om målordet är känt för lyssnaren, finns det en risk att transkripitonerna färgas 

utifrån lyssnarens eget fonologiska system (Ball, 2008). Vidare utsätts personen som 

transkriberar för olika förutsättningar beroende på bedömningsmetod. Vid en bildbenämning 

ligger tyngdpunkten på lexikal och fonologisk precision medan en spontantalsbedömning 

även kan bli påverkad av barnets talflyt samt av fonologiska drag som påverkar sekvenser av 

ord (Morrison et. al., 1992). Vid analys av spontantalet har det vid enstaka tillfällen 

förekommit att författarna inte har kunnat tolka ord som barnet avsåg att säga. Vid sådana 

tillfällen har orden uteslutits ur analysen, något som möjligen har kunnat påverka resultatet på 

så vis att avvikande språkliga strukturer inte har fångats upp. Vad gäller processanalys har det 

vid vissa tillfällen varit svårt att bedöma huruvida en process verkar som assimilation eller 

substitution. Slutligen är det av största vikt att ha i åtanke att i föreliggande studie har barnens 

spontantal endast jämförts med ett av de bildbenämningstest som finns att tillgå i logopedisk 

verksamhet. 

Avslutande diskussion 
Föreliggande studie har gjort det tydligt att de båda bedömningsmetoderna för med sig en rad 

för- och nackdelar. Bildbenämning har varit en tidseffektiv metod, såväl vid genomförandet 

av testningen som vid analys. Genomförande och analys av spontantal tog minst fyra gånger 

så lång tid än genomförande och analys av bildbenämning. Detta liknar tidsåtgången i 

Masterson, Bernhardt och Hofheinz (2005) studie, där analysen av spontantalet tog tre gånger 

så lång tid. Bildbenämning har även varit lätt att administrera och som Wolk & Meisler 

(1998) konstaterar i sin studie, underlättar det att kunna matcha produktion med målord för de 

barn som har ett svårförståeligt tal. En nackdel med bildbenämning är att det kan vara svårt att 

återspegla barnets fonologiska förmåga i den vardagliga kommunikationen (Vance et. al., 

2005). En analys av barnets förmågor inom andra språkliga domäner, så som grammatik, 

lexikon och pragmatik, blir inte heller möjlig på samma vis som vid spontantal (Masterson et. 

al., 2005), vilket även har varit tydligt i föreliggande studie. Då gruppen barn med fonologisk 

språkstörning också hade svårigheter inom andra språkliga domäner skulle det kunna betyda 

att vissa av barnen i kontrollgruppen producerade mer komplexa ord och satser i spontantalet, 
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vilket också bör beaktas i jämförelsen mellan grupperna. Det kan också spekuleras kring om 

vissa bedömningsmetoder passar somliga barn bättre än andra. Måhända har bildbenämning 

fungerat som en trygghet för de barn som inte varit lika benägna att ta egna initiativ till 

samtal, medan spontantalssessionen har varit mer lustfylld för andra barn. Därmed inte sagt 

att någon metod bör utesluta den andra utan snarare användas som komplement till varandra. 

 

Slutsats 
Inga signifikanta skillnader föreligger vad gäller graden av fonologiska avvikelser som de 

olika bedömningsmetoderna fångar upp. Enligt Shribergs (1982) gradering bedöms barnens 

fonologiska språkstörning till samma svårighetsgrad oavsett bedömningsmetod. Vad gäller 

typen av fonologiska avvikelser framkommer genom beräkning av bildbenämningstestets 

sensitivitet och specificitet, att det finns skillnader i hur väl de olika bedömningsmetoderna 

fångar upp de olika processerna. Sammanfattningsvis är dock likheterna som framkommer av 

den fonologiska analysen i respektive bedömningsmetod, betydligt större än olikheterna. 

Detta talar för att både bildbenämning och spontantal är kliniskt relevanta 

bedömningsmetoder. Valet av fonologisk bedömningsmetod bör dock inför mötet med varje 

nytt barn, väljas med eftertanke utifrån metodens hanterbarhet, tidsåtgång samt barnets 

personlighet och intressen. 

 

Framtida studier 
För framtida studier vore det intressant att veta om resultatet skulle fallit ut annorlunda om  de 

ord som valdes ut från spontantalet, bättre matchades med orden i bildbenämningstestet. En 

sådan matchning skulle kunna göras gällande ordens stavelsestruktur eller uppbyggnad av 

fonologiska särdrag.  Även vid bedömning av korrekta fonem skulle större hänsyn kunna tas 

till fonemens position samt ordens struktur och kontext i de olika bedömningsmetoderna. Det 

vore därför intressant att beräkna PCC och PPC utifrån fonemets artikulationssätt, 

artikulationsställe, position och kontext. För en mer noggrann jämförelse av de fonologiska 

processerna i de olika bedömningsmetoderna skulle processerna med fördel kunna beräknas i 

procent utifrån möjliga tillfällen för en process.  
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För att barnen med typisk språkutveckling bättre skulle kunna fungera som en kontrollgrupp, 

vore det i framtida studier en fördel om de båda grupperna språkmatchades istället för 

åldersmatchades. Slutligen skulle troligtvis ett större deltagarantal bättre kunna återspegla 

huruvida det föreligger någon skillnad mellan fonologisk information från ett 

bildbenämningstest och en spontantalsbedömning. 
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Bilaga 1 
Hej föräldrar på förskolan XX! 
 
Vi heter Siri Johansson och Elin Lethagen och går vårt sista år på logopedprogrammet vid Linköpings 
universitet. Under våren kommer vi att skriva ett examensarbete. För att bedöma barns språk använder logopeder 
ofta olika typer av test. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om formella språkbedömningar av barns 
tal skiljer sig från deras tal i en leksituation.  
 
För att undersöka detta skulle vi behöva träffa barn med språkstörning i åldern fyra till fem år för att lyssna på 
deras tal, både genom ett språktest samt i en leksituation. För barnet skulle detta innebära att det en kort stund 
går ifrån barngruppen till ett avskilt rum på förskolan och träffar oss. En ljudinspelning kommer då att göras där 
barnen benämner bilder samt utför en lekaktivitet tillsammans med oss. Det här är helt frivilligt och barnen får 
själva välja om och hur länge de vill vara med. Avbrytande av medverkan kommer inte på något sätt att påverka 
kontakten med logoped. 
 
Barnens för- och efternamn kommer att förvaras separat och barnen kommer att tilldelas ett kodnummer. För att 
ytterligare säkerställa att barnens anonymitet bevaras kommer resultaten att presenteras på gruppnivå. Allt 
material kommer att arkiveras på logopedprogrammet i minst fem år, för att kunna användas i framtida 
forskning. 
 
Behåll en kopia och lämna en kopia till förskolepersonalen snarast möjligt. Vi kommer sedan att besöka 
förskolan och träffa de barn vars föräldrar godkänt deltagande . 
 
 
Ja, mitt barn(förnamn) _______________________________ får delta i studien “Fonologisk bedömning med 
bildbenämningstest i jämförelse med spontantalsanalys av barn med fonologisk språkstörning och barn med 
typisk utveckling”. 
 
Han/hon är född_____________________________(år, månad och dag) 
 
 
Nej, mitt barn __________________________ får inte delta i studien “Fonologisk bedömning med 
bildbenämningstest i jämförelse med spontantalsanalys av barn med fonologisk språkstörning och barn med 
typisk utveckling kring barns tal”. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift      
 Namnförtydligande 
 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handledare. 
Med vänliga hälsningar, 
 
Siri Johansson & Elin Lethagen 
 
Handledare: 
Inger Lundeborg 
 
 
 



 

47 

 

Bilaga 2 
Hej föräldrar till barn på förskola XX! 
 
Vi heter Siri Johansson och Elin Lethagen och går vårt sista år på logopedprogrammet vid Linköpings 
universitet. Under våren kommer vi att skriva ett examensarbete. För att bedöma barns språk använder logopeder 
ofta olika typer av test. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om formella språkbedömningar av barns 
tal skiljer sig från deras tal i en leksituation.  
 
För att kunna utföra studien skulle vi behöva en kontrollgrupp bestående av barn som inte har någon 
språkstörning. Vi önskar att få träffa barn i åldern tre till fyra år utan någon känd tal- eller språkstörning. För 
barnet skulle detta innebära att det en kort stund går ifrån barngruppen till ett avskilt rum på förskolan och träffar 
oss. En ljudinspelning kommer då att göras där barnen benämner bilder samt utför en lekaktivitet tillsammans 
med oss. Det här är helt frivilligt och barnen får själva välja om och hur länge de vill vara med.  
 
Barnens för- och efternamn kommer att finnas i samtyckesbrevet som kommer att förvaras separat på 
logopeprogrammet. Barnen kommer att tilldelas ett kodnummer och kodnyckeln kommer att förvaras i 
lösenordsskyddade mappar. För att ytterligare säkerställa att barnens anonymitet bevaras kommer resultaten att 
presenteras på gruppnivå. Allt material kommer att arkiveras på logopedprogrammet i minst fem år, för att kunna 
användas i framtida forskning. 
 
Vi skulle vara tacksamma om ni ville låta ert barn delta i vår studie. Behåll en kopia och lämna en kopia till 
förskolepersonalen snarast möjligt. Vi kommer sedan att besöka förskolan och träffa de barn vars föräldrar 
godkänt deltagande . 
 
 
Ja, mitt barn(förnamn) _______________________________ får delta i studien “Fonologisk bedömning med 
bildbenämningstest i jämförelse med spontantalsanalys av barn med fonologisk språkstörning och barn med 
typisk utveckling”. 
 
Han/hon är född_____________________________(år, månad och dag) 
 
 
Nej, mitt barn __________________________ får inte delta i studien “Fonologisk bedömning med fonemtest i 
jämförelse med bildbenämningstest av barn med fonologisk språkstörning och barn med typisk utvecklingkring 
barns tal”. 
 
______________________________________________________________________________ 
Målsmans underskrift      
  Namnförtydligande 
 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handledare. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Siri Johansson & Elin Lethagen 
 
Handledare: 
Inger Lundeborg 
 


