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Phonology of Swedish Preschool Children with Typical Development 

 

Abstract 

The present study aims to investigate the phonological development of typically developing 

monolingual Swedish speaking children aged three to four years. The result could be used in the 

standardization of a new phonological test material for clinical speech and language pathology 

assessments. One-hundred and thirty four children aged three and four years (73 girls and 61 boys) 

were assessed with the new material. The children were tested in kindergartens in three communities 

in southeastern Sweden. Their assessments were audio recorded, transcribed phonetically and 

analyzed with Percentage Phonemes Correct (PPC) and Percentage of Words Correct (PWC). An 

analysis of speech error patterns of substitutions of phonemes, reduction of consonant clusters and 

word structural deviations was conducted. The data recorded from the children were divided and 

analyzed in four semi-annual intervals and two annual intervals. 

The result shows a clear developmental trend with children in the older age group having a higher 

PPC and PWC than the younger children. Significant differences were found between the groups in 

annual intervals. Significant differences could only be demonstrated between the youngest age group 

and the other groups at semi-annual intervals. No significant gender differences were observed. 

Most of the errors of individual phonemes and consonant clusters among children in all age groups 

were distortions rather than substitutions, but the younger children simplified consonant clusters 

more often.  
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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka fonologisk utveckling hos enspråkiga svensktalande barn 

med typisk språklig utveckling i åldrarna tre och fyra år. Resultatet kan användas som normvärden i 

ett nytt fonologiskt bedömningsmaterial vilket kan användas av svenska logopeder för språklig 

bedömning av barn. I studien medverkade 134 barn, 73 flickor och 61 pojkar mellan tre och fyra år, 

som testades med ett nytt fonologiskt bedömningsmaterial. Bedömningarna audioinspelades, 

transkriberades fonetiskt samt analyserades med Percentage Phonemes Correct (PPC) och 

Percentage of Words Correct (PWC). En felsvarsanalys av vilka substitutioner av fonem och 

konsonantkombinationer samt vilka strukturavvikelser som var vanligast hos barnen genomfördes. 

Barnen grupperades i fyra halvårsintervall och data redovisades i halv- och helårsintervall.  

Barnen testades på förskolor i områden i tre kommuner i sydöstra Sverige. Invånarna i dessa 

områden motsvarade ett genomsnitt av Sveriges befolkning ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

Studien visar att äldre barn har en större andel korrekta fonem (PPC) och en större andel korrekt 

uttalade ord (PWC) än yngre barn, där signifikanta skillnader har visat sig mellan grupperna i 

helårsintervall. Signifikanta skillnader vad gäller PPC och PWC kunde påvisas mellan barnen i den 

yngsta gruppen och de övriga grupperna på halvårsintervall. Inga signifikanta könsskillnader kunde 

påvisas inom grupperna redovisat på halv- och helårsintervall. De flesta avvikelser av enskilda fonem 

och konsonantkombinationer hos barn i samtliga grupper var förvrängningar snarare än 

substitutioner men de yngre barnen förenklade oftare konsonantkombinationerna.  

Nyckelord: fonologi, fonologisk utveckling, bedömningsmaterial, PPC, PWC, normering 
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Inledning 

Fonologi är ett vitt begrepp som innefattar ett barns förmåga att på ett mentalt plan förstå hur 

språkljuden ska produceras och förstås enskilt samt hur de kan kombineras och påverkas av 

varandra i talat språk. Ett barns fonologiska kunskaper är övergripande för alla faktorer som 

påverkar dess talproduktion och fonologiska medvetenhet. Fonologi definieras därför ofta som ett 

paraplybegrepp (Core, 2011). Den fonologiska förmågan påverkar andra språkliga domäner, speciellt 

under barnets första år då den kan ha en stor inverkan på den lexikala utvecklingen. Detta eftersom 

barnets fonologiska förmåga påverkar dess ordförråd (Stoel-Gammon & Sosa, 2009). Studier om 

barns fonologiska utveckling har inspirerat olika forskare att undersöka såväl förväntad som 

avvikande språkutveckling (Core, 2011). Den förväntade fonologiska utvecklingen behöver beskrivas 

för att en bedömning av misstänkt avvikande fonologisk utveckling ska bli tillförlitlig.  

Stora Fonemtestet (Hellquist, 1995) har länge använts av svenska logopeder för bedömning av 

fonologisk förmåga hos barn. Eftersom testet inte längre finns på förlag och bilderna kan anses 

omoderna har ett behov att ett nytt fonologiskt test vuxit fram. En första version av ett nytt 

testmaterial har utvecklats och för att veta hur barn i särskilda åldrar presterar på testet krävs 

normdata som kan ställas i relation till de resultat barn under språklig utredning får. Normvärden är 

med andra ord mycket betydelsefulla för det framtida testets användbarhet. Föreliggande studie 

syftar framförallt till att beskriva den fonologiska utvecklingen hos typiskt utvecklade barn i åldrarna 

tre och fyra år.  

Bakgrund 

Definition av fonem          

Fonem kan benämnas som språkljud och innefatta både konsonant- och vokalfonem (Engstrand, 

2007). Ett fonem kan uttalas på olika sätt, dessa realisationer av ett fonem kallas allofoner, till 

exempel då /k/ → [kʰ] (Lundström-Holmberg & af Trampe, 1987). I svenska språket finns 23 olika 

konsonantfonem och nio olika vokalfonem som realiseras i lång och kort allofon, se tabell 1. 
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Tabell 1. Svenskans konsonant- och vokalfonem 

Svenskans konsonantfonem Svenskans vokalfonem 

Klusiler /p, b, t, d, k, g, ʈ, ɖ/ Kort allofon /a, œ, ɛ, ə, ɔ, ʊ, ɵ, ʏ, ɪ/ 

Nasaler /m, n, ŋ, ɳ/ Lång allofon /ɑ:, ø:, æ:, e:, o:, ʉ:, u:, y:, i:/ 

Frikativor /f, v, s, ɕ, ɧ, h, ʂ/ 
  

Approximant /j/ 
  

Tremulant /r/ 
  

Lateraler /l, ɭ/  
  

 

Typisk fonologisk utveckling 

Under den fonologiska utvecklingen lär sig barnet att använda fonemen på ett kontrastivt sätt 

(Nettelbladt, 2007a). Vid ungefär ett års ålder producerar barn sina första ord (Bauman-Wängler, 

2011) och klusiler, nasaler och halvvokaler tillägnas tidigt (Core, 2011). Även enkla stavelsestrukturer 

används initialt i barns ordproduktion, såsom KV (konsonant + vokal) och KVKV (Bauman-

Wängler, 2011; Core, 2011). Mellan ett och två års ålder går barnet från att använda enstaka ord med 

tidiga fonologiska former till att kombinera flera ord. Samtidigt sker en utveckling av barnets 

fonologiska system genom att fler fonem tillägnas, medan de redan etablerade fonemen uttalas med 

större precision (Core, 2011). Innehållet i barns tidiga ordförråd tycks även bestämmas av barnets 

fonologiska repertoar genom att de ord som innehåller fonem som barnet kan producera favoriseras. 

När barnet blir äldre tycks det dock vara ordförrådet som driver den fonologiska utvecklingen 

framåt (Stoel-Gammon & Sosa, 2009).  

Gemensamt för många studier som gjorts av barns fonologiska utveckling är att det funnits en 

regression i utvecklingen av vissa fonem och konsonantförbindelser (McLeod, van Doorn & Reed, 

2001). Regressionen skulle kunna bero på det som benämns som en U-formad kurva i barns 

språkutveckling (Smit, Hand, Freilinger, Bernthal & Bird, 1990) där barnet först analyserar orden 

som helheter för att sedan se ordformer som uppbyggda av flera segment som måste analyseras 

innan en finjustering av uttalet kan ske (Strömqvist, 2008). Ett urvalsfel kan också vara orsak till 

regressionen om variationen mellan grupperna inte är representativ för populationen (Smit et al, 

1990).  

Konsonantfonem 

Många studier av barns fonologiska utveckling lägger störst fokus på konsonantfonem och är 

genomförda på engelskspråkiga barn. Resultaten har tillämpats som normer vid undersökningen av 
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språkutvecklingen hos svenska barn (Hansson & Nettelbladt, 2002). Endast ett fåtal studier av den 

fonologiska utvecklingen hos svenska barn har genomförts. En av de senaste och mest omfattande 

var en longitudinell studie gjord av Eneskär (1978) som inkluderade 250 barn i åldrarna fyra till sex 

år. I studien prövades dock främst konsonantkombinationer. Linell och Jennische (1980) beskriver 

barns fonologiska utveckling utifrån bland annat dagboksanteckningar och enstaka inspelningar av 

uttalsutvecklingen hos två bröder. Enligt deras observationer tycks /b, ŋ, m, h, g/ vara de 

konsonantfonem som förekommer tidigast hos barn medan /s, ɧ, l/ tillsammans med 

supradentalerna tillägnas sent. I en normering av Svenskt Artikulations- och NasalitetsTEst 

(SVANTE) testades uttalet hos 52 treåringar där det visade sig att barnen hade lättare att producera 

fonem i medial och final position än i initial position. Detta gällde särskilt fonemen /k, f, s, r/. 

Barnen visade sig ha svårigheter med /ɕ/ och kombinationer som innefattade /s/. Fonem som inte 

förekom i testet var /ŋ/ och /ɧ/. Barnen behärskade bilabiala och dentala klusiler samt nasaler 

(Bringfelt & Lindstad, 2004). 

Ålder för tillägnandet av konsonantfonem varierar mellan olika publicerade studier vilket främst 

beror på att olika kriterier för vad som krävs för att ett fonem ska vara tillägnat har tillämpats. 

Kriterierna kan variera mellan att 75 eller 100 % av barnen ska ha tillägnat fonemet. I vissa studier 

behöver dessutom barnen endast klara fonemen i initial och final position medan det i andra studier 

även krävs i medial position. I studierna har även olika eliciteringsstrategier använts (Core, 2011; 

Flahive & Hodson, 2010). I en studie av Dodd, Holm, Hua och Crosbie (2003) användes till 

exempel imitation av enstaka fonem i de fall då barnen inte realiserade fonemen korrekt i ord. Trots 

stora ålderskillnader vad gäller tillägnande av konsonantfonem uppvisar flertalet studier dock 

liknande resultat vad gäller utvecklingsordning där /m, n, p, b, w/ tillägnas först och /θ, ð, z, ʒ, ʤ/ 

sist i engelska (ibid.). I studierna läggs det störst eller uteslutande fokus på tillägnandet av 

konsonantfonem. I tabell 2 redovisas resultat från fyra ofta citerade engelska normativa studier 

(Templin, 1957; Prather, Hedrick & Kern, 1975; Smit et al, 1990; Dodd et al, 2003). Det 

förekommer en del skillnader vad gäller studiernas utformning vilket kan förklara de olika 

åldersangivelserna. Olika kriterier för när ett fonem anses tillägnat har tillämpats, alltså hur stor andel 

av barnen som har tillägnat fonemet. I studien av Dodd et al (2003) har även barn som behandlas 

för språkstörning inkluderats. I samma studie varierar förekomsten av fonemen i testet mellan en 

och nio gånger. Prather et al (1975) använder ett test där varje fonem förekommer en gång i final 
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och medial position och i testet som används av Smit el al (1990) ges möjligheten att producera ett 

fonem mellan en och sex gånger. 

 

  Templin (1957) Prather et al (1975) Smit et al (1990)  Dodd et al (2003)* 

Åldersintervall 3;0-8;0 1;11-4;1 3;0-9;0 3;0-6;11 

Språk 
Amerikansk 

engelska 
Amerikansk 

engelska 
Amerikansk 

engelska 
Brittisk  

engelska 

Antal barn 480 147 1000 684 

Kriterie (%)** 75% 75% i.u. 90% 

Ordpositioner*** I, M, F I, F I, F I, M, F 

Klusiler 3;0 2;0-3;0 3;0-4;0 3;0-3;5 

Frikativor 3;0-6;0 2;4-4;0 3;6-9;0 3;0-5;5 

Nasaler 3;0 2;0 3;0-9;0 3;0-3;5 

Approximant 4;0 2;4 4;0-5;0 3;0-3;5 

Tremulant 4;0 3;4 8;0 6;0-6;5 

Lateral 4;0 3;4 5;0-6;0 3;0-3;5 

 

 

 

 

Vad gäller etablering av frikativor är variationen i åldrarna stor i studierna vilket förklaras av att /h/ 

och /f/ etableras kring tre års ålder medan etableringen av /s/ och /ʃ/ generellt sker senare. Det 

förekommer dock en viss variation i etableringen av de sistnämnda fonemen. I studien av Smit et al 

(1990) sker etableringen av /s/ vid nio års ålder men redan vid tre års ålder i studierna av Dodd et al 

(2003) och Prather et al (1975).  Etablering av /ʃ / sker strax innan fyra års ålder (Prather et al, 1975) 

till sju års ålder (Smit et al, 1990). Nasaler tillägnas tidigt i alla studier förutom i studien av Smit et al 

(1990) där etableringen sker mellan tre och nio år, se tabell 2. Detta beror på att tillägnandet av /m/ 

och /n/ sker vid tre års ålder medan /ŋ/ etableras först vid sju till nio års ålder (ibid.). Klusiler 

etableras tidigt hos barnen i samtliga studier (Templin, 1957; Prather et al, 1975; Smit et al, 1990; 

Dodd et al, 2003).  

Tabell 2.  Jämförande data från fyra olika studier kring etablerade konsonantfonem hos engelskspråkiga barn 

 

*Har inkluderat barn med språkstörning 

**Andel barn som ska ha tillägnat fonemet i respektive studies 

nämnda ordpositioner för att det ska räknas som etablerat 

*** I = Initial, M = Medial, F = Final 

i.u. = ingen uppgift 
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Templin (1957) fann i sin studie att det var vanligare att barn förenklade sitt uttal med substitutioner 

snarare än förvrängningar och deletioner av fonem. Substitutioner förekom av alla typer av 

konsonatfonem men var vanligast i konsonantkombinationer och andelen minskade med ökad ålder. 

Antalet och typerna av uttalslättnader varierade beroende på fonemens egenskaper och position i 

orden (ibid.). Resultatet av Prather och medarbetares studie (1975) visar att de flesta förenklingar 

som barn med förväntad språkutveckling gör är substitutioner med fonem vars drag ligger nära 

målfonemets, det vill säga att fonemets artikulationsätt, artikulationsställe eller att avsaknad eller 

förekomst av ton är densamma. Prather et al (1975) fann även att fonem som utvecklas sent ofta 

ersätts med tidigt utvecklade fonem samt att de som är artikulatoriskt svåra att producera ofta ersätts 

med enklare artikulerade fonem. Resultatet i studien av Smit et al (1990) visade att i stort sett alla 

substitutioner av fonem var dentala, i varierande grad, från så kallad ”lätt” dentalisation till 

interdentalisation, till exempel då /s/→ /θ/. Vanligt förekommande förenklingar i studien av Dodd 

et al (2003) var påtoning, klusilering, försvagning samt framåtflyttning av artikulationsställe. Samtliga 

förenklingar var försvunna vid 4;0 års ålder hos 90 % av barnen. I Eneskärs studie (1978) 

undersöktes några enskilda konsonantfonem förutom konsonantkombinationer där substitutionerna 

för dessa fonem var mycket lika målfonemet med avseende på de fonologiska särdragen.  

Vokalfonem 

Barn brukar kunna producera och skilja de flesta vokalfonemen åt när deras ordförråd blivit 

tillräckligt stort och stabilt för att det ska gå att klassificera deras fonologi (Linell & Jennische, 1980). 

Pollock och Berni (2003) studerade engelskspråkiga barn och fann att barn som var äldre än tre år 

hade en felprocent på 0-4 % av de testade vokalfonemen medan barn mellan ett och ett halvt år och 

upp till tre år hade en felprocent på 24-36 %. I studien accepterades dock realisationer som allofoner 

och dialektala varianter av vokalfonem. De vokalfonem som svenska barn oftast har svårast att skilja 

åt är enligt Linell och Jennische (1980) /y:/ och /ʉ:/ samt /ɵ/ och /œ/ som också kan vara svåra 

att skilja från /ɔ/ och /ʊ/.  

Konsonantkombinationer 

Barns första försök till produktion av konsonantkombinationer har rapporterats under barnets andra 

år men de realiseras sällan helt i enlighet med den vuxna målformen. Det tycks som att barn lär sig 

kombinationer med klusiler före kombinationer med frikativor samtidigt som de finala 

kombinationerna lärs in före de initiala (McLeod et al, 2001). Normer för tillägnande av 

konsonantkombinationer förekommer inte alltid i studier (ibid.) men resultatet i Smit och 
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medarbetares studie (1990) inkluderar konsonantkombinationer och visar på en utvecklingsordning 

liknande den McLeod et al (2001) beskriver. Trots att en generell utvecklingsordning har påvisats i 

flera studier finns det en del variation (ibid.). Det svenska språket har förhållandevis många 

konsonantkombinationer och de kan ofta vara svåra för barn att tillägna sig (Linell & Jennische, 

1980). I Eneskärs (1978) studie av 250 barn i åldrarna fyra till sex år, användes ett uttalstest med 63 

uppgifter fördelade på 57 ord. Uttalstestet undersökte, som nämnts tidigare, främst 

konsonantkombinationer men också några enskilda konsonantfonem. Författaren menade att 

barnen, med tanke på att de alla var över fyra år, rimligen skulle ha tillägnat sig alla vokal- och de 

flesta konsonantfonemen. Eneskär fann en signifikant skillnad i prestation mellan åldrarna där 90 % 

av barnen vid fyra års ålder klarade 41 av 63 uppgifter medan 97-100 % av barnen vid sex års ålder 

klarade 53 av 63 uppgifter där 90-100 % klarade 59 uppgifter. I tabell 3 redovisas delar av studiens 

resultat. Resultatet kompletterades även med faktor- och feltypsanalyser som visade att svårigheter 

med vissa konsonantkombinationer berodde på att en del barn ännu inte tillägnat sig alla 

konsonantfonem. Andra konsonantkombinationer visade sig inte bero på konsonantfonemen i sig, 

utan snarare kombinationen av dem. Dessutom var många utav de svåra kombinationerna ovanliga i 

svenskan såsom -sp, -fs och -ln.  

Tabell 3. Delar av resultat ur Eneskärs (1978) studie som visar på vilka konsonantfonem och 

konsonantkombinationer som är lätta respektive svåra att realisera korrekt vid fyra och sex års ålder  

Svåra 
konsonant(er) och 
konsonant-
kombinationer vid 
4 och 6 års ålder 

Lätta konsonanter 
och konsonant-
kombinationer vid 
4 och 6 års ålder  

Högst felprocent vid 4 
års ålder (konsonanter 
eller konsonant- 
kombinationer med:) 

Högst felprocent vid 
6 års ålder 
(konsonanter eller 
konsonant-
kombinationer med:) 

Konsonanter: /-ʃ/ Konsonanter: /s-, -s/ / v,  ʃ, ɕ, j, r, n/ /ʃ, ɕ, r/ 

Konsonantkomb.: fj-,  
kv-, tv-, -ln, -fs, -rv,   
-sp, -kst   

Konsonantkomb.: kl-,  
-lt, -ls, -mp, -nt, -st  

  

 

Då konsonantkombinationer är svåra för många barn har de olika sätt att hantera detta på. I studien 

av Dodd et al (2003) var reduktion av konsonantkombination en vanligt förekommande förenkling 

hos yngre barn men vid fyra års ålder var dessa försvunna hos 90 % av barnen. Enligt Linell och 

Jennische (1980) brukar den första konsonanten i kombinationer med /s/ utelämnas, medan det i de 
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övriga konsonantkombinationerna oftast är den andra konsonanten som försvinner. I studien av 

Eneskär (1978) var det vanligare att fyraåringarna uteslöt svåra konsonantfonem i kombinationer 

medan sexåringarna hade en större tendens till att istället substituera konsonantfonemen i 

kombinationerna. Fyraåringarna i studien tycks behärska fonemen /s/ och /r/ men har svårare med 

dessa fonem när de förekommer i kombinationer.  

Strukturavvikelser 

Förutom att barn under den fonologiska utvecklingen har avvikelser som rör enskilda fonem 

förekommer även avvikelser som berör ordstrukturen. De två typerna av avvikelser kan beskrivas 

som fonologiska förenklingsprocesser vilka delas in i paradigmatiska och syntagmatiska processer 

(Nettelbladt, 2007b) som berör enskilda segment respektive ordstruktur (Bernthal, 2004). 

Paradigmatiska processer kan vara dentalisering eller framåtflyttning, av- och påtoning samt 

försvagning (till exempel /r/→/j/) (Bauman-Wängler, 2011). Till syntagmatiska processer räknas 

deletion av stavelse eller konsonant vilka oftast påverkar pretoniska stavelser. Assimilation är även 

en syntagmatisk process (ibid.) och innebär att ett fonem, vanligtvis inom samma ord, påverkar ett 

annat fonem (Nettelbladt, 2007a). Assimilationsprocessen fyller en funktion där antalet stavelser 

behålls men antalet kontrasterande fonem reduceras. Ytterligare en syntagmatisk process är 

förenkling av konsonantkombinationer och då behålls eller substitueras någon eller några av de 

ingående fonemen i kombinationen (Bernthal, 2004). Även metateser och epenteser hör till de 

syntagmatiska processerna. När två fonem byter plats benämns det som metates och när inskott sker 

av ett fonem (vanligtvis en vokal) kallas det epentes (Nettelbladt, 2007b).  

Resultatet från en studie av Hodson och Paden (1981) som inkluderar barn med avvikande och 

förväntad språkutveckling visar att assimilationer förekommer hos alla barn vid fyra års ålder men 

inte i någon större utsträckning hos barn med förväntad språkutveckling. Metateser förekom hos 

mindre än en tredjedel och epenteser förekom hos färre än 8 % av barnen i studien. I studien av 

Dodd et al (2003) var reduktion av pretonisk stavelse en vanlig strukturavvikelse hos yngre barn men 

vid fyra års ålder var denna förenkling borta hos 90 % av barnen. Tilly, Ullner och Widelöv (1981) 

fann i en studie att svenska barn under tre års ålder utelämnade pretoniska stavelser i flerstaviga ord 

med jamb- eller anapestmönster (svag-stark respektive svag-svag-stark stavelse) snarare än i ord med 

trokémönster (stark-svag stavelse), vilket är det dominerande mönstret i svenskan (Nettelbladt, 

2007a; Plunkett & Strömqvist, 1990). Strykning av pretonisk stavelse kan bero på begränsningar i 



 

8 

 

barnets minne, att den betonade stavelsen är mer perceptuellt framträdande eller att ordändelser är 

viktigare än förstastavelser eftersom de innehåller grammatisk information (Bruce, 2012).  

Ordaccent 

I svenskan görs en betydelsebärande skillnad mellan två olika tonala förlopp i ord som i övrigt har 

samma betonings-, segment- och kvantitetsstruktur. Varför orden låter tonalt olika beror på att det 

finns en skillnad i grundtonsförloppet och dess förhållande till den segmentella strukturen. Denna 

skillnad ger upphov till två accenter, accent 1 och accent 2 (akut respektive grav accent) (Engstrand, 

2004). Hellquist och Olsson (1981) beskriver i sin studie att vissa barn har en tendens att 

övergeneralisera grav accent till alla ord. Samuelsson och Löfqvist (2006) fann i en senare studie att 

det som i Hellquist och Olssons (1981) studie tolkades vara en övergeneralisering snarare var en 

bristande distinktion mellan de två accenterna, speciellt hos barn med språkstörning. I studien av 

Samuelsson och Löfqvist (2006) deltog både barn med språkstörning och matchade kontroller. 

Barnen i kontrollgruppen visade sig också ha svårigheter med att producera rätt ordaccenter men 

barnen med språkstörning hade signifikant fler avvikande spektrogram med avseende på 

distinktionen av ordaccenter. Författarna menade vidare att forskning visat att barn börjar använda 

intonation och tonala ordaccenter från 18 månaders ålder men att realisationerna inte är stabila 

förrän vid fem års ålder.  

Könsskillnader 

Vad gäller språkliga funktioner anses flickor prestera bättre än pojkar (Dodd et al, 2003). Hyde och 

Linn (1988) visade dock i en metaanalys av 165 studier att det inte finns några könsskillnader i verbal 

förmåga, den enda skillnaden som återfanns var avseende talets kvalitet. I studien redovisas dock 

ingen närmare specifikation av hur detta mättes. I Holm och medarbetares studie (2007) framkom 

signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor med avseende på variabilitet i ordproduktion. 

Flickorna producerade signifikant fler ord som var genomgående korrekta i åldrarna 3;6-6;1. 

Författarna menar vidare att det finns en tendens till att flickors fonologiska system mognar tidigare 

än pojkars. Smit et al (1990) fann i sin studie signifikanta könsskillnader i åldersgrupperna 4;0, 4;6 

samt 6;0. Dessa skillnader rörde tillägnandet av olika fonem där flickor tillägnade sig vissa fonem 

tidigare än pojkar. Även resultatet i Lousada, Mendes, Valente och Halls normeringsstudie (2012) av 

portugisisktalande barn visade på skillnader mellan pojkar och flickor i gruppen 5;6-5;11 år. Dessa 

skillnader rörde antalet korrekt producerade fonem samt antalet fonologiska processer där flickorna 

hade signifikant fler korrekt producerade fonem och färre fonologiska processer än pojkarna. Dodd 
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et al (2003) fann inte några signifikanta könsskillnader förutom i den äldsta gruppen (5;6-6;11 år) där 

skillnaderna främst berörde fonologisk precision. I studien visade det sig även att flickor i den äldsta 

åldersgruppen behärskade vissa frikativor tidigare än pojkar och att flickorna var mindre benägna att 

reducera konsonantkombinationer.  I en studie av Amayreh och Dyson (1998) undersöktes 

utvecklingen av konsonantfonem hos arabisktalande barn. Resultatet i studien visade att det inte 

förekom könsskillnader i någon åldersgrupp med avseende på antalet korrekt producerade 

konsonantfonem. Eneskär (1978) fann signifikanta könsskillnader på ett fåtal variabler men 

sambanden ansågs inte vara tillräckligt starka för att ha någon större betydelse.  

Fonologiskt testmaterial på svenska 

Stora fonemtestet utarbetades under 1983-1984 och har länge varit det enda test som använts i Sverige 

för utredning av barns fonologi. Tredje och sista upplagan utkom 1995 och finns i en liten och en 

stor version. Orden prövar samtliga enkla fonem i alla positioner samt konsonantförbindelser 

(Hellqvist, 1995). Testet finns inte längre att beställa på förlag vilket motiverar arbetet att ta fram ett 

nytt fonologiskt testmaterial. 

SVANTE är ett test som kan användas vid bedömning av talavvikelser. Testet kan även nyttjas för 

en översiktlig bedömning av fonologin hos små barn (Lohmander-Agerskov & Hellquist Forss, 

2005). SVANTE testar samtliga svenska fonem förutom tre retroflexa fonem. I testet förekommer 

endast konsonantkombinationerna /rv/ och /lv/ samt kombinationer med initialt /s/ (Lohmander, 

Borell, Henningsson, Havstam, Lundeborg & Persson, 2005). Testet är normerat för tre-, fem-, sju- 

och tioåriga barn (Björkman & Samuelsson, 2002; Bringfelt & Lindsta, 2004; Hedlund & Morén, 

2013; Holmén & Littorin, 2013). 

Eliciteringsmetoder 

Det har gjorts studier kring fördelar och nackdelar gällande spontan produktion kontra imitation. 

Studierna visar på motstridiga resultat där det framkommer att det både finns och inte finns en 

skillnad mellan spontan produktion och imitation (Core, 2011). Äldre barn kan ha en fördel i 

bildbenämningstest eftersom de ofta har ett större ordförråd och kan producera fler ord spontant än 

yngre barn som har ett mindre omfattande ordförråd (Edwards & Beckman, 2008).  

PPC och PWC 

Percentage Consonants Correct (PCC) är en analysmetod utvecklad av Shriberg och Kwiatowski 

(1982) som har använts för att mäta antalet korrekt uttalade konsonantfonem (Core, 2011). Med 
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PCC som modell har Percentage Phonemes Correct (PPC), Percentage Vowels Correct (PVC) 

(Shriberg & Kwiatowski, 1982) och Percentage of Words Correct (PWC) utvecklats (Lundeborg & 

McAllister, 2007). I en studie av Dodd et el (2003) fanns signifikanta skillnader med avseende på 

PPC mellan åldersgrupperna 3;0-3;11; 4;0-5;5 och 5;6-7;0 där de yngre barnen hade ett lägre PPC än 

de äldre barnen. Medelvärde för PPC i den yngsta åldersgruppen var 82 %, 90 % för den näst äldsta 

och 96 % för den äldsta åldersgruppen. I en studie av Holm et al (2007) på barn mellan 3;0-7;0 år 

framkom att barnen i de äldre åldersgrupperna producerade signifikant fler ord som var 

genomgående korrekta än barn i den yngsta åldersgruppen (3;0-3;5 år). 

Analys av fonologiska förenklingsprocesser 

Beroende på vilken teori som tillämpas kan barnets fonologiska system förklaras och analyseras på 

olika sätt. Fonologiska förenklingsprocesser har haft ett stort inflytande och används av många 

logopeder i Sverige. Varianter av protokoll för processanalyser förekommer (Bauman-Wängler, 

2011) och i studien av Dodd et al (2003) används begreppet ”error patterns” där analysen till stor del 

liknar en processanalys.  I en studie av Porter och Hodson (2001) valdes en variant av en 

processanalys där avvikelser kodades utifrån om de berörde ord- och stavelsestruktur eller klasser av 

fonem. På strukturnivå var avvikelserna indelade i deletioner av stavelser och konsonanter. Deletion 

av konsonant specificerades även för om det skedde före eller efter en vokal.  

Normering 

För att kunna göra statistiska beräkningar på och uttala sig om en större population krävs ett 

representativt stickprov. Stickprovet ska vara draget ur den tänkta populationen och samtliga 

personer ska ha samma chans att utgöra stickprovet (Wright, 1997). Stickprovet bör vara tillräckligt 

stort för att individuella variationer ska kunna jämnas ut (Dodd et al, 2003) och ju större stickprovet 

är, desto närmare sanningen om den tänkta populationen kommer resultatet att vara (Borg & 

Westerlund, 2007).  

För att göra en normering av ett fonologiskt test på barn med förväntad språkutveckling kan det 

tänkas att endast barn som inte har någon känd språkstörning inkluderas. Ett annat sätt är att 

inkludera barn med språkstörning då det minskar risken för att barn med förväntad fonologisk 

utveckling hamnar i den lägre änden av normalfördelningskurvan, vilket barnen med språkstörning 

skulle göra istället (Dodd et al, 2003). En ytterligare faktor att ta hänsyn till vid ett urval är 

socioekonomisk bakgrund, som ofta mäts utefter sysselsättning, utbildning och inkomst. Dessa 

variabler kan kombineras eller stå var för sig (Bornstein, Hahn, Suwalsky & Haynes, 2003). 
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Socioekonomiska förhållanden har visat sig påverka barns språkutveckling (Hoff, 2003) men det har 

inte visat sig ha någon betydelse för den fonologiska utvecklingen (Dodd et al, 2003; Smit et al, 

1990). 

Kriterier för etablering av fonem 

Sander (1972) menar att variationen i den fonologiska utvecklingen hos barn gör det svårt att 

presentera åldersangivelser för när ett visst fonem kan anses vara tillägnat. Författaren föreslår 

istället ett kontinuum som startar vid den medianålder för när 50 % av barnen i populationen klarar 

ljudet i två av tre positioner och slutar vid den ålder där 90 % av barnen klarar ljudet i två av tre 

positioner. Amayreh och Dyson (1998) valde att använda denna metod, om än med lite anpassning, 

där tre steg kunde urskiljas på vägen till bemästrande av ett fonem: 1) ”vanlig” produktion – 

fonemet ska finnas i åtminstone två av tre positioner hos minst 50 % av barnen; 2) ”tillägnande” – 

fonemet ska finnas i alla positioner hos minst 75 % av barnen; 3) ”bemästrande” – fonemet ska 

finnas i alla positioner hos minst 90 % av barnen. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur tre- och fyraåriga svenska barn presterar på ett 

specifikt fonologiskt bedömningsmaterial och om det föreligger några ålders- och/eller 

könsskillnader. 

Frågeställningar 

 Hur presterar svenska barn i åldrarna tre och fyra år på det framtagna fonologiska 

bedömningsmaterialet?  

 Föreligger det några skillnader mellan de olika åldrarna och mellan könen med avseende på 

PPC och PWC? Om det finns, hur ser de i så fall ut? 

 Föreligger det några skillnader mellan de olika åldrarna med avseende på förekomsten av 

assimilationer, metateser, epenteser, deletioner och accentfel? Om det finns, hur ser de i så 

fall ut? 
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Metod 

Urvalsprocedur 

Föreliggande studie genomfördes i en stor samt två mellanstora kommuner i sydöstra Sverige. 

Studien inleddes med att statistikansvariga i de aktuella kommunerna kontaktades för att få hjälp att 

veta vilka områden i kommunerna som låg närmast genomsnittet av Sveriges befolkning vad gällde 

utbildnings- och inkomstnivå. Därefter undersöktes vilka förskolor som låg i de aktuella områdena 

och rektorerna på dessa kontaktades för att inhämta tillåtelse att ta kontakt med personal på 

förskolorna. I de fall där rektorerna samtyckte ringdes varje förskola upp och en ansvarig ur 

personalen fick studien presenterad för sig. Informationsbrev och samtyckesblanketter skickades ut 

till förskolan tillsammans med en utförligare skriftlig beskrivning av studiens syfte (se bilaga 1). 

Informationsbrev och samtyckesblanketter distribuerades till vårdnadshavare för barn som av 

förskolepersonalen uppskattades kunna vara aktuella för studien.  

Deltagare 

I föreliggande studie deltog 134 barn (73 flickor och 61 pojkar) i åldrarna tre och fyra år fördelade på 

fyra halvårsintervall, se tabell 4. Inklusionskriterierna för barnen var: svenska som modersmål, ingen 

tidigare eller nuvarande kontakt med logoped eller talpedagog samt ingen känd hörselnedsättning. 

Denna information inhämtades från barnens vårdnadshavare. I resultatet kommer deltagarna 

refereras till som grupp 1, grupp 2, grupp 3 och grupp 4 efter åldersordning. I resultatet förekommer 

även sammanslagning av grupper där grupp 1 och 2 benämns som treåringar (3;0-3;11) och grupp 3 

och grupp 4 som fyraåringar (4;0-4;11).  

 

Grupp Åldersintervall Antal♀/♂ Totalt Medelålder 

1 3;0-3;5;31 15/12 27 3;3 

2 3;6-3;11;31 23/15 38 3;9 

3 4;0-4;5;31 19/13 32 4;3 

4 4;6-4;11;31 16/21 37 4;9 

Treåringar 3;0-3;11;31 38/27 65 3;7 

Fyraåringar 4;0-4;11;31 35/34 69 4;6 
 

Tabell 4. Tabell över deltagare i olika åldersgrupper 
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Material 

Testmaterialet som användes var datorbaserat och bestod av 109 fotografiska bilder. Orden togs 

fram i en tidigare magisteruppsats av Müller och Sundberg (2011) med hjälp av steg för hur man 

utvecklar en ordlista för fonologisk bedömning, inom ramen för icke-linjär fonologi (Bérubé & 

Stemberger, 2010). Müller och Sundbergs (2011) studie syftade även till att kontrollera att barn i de 

aktuella åldrarna hade de flesta av orden i sitt ordförråd. Samtliga svenska konsonant- och 

vokalfonem samt flertalet konsonantkombinationer fanns representerade, förutom två av svenskans 

retroflexa konsonantfonem (/ɭ /och /ʂ/). Fonemen fanns representerade i de tre ordpositionerna 

(initial, medial och final) minst två gånger, för de fonem där det var möjligt. I testet förekom 13 ord 

med pretonisk stavelse samt ett minimalt par som endast skiljdes åt av tonaccenter (Oskar-åskar). 

Sextiofem av de 109 orden hade accent 1, 42 ord hade accent 2. Av samtliga ord var 39 enstaviga, 50 

tvåstaviga, 16 trestaviga och fyra fyrstaviga. Testets bilder föreställde i blandad ordning 102 

substantiv (varav fyra var i pluralform), fem verb och två adjektiv. Sju av orden eliciterades två 

gånger med hjälp av separata bilder. Dessa ord medräknades vid analys av datan, således bygger 

resultatet på 116 sagda ord. De separata bilderna kan användas för att undersöka hur konsekventa 

barnen är i sin produktion. Det kommer dock inte att behandlas i föreliggande studie då fokus har 

legat på andra aspekter av barns fonologiska utveckling. 

Datorn som användes vid testningen var av märket IBM Thinkpad med en storlek på 12 tum. Till 

inspelningen användes en Marantz PMD 660 med intern mikrofon. Avståndet mellan 

inspelningsapparaten och barnet var cirka 40 centimeter.  

Pilotstudie 

För att bedöma tidsåtgång och planera testförfarandet genomfördes en pilotstudie på två barn, en 

flicka och en pojke, på en förskola i en stor kommun. Dessa barn kom att inkluderas i studien. 

Testningen uppskattades ta cirka 20 minuter per barn. Efter genomförd pilotstudie diskuterades 

vilka eliciteringsstrategier som kunde vara användbara om barnet inte spontant benämnde bilderna. 

Det beslöts även att använda särskilda tecken i kommentarsfältet på testblanketterna för att visa på 

vilka alternativa eliciteringsstrategier som använts av testledaren (A om alternativ gavs, till exempel 

”Är det en krokodil eller en stol?”, samt I om barnet har uppmanats att imitera testledaren, till 

exempel ”Säg krokodil”). Efter genomförd testning lyssnade författarna var för sig igenom 

inspelningarna av testningarna och transkriberade vad barnen sa. De två transkriptionerna jämfördes 

därefter för att se hur väl de överensstämde.  
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Testförfarande 

Testningen genomfördes med en av författarna som testledare i ett avskilt rum på respektive barns 

förskola och barnen testades ett åt gången. Varje barn ombads inledningsvis att plocka upp sju bilder 

ur en påse och benämna dessa. Därefter genomfördes den datorbaserade testningen. Barnet 

uppmanades att benämna varje bild på datorskärmen, om det inte hände fick barnet först svara på 

en fråga med två alternativ. Om barnet inte benämnde bilden korrekt ombads barnet repetera efter 

testledaren. Testningen audiodokumenterades och varje barn tilldelades en kod. 

Analys 

Det inspelade materialet analyserades av bedömarna var för sig. Endast ord som inte bedömdes vara 

uttalade med vuxenlik målform transkriberades. Vid bedömning av barnens uttal togs ingen hänsyn 

till hur orden eliciterats och barnen ombads endast imitera testledaren i de fall de inte spontant 

benämnde bilden. Beräkningar gjordes med PPC, PWC samt en felanalys på fonem- och 

strukturnivå. För PPC beräknades ett värde som angav andelen korrekt producerade fonem. Om 

barnet exempelvis sa /ɡadɛjoːb/ istället för /ɡaɖɛroːb/ var fem av de sju fonemen korrekt 

producerade och PPC för ordet blev 5/7≈ 0,71; det vill säga 71 %. För PWC beräknades andelen 

korrekt producerade ord av det totala antalet producerade ord. Om barnet producerade 60 av 116 

ord rätt blev PWC 60/116 ≈ 0,52; det vill säga 52 %. Medelvärden och standardavvikelser 

beräknades för varje halv- och helårsintervall på PPC och PWC. Signifikansvärden beräknades för 

jämförelser mellan grupperna. 

Fonem och konsonantkombinationer 

I testet förekommer varje konsonantfonem mellan en och 28 gånger, majoriteten cirka tio gånger 

och varje vokalfonemen mellan två och 53 gånger, majoriteten runt åtta gånger. 

Konsonantkombinationer förekommer mellan en och fyra gånger, majoriteten bara en gång. 

Konsonantkombinationer har räknats om de förekommit i ord- och stavelseinitial position samt i 

ordfinal position. Konsonantkombinationer som separerades av stavelsestrukturen, i ordmedial 

position, räknades inte. Fonem och konsonantkombinationer i pretonisk stavelse räknades inte.  

Tretton av de totalt 116 ord som eliciterades under testningen hade pretonisk stavelse. I strävan att 

få så många barn som möjligt att säga de specifika målfonemen eller målkombinationerna valdes 

innehållet i de pretoniska stavelserna i orden bort. Anledningen till att fonem och 

konsonantkombinationer inte räknades i pretoniska stavelser var att det förekommer att barn 

utelämnar pretonisk stavelse i flerstaviga ord med jamb- eller anapestmönster (Tilly, Ullner & 
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Widelöv, 1981) och de kan anses svårare att producera (Core, 2011). Däremot räknades förekomsten 

av assimilationer och strykning av pretonisk stavelse i dessa ord. 

För varje fonem och konsonantkombination beräknades antalet korrekta produktioner per möjliga 

tillfällen. De fonem och konsonantkombinationer som uttalades med vuxenlik realisation 

betraktades som korrekta och varje utbyte eller förvrängning noterades som en avvikelse. Alla 

varianter av ett fonem, till exempel då r →ɹ, eller då s → θ noterades som en avvikelse. Fonem och 

konsonantkombinationer som barnen inte sa eller som av bedömarna ansågs vara påverkade av 

strukturavvikelser (syntagmatiska processer) räknades bort från det totala antalet möjliga tillfällen till 

produktion. Ingen hänsyn togs till fonemens eller konsonantkombinationernas position i orden utan 

initial, medial och final position betraktades lika i analysen. Detta beslut togs för att öka antalet 

möjliga tillfällen att producera ett fonem då vissa inte förekom mer än en gång i en position. 

Ett fonem ansågs etablerat om ≥ 90 % av barnen i respektive åldersgrupp hade ≥ 90 % rätt av det 

totala antalet producerade fonemen. För att en konsonantkombination skulle anses vara etablerad 

sattes en gräns på att ≥ 90 % av barnen skulle klara den i ≥ 90 % av tillfällena. Då majoriteten av 

konsonantkombinationerna bara förekom en gång kom denna gräns att ändras till 100 %. Samtliga 

substitutioner och förvrängningar av fonem och konsonantkombinationer noterades. De som 

presenteras i föreliggande studie är de som förekom hos ≥ 10 % av barnen i ≥ 10 % av det totala 

antalet tillfällen det producerats av barnen i respektive åldersgrupp.  

Strukturavvikelser 

Assimiliationer, metateser, epenteser, deletioner och accentfel beräknades på antalet gånger de 

förekom. Vid beräkning av antalet deletioner gjordes en uppdelning vad gäller stavelser och 

konsonantfonem (före och efter vokal). Vid statistisk analys togs dock ingen hänsyn till denna 

sortering utan samtliga deletioner behandlades lika men vid analys av specifika ord specificerades 

deletionerna.  

Eftersom accentfel endast förekom en enstaka gång hos ett par av barnen i studien fann bedömarna 

ingen nytta i att analysera accentfelen statistiskt. Medelvärden och standardavvikelser för 

assimilationer, metateser, epenteser och deletioner beräknades för varje grupp på halv- och 

helårsintervall. Signifikansvärden beräknades för jämförelser mellan grupperna. Strukturavvikelser 

beräknades på varje enskilt ord som förekom i testningen. Om ett ord utsattes för flera processer 

noterades antalet avvikelser, detta för att se vilka ord som var mest känsliga för strukturavvikelser. 
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Statistisk bearbetning 

Deskriptiv statistik beräknades i programvaran Excel i Microsoft Office 2010. Eftersom den 

insamlade datan inte var normalfördelad vad gäller PPC, PWC och strukturavvikelserna gjordes de 

jämförande analyserna med icke-parametriska test i Statistic Package for the Social Sciences® 

(SPSS), Windows version 20.0. All data för alla variabler har åskådliggjorts i histogram där även 

skewness har beräknats. Inget värde på skewness har varit mellan 0,5 och -0,5 och därför beslutades 

att all data skulle analyseras med icke-parametriska test för jämförelse mellan grupper. I de 

jämförande analyserna användes Mann-Whitney U-test och Kruskal-Wallis test samt Post-hoc test. 

Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 

Inter- och intrabedömarreliabilitet 

Bedömarna har genomgått samma utbildning och ansågs ha likvärdiga kunskaper kring fonetisk 

transkription. För att beräkna inter- och intrabedömarreliabiliteten gjordes ett slumpmässigt urval av 

14 ljudfiler (motsvarade drygt 10 % av det totala materialet) som retranskriberades. 

Interbedömarreliabiliteten blev 95,0 %. Intrabedömarreliabiliteten beräknades också och befanns 

vara 96,8 % och 96,4 % för respektive bedömare.  

Etiska överväganden 

Ett informerat skriftligt samtycke inhämtades från målsmän till de barn som deltog i studien. För att 

inga enskilda barns resultat på testet ska vara möjliga att spåra hanteras och presenteras samtliga data 

på gruppnivå. Barnen tilldelades ett kodnummer som registrerades på testblanketten och 

inspelningen. Barnen fick avbryta när som helst under testningen om de inte längre ville medverka. 

Inspelningarna kommer enbart hanteras inom Logopedprogrammet och sparas på enheten för 

logopedi för användning i eventuell framtida forskning.  

Resultat 

PPC 

Åldersskillnader 

Medelvärdena av PPC ökade för varje åldersgrupp förutom grupp 3 och 4 där den yngre gruppen 

(4;0-4;5) hade ett något högre medelvärde. Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) var 

för grupp 1 (3;0-3;5 år) 80,2 % (±11,8); grupp 2 (3;6-3;11 år) 89,1 % (±8,0); grupp 3 (4;0-4;5 år) 92,3 
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% (±6,7) och grupp 4 (4;5-4;11 år) 92,1 % (±6,6). För de sammanslagna grupperna blev medelvärdet 

85,4 % (±10,6) för treåringarna och 92,2 % (±6,6) för fyraåringarna. Fyraåringarna hade således ett 

högre medelvärde än treåringarna. Medelvärden och standardavvikelser för samtliga grupper 

åskådliggörs i tabell 5. 

 

 

Åldersgrupp (år) n    (%) SD (±) p-värde 
Jämförande 
åldersgrupp (år) 

1 (3;0-3;5) 27 80,2 11,8 0,009* 2 (3;6-3;11) 

    

0,000** 3 (4;0-4;5) 

    

0,000** 4 (4;6-4;11) 

2 (3;6-3;11) 38 89,1 8,0 0,009* 1 (3;0-3;5) 

    

0,442 3 (4;0-4;5) 

    

0,619 4 (4;6-4;11) 

3 (4;0-4;5) 32 92,3 6,7 0,000** 1 (3;0-3;5) 

    

0,442 2 (3;6-3;11) 

    

1,000 4 (4;6-4;11) 

4 (4;6-4;11) 37 92,1 6,6 0,000** 1 (3;0-3;5) 

    

0,619 2 (3;6-3;11) 

    

1,000 3 (4;0-4;5) 

3;0-3;11 år 65 85,4 10,6 0,000** 4;0-4;11 år 
4;0-4;11 år 69 92,2 6,6 0,000** 3;0-3;11 år 
 

   
 

 

    
 

       
Kruskal-Wallis test visade att det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna i halvårsintervall och 

ett Post-hoc test bekräftade att det fanns signifikanta skillnader mellan grupp 1 och de övriga 

grupperna (p< 0,01). Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupp 2 och grupp 3 eller grupp 3 och 

grupp 4 (p>0,05). Med Mann Whitney U-test undersöktes skillnaden mellan grupperna i 

helårsintervall och det visade att skillnaden mellan tre- och fyraåringar var signifikant (p<0,001), se 

tabell 5. 

Könsskillnader 

Inga signifikanta könsskillnader kunde påvisas.  

Tabell 5. Medelvärden, standardavvikelser och jämförelser mellan grupper med 

avseende på PPC för grupp 1 till 4 i halvårsintervall samt tre- och fyraåringar 

*p<0,05 

**p<0,001 

*p<0,01 

**p<0,001 
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PWC 

Ålderskillnader 

Medelvärdena av PWC ökade för varje åldersgrupp förutom grupp 3 och 4 där den yngre gruppen 

hade ett något högre medelvärde. Medelvärde och standardavvikelse för grupp 1 var 38,4 % (±21,9); 

grupp 2 61,1 % (±21,0); grupp 3 69,4 % (±23,4) och för grupp 4 68,8 % (±21,5). För de 

sammanslagna grupperna var medelvärdet 51,7 % (±24,0) för treåringarna och 69,1 % (±22,2) för 

fyraåringarna. Fyraåringarna hade således ett högre medelvärde än treåringarna. Medelvärden och 

standardavvikelser åskådliggörs i tabell 6. 

 

 

Åldersgrupp (år) n    (%) SD (±) p-värde 
Jämförande 
åldersgrupp (år) 

1 (3;0-3;5) 27 38,4 21,9 0,004* 2 (3;6-3;11) 

    

0,000** 3 (4;0-4;5) 

    

0,000** 4 (4;6-4;11) 

2 (3;6-3;11) 38 61,1 21,0 0,004* 1 (3;0-3;5) 

    

0,731 3 (4;0-4;5) 

    

0,936 4 (4;6-4;11) 

3 (4;0-4;5) 32 69,4 23,4 0,000** 1 (3;0-3;5) 

    

0,731 2 (3;6-3;11) 

    

1,000 4 (4;6-4;11) 

4 (4;6-4;11) 37 68,8 21,5 0,000** 1 (3;0-3;5) 

    

0,936 2 (3;6-3;11) 

    

1,000 3 (4;0-4;5) 

3;0-3;11 år 65 51,7 24,0 0,000** 4;0-4;11 år 

4;0-4;11 år 69 69,1 22,2 0,000** 3;0-3;11 år 
 

   
 

 

    
 

       
Kruskal-Wallis test visade att det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna i halvårsintervall och 

ett Post-hoc test bekräftade att det fanns signifikanta skillnader mellan grupp 1 och de övriga 

grupperna (p< 0,01). Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupp 2 och grupp 3 eller grupp 3 och 

grupp 4 (p>0,05). Mann-Whitney U-test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan tre- och 

fyraåringar (p<0,001), se tabell 6. 

Tabell 6. Medelvärden, standardavvikelser och jämförelser mellan grupper avseende på 

PWC för grupp 1 till 4 i halvårsintervall samt tre- och fyraåringar 

*p<0,01 

**p<0,001 
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Könsskillnader 

Inga signifikanta könsskillnader mellan pojkar och flickor kunde påvisas. 

Fonem 

Samtliga grupper hade /h, m, j/ samt alla vokaler förutom  /ʊ/ och /ɵ/ i grupp 1 och /ɵ/ i grupp 4 

etablerade. Ingen av grupperna hade /d, ɖ, ɳ, s, ɕ, ɧ, / eller /r/ etablerade. När /d/ inte realiserades 

korrekt skedde vanligen en avtoning av fonemet, vilket även i stor utsträckning gällde för resterande 

oetablerade klusiler i respektive åldersgrupp. Inga klusiler fanns etablerade hos 90 % av barnen i 

grupp 1 som tillsammans med grupp 2 var de enda grupperna där mer än 10 % av barnen använde 

/g/ som substitution för/d/. Även /d/ förekom som substitution för /b/ i grupp 1. Grupp 4 var 

den enda grupp som hade /b/ etablerat. Alla grupper hade /l/ etablerat utom grupp 1, se tabell 7. 

Det enda av de tre retroflexa konsonantfonemen som var etablerat var /ʈ/ vilket endast förekom i 

grupp 4, i de andra grupperna realiserades fonemet istället som /t/. När /ɖ/  inte realiserades 

korrekt substituerades de av barnen i grupp 1, 2 och 4 till motsvarande dentalt fonem, /d/. I grupp 

1 avtonades även /ɖ/. Avtoning var den enda substitution som förekom av fonemet i grupp 3./ ɳ/ 

substituerades till motsvarande dentalt fonem av barnen i samtliga grupper. De substitutioner av /s/ 

som var vanligast i samtliga grupper var /θ/ och /ɕ/. /t/ förekom som substitution för /s/, dock 

endast i grupp 1. Majoriteten av barnen i alla åldersgrupper substituerade /r/ med /j/, /l/ förekom 

också som substitution men inte i tillräcklig omfattning för den beslutade gränsen. Fonemen /ɕ/ 

och /ɧ/ substituerades med fonem som innebar en framåtflyttning av artikulationen såsom /f, s, θ/. 

Även /h/ förekom som substitution för  /ɧ/ i samtliga grupper. Det var endast i den yngsta 

åldersgruppen som en substitution av /ɕ/ till /k/ skedde hos mer än 10 % av barnen. Två fonem, 

/ŋ/och /v/, visade sig vara etablerade i en yngre åldersgrupp men inte i en äldre. /ŋ/ var etablerat i 

grupp 1, 3 och 4 men inte i grupp 2 och /v/ var etablerat i grupp 2 och 3 men inte i grupp 4. 

Etablerade och ej etablerade konsonantfonem åskådliggörs i tabell 7. 

 

 

 

 

 

*p<0,01 

**p<0,001 
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Åldersgrupp (år)   Etablerade fonem   Ej etablerade fonem  

1 (3;0-3;5) Frikativa:                          
 
Nasaler:                     
 
Approximant:                     
 
Vokaler: 

h                                                                    
 
m, ŋ                                                                  
 
j                                                                       
 

a, ɑ:, œ, ø:, ɛ, æ:, e:, 

ɔ, o:, ʉ:, u:, ʏ, y:, ɪ, i: 

Klusiler:            
 
Frikativor:            
 
Nasaler:               
 
Lateral:            
 
Tremulant:           
 
Vokaler: 

p, b, t, d, g, k, ʈ, ɖ                                                  
 

f, v, s, ɕ, ɧ                                                             
 

n, ɳ                                                                         
 
l                                                                              
 
r                                                                             
 

ʊ, ɵ  

2 (3;6-3;11) Klusiler:                          
 
Frikativor:                         
 
Nasaler:                     
 
Approximant:                      
 
Lateral:                             
 
Vokaler: 

p, t, k                                                               
 
f, v, h                                                             
 
m, n                                                                  
 
j                                                                        
 
l                                                                        
 
* 

Klusiler:            
 
Frikativor:            
 
Nasaler:           
 
Tremulant:  

b, d, g, ʈ, ɖ                                                             
 

s, ɕ, ɧ                                                                    
 

ɳ, ŋ                                                                         
 
r 

3 (4;0-4;5) Klusiler:                          
 
Frikativor:                         
 
Nasaler:                     
 
Approximant:                      
 
Lateral:                             
 
Vokaler: 

p, t, k                                                               
 
f, v, h                                                             
 
m, n, ŋ                                                              
 
j                                                                        
 
l                                                                        
 
* 

Klusiler:            
 
Frikativor:              
 
Nasal:              
 
Tremulant: 

b, d, g, ʈ, ɖ                                                             
 

s, ɕ, ɧ                                                                     
 

ɳ                                                                             
 
r 

4 (4;6-4;11) Klusiler:                          
 
Frikativor:                         
 
Nasaler:                     
 
Approximant:                      
 
Lateral:                             
 
Vokaler: 

p, b, t, k, g, ʈ                                                    
 
f, h                                                                 
 
m, n, ŋ                                                              
 
j                                                                        
 
l                                                                       
 

a, ɑ:, œ, ø:, ɛ, æ:, e:, 

ɔ, o:, ʉ:, ʊ, u:, ʏ, y:, 

ɪ, i: 

Klusiler:            
 
Frikativor:              
 
Nasal:              
 
Tremulant:             
 
Vokal: 

d, ɖ                                                                        
 

v, s, ɕ, ɧ                                                                 
 

ɳ                                                                             
 
r                                                                             
 

ɵ 

 

 
 

Tabell 7. Etablerade och ej etablerade konsonantfonem i respektive åldersgrupp  

*Alla fonem etablerade 
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Konsonantkombinationer 

Den konsonantkombination som samtliga fyra grupper hade etablerad var /nt/. I grupp 1 var detta 

den enda konsonantkombinationen som var etablerad medan barnen i grupp 2 hade sex 

kombinationer etablerade. Grupp 3 hade fler etablerade konsonantkombinationer än grupp 4 (16 

respektive 13 stycken). Det förekom konsonantkombinationer som var etablerade i en yngre 

åldersgrupp men inte i en äldre. Kombinationen /nd/ var etablerad i grupp 2 och 4 men inte i grupp 

3. Kombinationerna /mj/, /dj/ och /lj/ var etablerade i grupp 3 men inte i grupp 4, se tabell 8. 

Ingen av grupperna hade i ≥ 90 % av fallen en korrekt realisation av konsonantkombinationer som 

innehöll /r/ och/eller /s/. Dessa kombinationer blev oftast en kombination med /j/ respektive /θ/ 

eller en deletion av /r/ respektive /s/. Trekonsonantskombinationer var inte enligt det beslutade 

kriteriet etablerat i någon grupp. Barnen i grupp 3 och 4 förenklade trekonsonantkombinationerna 

endast genom substitutioner och förvrängningar av fonemen. Mindre än 10 % av barnen i dessa 

grupper reducerade kombinationerna till två fonem vilket förekom hos barnen i grupp 1 och 2. 

Barnen i de två äldsta grupperna var de enda som hade konsonantkombinationer med initial klusil 

etablerade. Ingen av dessa grupper hade dock etablerat en konsonantkombination med initial klusil 

följt av en frikativa, klusil eller tremulant, se tabell 8. Vid förenkling av konsonantkombinationer 

innehållande initial klusil förekom reduktion till den initiala klusilen. Detta gällde dock inte alla 

kombinationer innehållande en initial klusil. I kombinationer med en initial klusil följt av en lateral 

eller nasal, skedde en reduktion av den initiala klusilen i kombinationen så att det andra fonemet 

återstod. I ej etablerade kombinationer med initial nasal reducerades kombinationen till det första 

fonemet förutom /ns/ som blev /nθ/ i samtliga grupper och /nd/ som blev /nd  /i grupp 1 och 3 

där kombinationen inte var etablerad. De enda etablerade kombinationerna med initial frikativa var 

den finala konsonantkombinationen/ft/ i grupp 2, 3 och 4. Den initiala 

konsonantkombinationen/fj/ fanns även etablerad i grupp 3. 
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Åldersgrupp 
(år)   

Etablerade 
konsonantkomb.  

  Ej etablerade 
konsonantkomb. 

1 (3;0-3;5) Nasal nt Klusiler:                               
 
 
Frikativor:                              
 
 
Nasaler:         
 
Tremulanter:        
 
Lateraler: 

bj, bl, br, dj, dr, gl, gr, kl, kn, 
kt, kv, pl, ps, tr, tv                                                                                 
 
fj, fl, fr, ft, sk, sl, sm, sn, sp, 
st, sv, str, spr, skr                                                                                
 
mj, mn, mp, nd, ns                                                                            
 
rj, rk, rm, rv                                                                                     
 
ld, lk, ln, lp, lj 

2 (3;6-3;11) Frikativa:             
 
Nasaler:              
 
Lateraler: 

 ft                                                                                           
 
mp, nd, nt                                                                                
 
lk, lp 

Klusiler:                                           
 
 
Frikativor:                              
 
 
Nasaler:         
 
Tremulanter:        
 
Lateraler: 

bj, bl, br, dj, dr, gl, gr, kl, kn, 
kt, kv,  pl, ps, tr, tv                                                                                
 
fj, fl, fr, sk, sl, sm, sn, sp, st, 
sv,  str, spr, skr                                                                                      
 
mj, mn, ns                                                                                         
 
rj, rk, rm, rv                                                                                     
 
ld, ln, lj 

3 (4;0-4;5) Klusiler:             
 
Frikativor:             
 
Nasaler:              
 
Lateraler: 

bj, bl, dj, gl, kl, kn, pl                                                                
 
fj, ft                                                                                         
 
mj, mn, mp, nt                                                                         
 
lk, lp, lj 

Klusiler:            
 
Frikativor:                              
 
 
Nasaler:         
 
Tremulanter:        
 
Lateraler: 

br, dr, gr, kt, kv, ps, tr, tv                                                                 
 
fl, fr, sk, sl, sm, sn, sp, st, sv, 
str, spr, skr                                                                                            
 
nd, ns                                                                                                
 
rj, rk, rm, rv                                                                                     
 
ld, ln   

4 (4;6-4;11) Klusiler:             
 
Frikativa:             
 
Nasaler:              
 
Lateraler: 

bj, bl, gl, kl, kn, pl                                                                     
 
ft                                                                                            
 
mn, mp, nd, nt                                                                         
 
lk, lp 

Klusiler:                 
 
Frikativor:                                      
 
 
Nasaler:         
 
Tremulanter:            
 
Lateraler: 

br, dj, dr, gr, kt, kv, ps, tr, tv                                                            
 
fj, fl, fr, sk, sl, sm, sn, sp, st, 
sv, str, spr, skr                                                                                      
 
mj, ns                                                                                                
 
rj, rk, rm, rv                                                                                     
 
ld, ln, lj 

Tabell 8. Etablerade och ej etablerade konsonantkombinationer i respektive åldersgrupp. 

Konsonantkombinationer är ordnade efter initialfonemet 
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Strukturavvikelser 

Assimilationer 

Antalet assimilationer i grupperna var överlag lågt. De ser ut att minska med åldern men grupp 4 har 

ett något högre medelvärde än grupp 3. I grupp 1 hade 50 % av barnen färre än tre assimilationer, i 

grupp 2 var siffran 72 %, i grupp 3 var den 93 % och i grupp 4 var den 87 %. I de två äldsta 

grupperna hade 39 % av barnen i vardera grupp inga assimilationer alls. I grupp 2 var det 18 % och i 

grupp 1 var det färre än 10 % som inte hade några assimilationer.  

Medelvärdet och standardavvikelsen (inom parentes) för antalet assimilationer i uppgick till 2,9 

(±2,1) för grupp 1; 2,0 (±1,8) för grupp 2; 1,0 (±1,1) för grupp 3 och 1,2 (±1,2) för grupp 4. I de 

sammanslagna grupperna blev medelvärdet och standardavvikelsen 2,3 (±1,9) för treåringarna och 

1,1 (±1,2) för fyraåringarna, se tabell 9. 

Vidare testning med Kruskal-Wallis test visade att det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna 

och ett Post-Hoc test visade att grupp 1 skiljde sig signifikant från grupp 3 och 4 (p<0,01). Dock 

fanns inga signifikanta skillnader mellan intilliggande åldersgrupper (p>0,05). Mann Whitney U-test 

visade att skillnaden mellan tre- och fyraåringarna var signifikant (p<0,001). För fördelning av 

signifikansvärden, se tabell 9. 

 

 

 

Åldersgrupper (år) n/n Assimilationer    (SD)/    (SD) Metateser    (SD) /    SD) 

1 (3;0-3;5) / 2 (3;6-3;11) 27/38 2,9(±2,1) / 2,0(±1,8) 1,3(±1,8) / 1,1(±1,9) 

1 (3;0-3;5) / 3 (4;0-4;5) 27/32 2,9(±2,1) / 1,0(±1,1)** 1,3(±1,8) / 0,7(±0,9) 

1 (3;0-3;5) / 4 (4;5-4;11) 27/37 2,9(±2,1) / 1,2(±1,2)* 1,3(±1,8) / 0,6(±0,9) 

2 (3;6-3;11) / 3 (4;0-4;5) 38/32 2,0(±1,8) / 1,0(±1,1) 1,1(±1,9) / 0,7(±0,9) 

2 (3;6-3;11) / 4 (4;6-4;11) 38/37 2,0(±1,8) / 1,2(±1,2) 1,1(±1,9) / 0,6(±0,9) 

3 (4;0-4;5) / 4 (4;6-4;11) 32/37 1,0(±1,1) / 1,2(±1,2) 0,7(±0,9) / 0,6(±0,9) 

3;0-3;11 år / 4;0-4;11 år 65/69 2,4(±2,0) / 1,1 (±1,2)** 1,2(±1,8) / 0,7(±0,9) 

Tabell 9. Medelvärden, standardavvikelser och jämförelser mellan grupper med avseende på antalet 

assimilationer och metateser för grupp 1 till 4 i halvårsintervall samt tre- och fyraåringar 

*p<0,01 

**p<0,001 
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Metateser 

Antalet metateser i varje grupp var överlag lågt och cirka hälften av barnen i varje åldersgrupp hade 

inga metateser alls. Medelvärdet och standardavvikelsen för antalet metateser i grupp 1 uppgick till 

1,3 (±1,8); grupp 2 1,1 (±1,9); grupp 3 0,7 (±0,9) och grupp 4 0,6 (±0,9). I de sammanslagna 

grupperna blev medelvärdet 1,2 (±1,8) för treåringarna och 0,7 (±0,9) för fyraåringarna, se tabell 9. 

Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan någon av grupperna. 

Epenteser 

Antalet epenteser var lågt i samtliga åldersgrupper.  I de två äldsta grupperna var det mer än hälften 

av barnen som inte hade några epenteser alls. I grupp 1 och 2 hade drygt 40 % av barnen inga 

epenteser. Medelvärdet och standardavvikelsen för antalet epenteser i grupp 1 uppgick till 0,9 (±1,2); 

grupp 2 1,3 (±2,0); grupp 3 1,1 (±2,2) och grupp 4 0,5 (±1,0). För de sammanslagna grupperna var 

medelvärdet 1,1 (±1,7) för treåringarna och 0,8 (±1,7) för fyraåringarna, se tabell 10. Kruskal-Wallis 

test visade att inga signifikanta skillnader fanns mellan någon av grupperna i halvårsintervallen 

(p>0,05). Mann-Whitney U-test visade att skillnaden mellan tre- och fyraåringar var signifikant 

(p<0,05). 

 

 

 

Deletioner 

Antalet deletioner såg ut att minska för varje äldre åldersgrupp förutom för grupp 3 som hade ett 

lägre medelvärde än grupp 4.  Medelvärdet och standardavvikelsen för grupp 1 var 12,8 (±16,8); 

Åldersgrupper n/n Epenteser    (SD) /    (SD) Deletioner     (SD) /    (SD) 

1 (3;0-3;5)/ 2 (3;6-3;11) 27/38 0,9(±1,2) / 1,3(±2,0) 12,8(±16,8) / 7,8(±8,2) 

1 (3;0-3;5) / 3 (4;0-4;5) 27/32 0,9(±1,2) / 1,1(±2,2) 12,8(±16,8) / 3,8(±3,5)** 

1 (3;0-3;5) / 4 (4;5-4;11) 27/37 0,9(±1,2) / 0,5(±1,0) 12,8(±16,8) / 4,0(±5,0)** 

2 (3;6-3;11) / 3 (4;0-4;5) 38/32 1,3(2,0) / 1,1(±2,2) 7,8(±8,2) / 3,8(±3,5) 

2 (3;6-3;11) / 4 (4;6-4;11) 38/37 1,3(±2,0) / 0,5(±1,0) 7,8(±8,2) / 4,0(±5,0)* 

3 (4;0-4;5) / 4 (4;6-4;11) 32/37 1,1(±2,2) / 0,5(±1,0) 3,8(±3,5) / 4,0(±5,0) 

3;0-3;11 år / 4;0-4;11 år 65/69 1,1(±1,7) / 0,8(±1,7)* 9,9(±12,6) / 3,9(±4,4)*** 
    

Tabell 10. Medelvärden, standardavvikelser och jämförelser mellan grupper med avseende på antalet 

epenteser och deletioner för grupp 1 till 4 i halvårsintervall samt tre- och fyraåringar 

*p<0,05 

**p<0,01 

***p<0,001 
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grupp 2 7,8 (±8,2); grupp 3 3,8 (±3,5) och grupp 4 4,0 (±5,0). Medelvärdet för de sammanslagna 

grupperna var 9,9 (±12,6) för treåringarna och 3,9 (±4,4) för fyraåringarna, se tabell 10. 

Kruskal-Wallis test visade att det fanns signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna och ett Post-

hoc test visade att grupp 1 skiljde sig signifikant mot grupp 3 och 4 samt att grupp 2 skiljde sig 

signifikant mot grupp 4. Således fanns inga signifikanta skillnader mellan intilliggande åldersgrupper i 

halvårsintervallen. Mann-Whitney U-test visade att det fanns signifikanta skillnader mellan 

helårsgrupperna (p<0,001), se tabell 10. 

Deletioner, assimilationer och metateser i specifika ord 

Flest antal deletioner av konsonantfonem (>20) hade orden apelsin, delfin, dragkedja, flygplan, nyckelpiga 

igelkott, prinsessa, tallrik, och åskar. I orden dragkedja, flygplan och delfin var det vanligast med deletion 

av den finala konsonanten i den första stavelsen medan det i orden igelkott, nyckelpiga, åskar och 

apelsin var vanligast med en deletion av den finala konsonanten i den andra stavelsen. I ordet tallrik 

varierade deletionerna mellan final konsonant i första stavelsen och initial konsonant i andra 

stavelsen. Prinsessa uttalades ofta /prɪsɛsa/men deletion av pretonisk stavelse förekom också, uttalet 

blev då /sɛsa/. Flest antal deletioner av stavelser (>15) hade orden garderob, gräsklippare, helikopter, 

paraply, telefon och toalett. De pretoniska stavelserna försvann i alla ord utom gräsklippare som blev 

/ɡræːsklɪpa/ hos några barn. 

Garderob var det ord som utsattes för flest assimilationer (45 stycken) men det förekom även 

fjärrmetateser (11 stycken). Dessa processer resulterade i produktioner såsom /ɡabɛjoːb/ och 

/ɡabɛjoːd/. Ordet paraply hade näst flest assimilationer (16 stycken) och uttalades då/plalaplyː/. 

Bubbla utsattes för flest fjärrmetateser (15 stycken) och uttalades då /blɵba/. Ordet hade även en del 

assimilationer som resulterade i produktioner såsom /blɵbla/. Stövlar hade flest kontaktmetateser (24 

stycken) och uttalades då /stœlvar/.  

Accentfel 
Nittioåtta procent av barnen hade inga fel på ordaccent under testningen. Inga statitiska analyser 

gjordes utifrån detta. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

PPC och PWC 

Signifikanta skillnader påvisades mellan tre- och fyraåringar beräknat på PPC, ett resultat som liknar 

resultatet i Dodd och medarbetares studie (2003). Dodd et al (2003) fann att medelvärdet för PPC 

för treåringar var 82 %, i föreliggande studie var motsvarande siffra 83,5 %. De andra 

åldersintervallen motsvarade inte grupperna i föreliggande studie varför jämförelser mellan dessa inte 

var genomförbara. Deltagarna i de två äldsta grupperna hade närliggande medelvärden på PPC och 

PWC, ingen signifikant skillnad mellan dessa grupper kunde urskiljas. Det skulle kunna förklaras av 

en U-formad kurva i barnens utveckling (Strömqvist, 2008) eller bero på ett urvalsfel av 

populationen (Smit et al, 1990).  

Resultaten på PWC visar i föreliggande studie att äldre barn har signifikant fler korrekt producerade 

ord än vad yngre barn har, något som ligger i linje med resultatet i studien av Holm et al (2007). 

Fyraåriga barn har befunnit sig i en språkligt stimulerande miljö längre tid än treåriga barn och deras 

fonologiska system är mer utvecklat (Core, 2011) vilket kan förklara skillnaderna i medelvärdena av 

andelen korrekt uttalade fonem och ord mellan åldrarna. Grupp 4 är den enda av samtliga grupper 

som har fler pojkar än flickor till antalet. Barnen i grupp 4 är även de enda som har ett lägre 

medelvärde av PPC och PWC än den närliggande gruppen med yngre barn, det vill säga grupp 3. 

Huruvida könsfördelningen i grupperna hör ihop med barnens prestationer har inte kunnat påvisas i 

föreliggande studie men det skulle kunna vara en tänkbar orsak till varför grupp 3, som består av fler 

flickor än pojkar, hade ett högre medelvärde än barnen i grupp 4 på PPC och PWC. Det finns 

studier som har visat att flickor har högre andel fonem och ord korrekta än pojkar (Lousada et al, 

2012; Holm et al, 2007; Smit et al 1990). 

Könsskillnader 

I föreliggande studie har inga könsskillnader kunnat påvisas vilket det inte heller kunde göra i 

tidigare genomförda studier på svensk-, arabisk- och engelskspråkiga barn (Eneskär, 1978; Amayreh 

och Dyson, 1998; Dodd et al, 2003). Det skiljer sig dock från resultatet av andra studier genomförda 

på portugisisk- och engelskspråkiga barn (Lousada et al, 2012; Holm et al, 2007; Smit et al 1990). I 

de sistnämnda studierna var dock barnen äldre än de i föreliggande studie. Om urvalet hade varit 

annorlunda och äldre barn hade inkluderats även i föreliggande studie hade eventuellt könsskillnader 
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kunnat påvisas. Holm et al (2007) fann i en studie kring pojkars och flickors variabilitet i 

ordproduktion att flickor visade sig producera signifikant fler ord som var genomgående korrekta än 

pojkar. Några sådana slutsatser kunde dock inte dras i föreliggande studie.  

Fonem 

Vid analys av etablerade konsonant- och vokalfonem framkom att / h, m, j/ och de flesta 

vokalfonemen är etablerade vid tre års ålder. Vad gäller tillägnandet av /h/ visar samtliga 

jämförande studier redovisar att fonemet börjar etableras kring tre års ålder vilket även resultatet i 

föreliggande studie visar då /h/ finns tillägnat hos ≥ 90 % av treåringarna. I studien av Prather et al 

(1975) framkommer att nasaler, däribland /m/, etableras vid 2;0 års ålder. I resultatet från studierna 

av Templin (1957), Smit et al (1990) och Dodd et al (2003) är nasaler etablerade hos barn vid tre års 

ålder och uppåt vilket överensstämmer med resultatet i föreliggande studie. Resultaten från studien 

av Smit et al (1990) visar dock att /ŋ/ inte etableras förrän vid 7;0-9;0 års ålder. I föreliggande studie 

är /ŋ/ etablerat vid fyra års ålder. Den enda nasal som inte var etablerad hos ≥ 90 % av barnen i 

föreliggande studie var /ɳ/, men detta fonem har inte undersökts i någon av de tidigare nämnda 

studierna. 

Prather et al (1975) och Dodd et al (2003) fann i sina studier att /j/ är etablerat vid samma ålder som 

barnen i föreliggande studie. Både Templin (1957) och Smit et al (1990) fann dock i sina studier att 

/j/ var etablerat först ett respektive två år senare. Resultaten bygger på studier med engelskspråkiga 

barn och det kan spekuleras i om bedömare kan ha varit mer känsliga för avvikelser av /j/i 

engelskan. Det skulle i sådana fall kunna vara en orsak till att Templins (1957) och Smit och 

medarbetares (1990) resultat visar att fonemet är etablerat först vid fyra respektive fem års ålder.  

Överlag var frikativor svåra för barnen i föreliggande studie att producera korrekt, speciellt /s, ɕ/ 

och /ɧ/som inte var etablerat i någon av grupperna, se tabell 7. Tidigare studier har visat att/s/ 

etableras vid tre till fyra års ålder (Templin, 1957; Prather et al, 1975; Dodd et al, 2003) vilket inte 

överensstämmer med resultatet i föreliggande studie. Smit et al (1990) fann i sin studie att /s/ 

etableras först vid sju till nio års ålder. Variationen av när /s/ anses etablerat kan ha att göra med 

hur tillåtande bedömaren har varit vid likställandet av allofoner som korrekt uttalade fonem.  

Eneskär (1978) visade i sin studie att/ɕ/ var ett av de fonem som hade högst felprocent bland 

barnen vid fyra års ålder. Tillägnandet av/ɧ/ är inte beräknat i jämförande data från tidigare nämnda 
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studier men kan likt /s/ och /ɕ/ antas etableras senare än andra konsonantfonem, som resultatet 

från föreliggande studie visar.                                                              

I föreliggande studie fanns inte /d/ etablerad i någon av grupperna och /g/ etablerades vid 4;6 års 

ålder. En orsak till att /g/ var etablerad men inte /d/ kan ha varit att bedömarna varit mer känsliga 

för avvikelser av /d/ och därför noterat det fler gånger. Vid jämförelse med tidigare nämnda studier 

(Templin, 1957; Prather et al 1975; Smit et al, 1990; Dodd et al, 2003) på engelskspråkiga barn har 

dessa resultat visat att /d/ och /g/ etableras ett till två år tidigare än hos barnen i föreliggande 

studie. Resultaten i studierna visar sig därmed inte vara applicerbara på svenskspråkiga barn. En 

anledning till att de nämnda konsonantfonemen inte var etablerade i samma åldersintervaller som de 

engelskspråkiga studierna var att de i många fall avtonades. Även då avtoning var en relativt vanlig 

förenkling av klusil görs det sällan genomgående av barnen. Prather et al (1975) visar i sin studie att 

en vanlig förenkling som barn med förväntad språkutveckling gör är förändring av förekomst av ton 

hos fonemet, alltså en substitution med ett fonem vars drag ligger nära målfonemets. 

Det var en hög andel etablerade vokalfonem i föreliggande studie, endast en respektive två 

vokalfonem vållade problem i två av grupperna på halvsårsintervall. I övrigt fanns alla vokalfonem 

etablerade i samtliga grupper. Detta är i enlighet med resultatet från de studier som undersökt 

etablering av vokalfonem hos engelskspråkiga barn (Pollock & Berni, 2003). 

Skillnaderna i jämförande studiers resultat kan bero på att barnen i respektive studie har haft olika 

förutsättningar vad gäller produktion av fonem i olika positioner av ord. I studierna av Templin 

(1957) och Dodd et al (2003) har andelen etablerade fonem beräknats på samtliga ordpositioner, 

som i föreliggande studie, medan den i Prather och medarbetares studie (1975) samt Smith och 

medarbetares studie (1990) bara har bedömts i initial och final position. Om det hade gjorts en 

uppdelning av fonemen i olika positioner i orden hade möjligtvis en skillnad kunnat noteras vad 

gäller barnens ålder vid etableringen av fonemen, det vill säga att vissa fonem skulle visa sig vara 

etablerade tidigare. Dock gjordes ingen sådan uppdelning då vissa fonem endast förekom en gång 

vilket ansågs vara för få tillfällen för att några generaliserande slutsatser kring barnens fonologiska 

utveckling skulle kunna dras. 
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Gränsen som satts för när ett fonem ska anses som etablerat gör att en del fonem som ”borde” ha 

etablerats inte kommer med förrän sent eller inte alls. Däremot betyder inte ett oetablerat fonem att 

barnen inte använder det alls. Detta är viktigt att ha i åtanke när resultatet i föreliggande studie ska 

tolkas och eventuellt användas. Ett annat sätt att åskådliggöra insamlad data som Amayreh och 

Dyson (1998) föreslår skulle ge en mer nyanserad bild av tillägnandet av olika fonem. Variationen i 

den fonologiska utvecklingen hos barn gör det svårt att presentera åldersangivelser för etablering av 

vissa fonem (Sander, 1972). Problemet med en enda gräns är att alla oetablerade fonem likställs trots 

att vissa av de kanske ligger mycket nära den beslutade gränsen. Att ändra vuxenlik realisation till 

acceptabel realisation hade också kunnat påverka åldersangivelserna för etableringen av olika fonem. 

Vid jämförelse med andra studier bör även valda eliciteringsstrategier beaktas. I studien av Dodd et 

al (2003) användes exempelvis imitation, vilket förutom de skilda språken, inte gör resultaten riktigt 

jämförbara.  

Konsonantkombinationer  

Andelen korrekt realiserade konsonantkombinationer var få hos barnen i föreliggande studie, särskilt 

i de två yngsta åldergrupperna. Linell & Jennische (1980) menar att det är svårt för små barn att 

tillägna sig konsonantkombinationer. Föreliggande studie visar att ett flertal barn har etablerat 

konsonantkombinationer från tre års ålder, dock inte alltid med vuxenlik realisation. McLeod et al 

(2001) fann att konsonantkombinationer etablerades redan under barnets andra år men att de sällan 

realiserades med den vuxna målformen, vilket skulle kunna överensstämma med svenska barn. Då 

de yngsta barnen i föreliggande studie var tre år gamla kan inga jämförelser med de tvååriga barnen i 

McLeod och medarbetares studie (2001) göras. 

Konsonantkombinationer förenklas genom att någon eller några av de ingående konsonantfonemen 

stryks eller substitueras (Bernthal, 2004). Resultatet i föreliggande studie visar att förekomsten av 

antalet deletioner av en eller flera av de ingående konsonantfonemen ser ut att minska ju äldre barn 

blir. De äldre barnen har en tendens att behålla samtliga fonem i kombinationen och istället 

substituera eller förvränga en eller flera av dem. Klusiler förekom i samtliga 

konsonantkombinationer hos treåriga barn och det var inte förrän vid fyra års ålder som ≥ 90 % av 

barnen hade kombinationer utan klusiler etablerade. Konsonantkombinationer med klusiler är bland 

de första som barn tillägnar sig (McLeod et al, 2001). I föreliggande studie togs ingen hänsyn till 

konsonantkombinationernas position i ord vilket gör att det inte går att dra några slutsatser utifrån 

vilka som lärs in först respektive sist. Dock går det, av kombinationens karaktär, i vissa fall att förstå 
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om den är initial eller final. Finala konsonantkombinationer i engelskan är de som lärs in före de 

initiala (ibid.). Samtliga konsonantkombinationer som finns tillägnade hos treåringarna i föreliggande 

studie var av sådan karaktär att de endast kan vara finala, se tabell 7. Först i grupp 3 finns etablerade 

kombinationer som kan anses vara ord- eller stavelseinitiala.  

Som resultatet från Eneskärs (1978) studie visar kan vissa oetablerade konsonantkombinationer bero 

på att en del barn ännu inte har tillägnat sig alla konsonantfonem. Det skulle kunna vara en trolig 

förklaring till varför de kombinationer som var svåra att realisera korrekt i föreliggande studie var 

sådana som innehöll /r/ och /s/, samma konsonantfonem som ingen av grupperna hade etablerat i 

isolerad position. Flera av de konsonantkombinationer som var svåra för barnen att realisera korrekt 

i Eneskärs (1978) studie var sådana som är ovanliga i svenskan. En liknande slutsats kan dras från 

resultatet i föreliggande studie där /sp/ och /ln/ är exempel på kombinationer som kan anses 

ovanliga och som inte var etablerades hos barnen i någon åldersgrupp. 

Strukturavvikelser 

Antalet assimilationer i grupperna var i föreliggande studie lågt. Det visade sig vara en signifikant 

skillnad mellan grupperna på helårsintervall vilket betyder att treåriga barn har signifikant fler 

assimilationer än fyraåriga barn. Hodson och Paden (1981) fann i sin studie att assimilationer hos 

barn i fyraårsåldern förekom men var ovanliga vilket liknas vid resultatet från föreliggande studie. En 

signifikant skillnad uppmättes även mellan grupperna på helårsintervall vad gäller antalet epenteser. 

Förekomsten av epenteser samt metateser var dock ovanliga i samtliga grupper vilket även Hodson 

och Paden (1981) kunde visa i sin studie, dessa processer var inte heller vanliga hos barnen i studien 

av Dodd et al (2003). 

Vid beräkning av förekomst av deletioner gjordes en uppdelning vad gäller stavelser och 

konsonantfonem (före och efter vokal). Vid statistisk jämförelse mellan åldersgrupperna och könen 

gjordes däremot ingen skillnad på deletionstyperna. Denna sammanslagning gjordes för att få ett 

högre antal vilket dock resulterar i att olika typer av deletioner inte går att urskilja på gruppnivå. 

Därför går det inte utifrån resultatet att dra några slutsatser kring förekomst av andelen strykningar 

av pretoniska stavelser som Tilly et al (1981) och Dodd et al (2003) kunde visa i sina studier. I 

analysen av specifika ord går det däremot att beskriva vilka typer av deletioner som sker. Deletioner 

var vanligt förekommande i flygplan och dragkedja vilket främst berodde på en strykning av den finala 

konsonanten i den första stavelsen. Barnens uttal skulle kunna bero på en lexikal felinlärning av 
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orden eller vara uttalslättnader som även är vanligt förekommande i vuxenlik realisation. Antalet 

deletioner av dessa ord bör därför tolkas med viss försiktighet eftersom vissa ord, trots deletionen, 

kan anses vara acceptabelt realiserade. 

Samtliga ord som utsattes för deletioner av konsonantfonem var flerstaviga ord. Åskar var ett av de 

ord där barn ofta inte uttalade det finala konsonantfonemet. Det kan bero på att barnet benämnt 

bilden i infinitivform och behöver nödvändigtvis inte betyda att barnen gjort en förenkling av 

ordstrukturen. Deletioner av en eller flera stavelser skedde endast i tre- och fyrstaviga ord vilket kan 

bero på att komplexiteten i ordstrukturen är större i dessa ord. Accentfel i produktionen av små 

barns tal har visat sig hos både barn med och utan språkstörning (Samuelsson & Löfqvist, 2006). I 

föreliggande studie har accentfel inte visat sig vara några problem för barnen.  

Metoddiskussion 

Spridningen i resultaten vad gäller barnens PPC och PWC avviker i föreliggande studie från 

normalfördelningen då inget värde på skewness ligger mellan 0,5 och -0,5 vilket gör det svårt att dra 

några specifika slutsatser utifrån värdena. I resultatet har även de yngre barnen en hög 

standardavvikelse i förhållande till deras medelvärden. Det visar på en stor spridning i gruppen som 

motiverar ett större urval än det som förekommer i studien. Ett resultat med icke-normalfördelad 

data hade eventuellt kunnat förhindras vid ett annat utformande av studien, till exempel om antalet 

barn i halvårsintervallen hade varit större eller om urvalet hade skett på ett annat sätt, förslagsvis 

utan hänsyn till ett socioekonomiskt perspektiv. De skillnader som framkom mellan grupperna på 

halvårsintervall var inte signifikanta, förutom mellan grupp 1 och 2, vilket kan ha orsakats av ett för 

litet urval. Om grupperna på halvårsintervall hade bestått av fler barn hade resultatet möjligtvis 

kunnat visa på signifikanta skillnader mellan barnen. Det kan tänkas att det egentligen inte är så stor 

skillnad mellan barn i halvårsintervall och att det kan finnas en stor variation mellan barn inom 

samma halvårsintervall. Därför kan ett stort urval behövas, större än det i föreliggande studie, för att 

signifikanta skillnader ska kunna upptäckas (Dodd et al, 2003). 

Innan analyserna av barnens uttal genomfördes togs ett beslut att ha en gräns på att ≥ 90 % av 

barnen skulle klara fonem och konsonantkombinationer i ≥ 90 % av antalet möjliga tillfällen. Det 

beslutet fattades då det inte ansågs rättvist att ha en gräns på 100 % eftersom ett enstaka tillfälle av 

”missartikulation” inte skulle räknas som en pågående fonologisk företeelse hos barnet. För att 

lättare kunna dra slutsatsen att barnets avvikelse i produktion representerar dess språk behöver en 



 

32 

 

gräns på ≥ 90 % sättas för att en enstaka miss i uttalet inte ska ha så stor påverkan på vilka slutsatser 

som kan dras från resultatet.  

I föreliggande studie har ingen särskild modell använts för att analysera uttalsavvikelserna hos 

barnen. Dock har begrepp som assimilationer, metateser, epenteser och deletioner använts för att 

beskriva vilka strukturavvikelser som sker vilket kan ses som en processanalys med modifikation 

(Nettelbladt, 2007b). Enskilda fonem och konsonantkombinationer har dock endast analyserats 

utifrån vilka substitutioner som sker. Detta var ett medvetet val från författarnas sida för att inte 

begränsa användningen av studiens resultat. Som resultatet presenteras i föreliggande studie är det 

möjligt att vid ett annat tillfälle använda framtagen data i en mer specifik analysmodell. Det gäller 

dock inte för strukturavvikelserna eftersom dessa har behandlats processanalytiskt. 

I samtycket som delades ut till barnens vårdnadshavare fick de ringa runt alternativ, bland annat om 

deras barn har eller har varit i kontakt med logoped eller talpedagog. Dock går det inte att säga att 

urvalet av barn i föreliggande studie endast består av barn utan språkstörning. Det finns även en 

möjlighet att språkliga problem hos barn i de yngre åldrarna ännu inte har uppmärksammats. Ingen 

förtestning eller screening gjordes av barnen, vilken hade kunnat eliminera sådana risker.  

Testledarnas ambition var att fylla varje grupp på halvårsintervall med minst 30 barn vilket 

uppnåddes i tre av de fyra grupperna. Grupp 1 bestod slutligen av 27 barn, vilket dock ligger nära 

målsättningen. De fyra grupperna slogs vid analys ihop till två grupper på helårsintervall med tre- 

respektive fyraåringar eftersom beräkningar på ett större urval ökar möjligheterna att hitta små 

skillnader som är signifikanta mellan grupper, vilket resultatet i föreliggande studie tyder på. 

Konsonanter och konsonantkombinationer redovisas dock i halvårsintervall för klinisk 

användbarhet. 

I föreliggande studie togs ingen hänsyn till om ett fonem eliciterats spontant eller med hjälp av 

alternativ eller imitation. Det finns tidigare genomförda studier som undersökt huruvida det 

föreligger några skillnader i barns uttal i spontan produktion jämfört med imitation men de har inte 

visat på något enhälligt resultat kring vilket sätt som är att föredra (Core, 2011). I föreliggande studie 

tilläts barnen att imitera testledaren om de inte spontant benämnde en bild vilket medförde att 

barnens svar var både imiterade och spontant producerade. Ett annat sätt hade kunnat vara att 

endast använda spontan produktion eller endast imitation. Imitation hade troligtvis inte 

representerat barnets naturliga produktion men om endast spontan produktion beräknats hade äldre 
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barn haft en fördel eftersom de ofta har ett större ordförråd och kan producera fler ord spontant än 

yngre barn (Edwards & Beckman, 2008). 

För varje fonem och konsonantkombination beräknades antalet korrekta produktioner per möjliga 

tillfällen. Vad gäller analysen av strukturavvikelserna beräknades dessa antalet gånger det förekom. 

Detta motiverades med att antalet avvikelser av fonem och konsonantkombinationer har tydligare 

begränsningar vad gäller möjliga tillfällen och att antalet processer på ett ords struktur har många fler 

möjligheter att verka på olika fonem och stavelser i de aktuella orden.  

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie visar att svenska barn i åldrarna tre och fyra år ännu inte har samtliga 

konsonant- och vokalfonem samt konsonantkombinationer etablerade, dock tycks de äldre barnen 

ha fler fonem och kombinationer etablerade. Det föreligger en signifikant skillnad mellan barnen i de 

två yngsta halvårsintervallen samt mellan treåriga och fyraåriga barn vad gäller andelen korrekt 

uttalade fonem och ord. Inga signifikanta skillnader mellan könen kunde påvisas. Strukturavvikelser 

förekommer hos barnen i samtliga grupper på halvårsintervall, deletion av fonem och stavelser är 

den vanligast förekommande. Treåringar visade sig ha signifikant fler assimilationer och deletioner 

än fyraåringar. Trots att strukturavvikelser förekom hos barn i samtliga grupper var de inte särskilt 

frekventa och avvikelserna av enskilda fonem och konsonantkombinationer var snarare 

förvrängningar än fullständiga utbyten av fonem. 

Förslag till fortsatta studier 

För fortsatta studier kring ämnet hade det varit intressant att jämföra uttalet och andelen etablerade 

konsonantfonem beroende på deras position i ord. Studier har visat att det finns en skillnad i 

tillägnandet av konsonantfonem i olika positioner i ord (McLeod et al, 2001). Eftersom det inte 

gjordes någon skillnad i analysen vad gäller fonemens ordposition i föreliggande studie kan några 

sådana slutsatser inte dras här. 

Vid testtillfället av föreliggande studie eliciterades sju ord två gånger. De separata bilderna kan 

användas för att undersöka hur konsekventa barnen är i sin produktion men det behandlades inte i 

föreliggande studie vilket är något som, i en fortsatt studie, skulle kunna undersökas. 
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Logopedprogrammet 

 

Hej!  

Vi är två studenter som går sista året på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. Under 

vårterminen kommer vi att skriva vår magisteruppsats och därför har vi tagit kontakt med ditt barns 

förskola. Som logoped arbetar man med utredning och behandling av tal- röst- språk- och 

sväljstörningar. För att man som logoped ska kunna göra tillförlitliga bedömningar av talet hos barn 

med svårigheter är det viktigt att veta vad barn med förväntad språkutveckling i den aktuella åldern 

klarar av. Ett nytt bedömningsmaterial som undersöker barns tal har utvecklats och nu återstår 

insamling av normdata, det vill säga en beskrivning av hur barn i förskoleåldern utan talavvikelser 

presterar.  

 

Datainsamlingen består i att barn får benämna bilder föreställande vardagliga föremål. Barnet 

ombeds att med ett ord säga vad det är på bilden och när han/hon gjort det visas en ny bild. Det 

ställs därmed inga krav på att prestera under tid. Testningen sker på förskolan och tar cirka 15-20 

minuter per barn. Om barnet inte vill delta avbryts testningen. Hela proceduren kommer spelas in så 

att vi i efterhand kan lyssna igenom materialet och skriva ned vad barnet säger. Vi garanterar ditt 

barns anonymitet genom att endast registrera ditt barns ålder och kön. Inga enskilda resultat 

kommer att finnas med i uppsatsen. Inspelningen kommer enbart hanteras inom 

Logopedprogrammet och sparas på enheten för logopedi.  

 

För att få den data som fyller syftet med studien ska barnet:  

- vara mellan 3-5 år.  

- ha svenska som modersmål.  

- inte ha eller haft kontakt med logoped eller talpedagog.  

- inte ha någon känd hörselnedsättning. 

För att kunna genomföra undersökningen behöver vi naturligtvis ditt tillstånd och ber dig därför 

fylla i den bifogade samtyckesblanketten. Vi kommer senare ut till förskolan och testar de barn vars 

föräldrar godkänt deltagande i studien. Vi är på förhand tacksamma för din och ditt barns hjälp. Om 

du har frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Blumenthal   Elin Jacobsson 

Logopedstudent  Logopedstudent  

XXXX@student.liu.se             XXXX@student.liu.se  

Handledare 

Inger Lundeborg 

 

Bilaga 1 

mailto:XXXX@student.liu.se
mailto:XXXX@student.liu.se
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Samtycke 

 

□ Ja, mitt barn _____________________________________ (skriv barnets namn) 

får delta i testningen som leds av Cecilia Blumenthal och Elin Jacobsson. 

 

□ Nej, mitt barn_____________________________________ (skriv barnets namn) 

får inte delta i testningen. 

 

Om du har svarat ja, ber vi dig att ringa in alternativet som bäst beskriver ditt barn: 

 

Mitt barn har svenska som modersmål:    ja nej 

 

Mitt barn har eller har haft kontakt med logoped eller talpedagog:  ja  nej 

 

Mitt barn har en känd hörselnedsättning:     ja  nej 

 

 

Mitt barns födelsedatum: __________födelseår ___________månad ___________dag 

 

Barnets förskola heter:_________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift: _____________________________ Datum:______________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 

 

Om du samtycker, var vänlig lämna in påskriven blankett till ditt barns förskola senast_____. 


