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Abstract 

The study objective was to investigate phonological ability in children aged 4–5 years and to 

assemble reference data for the short version of the Swedish phonological assessment material, 

Linköpingsundersökningen (LINUS). In total, 70 children participated in the study, 43 girls and 

27 boys (average age 54 months). The children were recruited at preschools in areas that were 

socioeconomically close to the national average. An assessment was made of the children’s 

phonology using the short version of the new phonological material. Percentage Phonemes 

Correct (PPC) and Percentage Words Correct (PWC) were calculated and word structure 

deviations were analyzed. 

The children were divided into two half-year groups (4;0–4;6 and 4;6–5;0). When comparing the 

results of the two age groups similarities regarding acquired phonemes and consonant clusters 

were found. Significant differences in PPC (p=0,02) and PWC (p=0,02) were found between the 

two half-year groups where the older group had a higher proportion of correct phonemes (94,2 

%) and words (76,1 %). Interdentalization (s  θ) (p =0,03), and palatalization of /s/(s ɕ) (p 

=0,003) were more present in the younger age group and there was a significant difference 

between the two half-year groups. This material can be used by Speech-Language Pathologists in 

Sweden for phonological screening.  

Key words: LINUS, phonology, phonological development, assessment, reference data 



Sammanfattning  

Föreliggande studie syftar till att undersöka fonologisk förmåga samt samla referensdata till 

kortversionen av det fonologiska bedömningsmaterialet Linköpingsundersökningen (LINUS) för 

svenska barn i åldersgruppen 4–5 år. Totalt medverkade 70 barn, 43 flickor och 27 pojkar 

(medelålder 54 månader). Barnen rekryterades på förskolor i områden som låg nära det 

socioekonomiska medelvärdet för riket. I studien bedömdes vilka fonem och 

konsonantförbindelser som fanns etablerade hos barnen. Percentage Phonemes Correct (PPC) 

och Percentage Words Correct (PWC) beräknades och förekomst av strukturavvikelser 

analyserades.  

Barnen delades upp i två halvårsgrupper (4;0–4;6 och 4;6–5;0). Vid jämförelse mellan de två 

grupperna visades att de fonem och konsonantförbindelser som etablerats var mycket lika. Det 

fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan halvårsgrupperna gällande PPC och PWC, där den 

äldre halvårsgruppen hade en större andel korrekta fonem (p=0,02) samt ord (p =0,02). Den 

yngre halvårsgruppen hade en större förekomst av interdentalisering (s  θ) (p =0,03) och 

palatalisering av /s/ (s  ɕ) (p =0,003). Skillnaden mellan halvårsgrupperna var statistiskt 

signifikant. Materialet kan användas av svenska logopeder för bedömning av barns fonologi. 

Nyckelord: LINUS, fonologi, fonologisk utveckling, bedömning, referensdata 
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Inledning 

Färdigställandet av ett barns fonologiska system är en lång process. För de allra flesta barn löper 

den fonologiska utvecklingen utan problem men det finns emellertid barn som avviker från den 

förväntade utvecklingen. Eftersom fonologiska problem är den vanligaste typen av språkproblem 

hos förskolebarn är det viktigt att ha standardiserade bedömningsinstrument med 

referensmaterial för vad barn utan fonologiska problem presterar (Nettelbladt, 2007a; Nettelbladt 

& Salameh, 2007; Nettelbladt, 2007b; Hansson & Nettelbladt, 2007). Ett nytt fonologiskt 

bedömningsmaterial, Linköpingsundersökningen (LINUS), har tagits fram vid Linköpings 

universitet (Dnr 2012/79-31). Arbetet motiverades av att det förelåg ett behov av ett nytt 

material för den svenska medverkan i ”The cross-lingustic study of protracted phonological 

development” som är ett större multinationellt forskningsprojekt. 

I föreliggande arbete prövas kortversionen av LINUS på svensktalande barn i 4;0–5;0 års ålder 

utan kända språkliga problem. Kortversionen är tänkt att användas som en första undersökning 

av det enskilda barnets fonologiska kunskaper.  

Bakgrund 

Fonologi och fonem 

Fonologi kan beskrivas som vetenskapen om ett språks ljudsystem. Detta inkluderar vilka 

språkljud som systemet innefattar, samt regler om hur dessa får kombineras (fonotax). Språkets 

minsta betydelseskiljande ljudenhet kallas fonem (Smiley & Goldstein, 1998). De fonologiska 

kunskaperna består av såväl perception och produktion av ett givets språks fonem som språkets 

fonotax (Core, 2012). Det svenska språket har 18 konsonantfonem samt 9 långa vokalfonem och 

deras korta motsvarigheter (Engstrand, 2007). Fonologi inkluderar också språkets 

suprasegmentella egenskaper, även kallat prosodi (Core, 2012). Prosodi innefattar rytm, 

intonation och betoning (Nettelbladt, 2007a) Lexikal prosodi behandlar prosodiska aspekter på 

ordnivå (Sekiguchi, 2006). I svenskan är ordbetoning kontrastiv. Detta innebär att 

betoningsplaceringen i ord kan skapa en betydelseskillnad. I svenskan finns även två ordaccenter 

som verkar kontrastivt. Dessa kallas accent I (även kallad akut´) och accent II (grav`) 

(Nettelbladt, 2007a). Accent skiljer sig från betoning då betoning kan finnas utan accent, 

exempelvis i sammansatta ord där accenten neutraliseras (Bruce, 2012). 
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Fonologisk utveckling 

I vardagligt tal beskrivs fonologisk utveckling ofta som uttalsutveckling. Förutom uttalsutveckling 

inbegriper fonologisk utveckling även hur ett barn börjar organisera ljudbilder i ett fonologiskt 

system. Under den fonologiska utvecklingen lär sig barnet att använda ljuden enligt språkets 

regler. Fonologisk utveckling kan skiljas från fonetisk utveckling som enskilt berör hur ljuden 

artikuleras. Fonetisk utveckling innebär att barnet lär sig uttala ljuden i enlighet med språknormen 

i den språkgemenskap barnet befinner sig (Nettelbladt, 2007a). På sin väg mot ett färdigutvecklat 

språkljudssystem passerar ett barn med typisk fonologisk utveckling ett antal fonologiska 

utvecklingsstadier från det förspråkliga vokalisationernas stadium före ett års ålder till 

färdigställandet av fonemförrådet vid fyra till sju års ålder (Ingram, 1976; Nettelbladt, 2007a). 

Innan barnet kan analysera ord med sitt fonologiska system lär sig barnet dem som oanalyserade 

enheter där varje ord är kopplat till en betydelse (Nettelbladt, 2007a). Orden betecknar sådant 

som personer, föremål och aktiviteter (Nettelbladt, 2007c). I litteraturen omnämns ofta den u-

formade utvecklingen. Enligt Strömqvist (2008) innebär detta att barnet till en början lär sig ord 

genom imitation. När barnet sedan börjar analysera ordet i mindre delar resulterar detta i att 

barnets produktion blir mindre lik målformen. Denna analys sker innan barnet slutligen kan 

justera sitt uttal till en mer vuxenlik realisation.  

Fonologi hos barn i åldrarna 4;0–5;0 år - färdigställande av fonemförrådet 

Mellan fyra och sju års ålder befinner sig barnet i det fonologiska stadium som brukar kallas 

färdigställande av fonemförrådet. Barnets uttal närmar sig nu det vuxna språket så mycket att 

utomstående personer lättare kan förstå vad barnet säger. Detta beror delvis på att de flesta 

allofoner förvärvas inom detta stadium vilket innebär att barnets uttal blir mer likt det vuxna 

målspråket. Det finns en stor individuell variation för när samtliga fonemkontraster och det 

vuxenlika uttalet förvärvas (Nettelbladt, 2007a).  Ingram (1976) beskriver detta stadium som att 

barnet nu har tillägnat sig ett relativt bra fonologiskt system. Det innebär dock inte att barnets 

språkliga utveckling är avslutad. Många år av aktiv utveckling ligger fortsatt framför barnet, 

framförallt avseende grammatik och lexikon. I tabell 1 redovisas etablering av fonem hos svenska 

barn med typisk språkutveckling.  
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Tabell 1. Etablering av fonem hos svenska barn med typisk språkutveckling (Nettelbladt, 2007a, s. 79) 

Etablerat före 4 års ålder p, t, k, m, n, v, j, h  

a, ɑː, ɛː, uː, oː 

Etablerat mellan 4 och 6 års ålder b, d, ɡ, ŋ, f, l, s (ofta realiserat som [θ] ) 
betonings- och accentkontraster, konsonantförbindelser 

iː, ɪ, eː, e, ɛ, øː, ø, y, ʏ, ʉː, ɵː, ʊ, ɔ 
vokalkvantitet 

Etablerat efter 6 års ålder ɧ, ɕ, r, supradentaler 

Olika perspektiv vid fonologisk analys 

Processanalys 

Det finns olika sätt att förhålla sig till barns språk vid bedömning av den språkliga förmågan 

(Hansson & Nettelbladt, 2007). Det processorienterade perspektivet kommer från David 

Stampes teori om naturlig fonologi. Det var inom denna teori som begreppet fonologisk 

förenklingsprocess myntades. En fonologisk förenklingsprocess kan beskrivas som en grupp av 

ljud som förenklas på ett liknande sätt (Nettelbladt, 2007b). Processanalys används vanligtvis för 

att analysera felaktiga produktioner på stavelse- och ordnivå samt vad gäller klasser av ljud. Vid 

analys av ett barns språk utifrån ett processorienterat perspektiv jämförs barnets språk ofta 

utifrån en vuxen modell (Bernhardt & Stoel-Gammon, 1994). Inom det processorienterade 

perspektivet kan barnets språk även analyseras genom att titta på jämnåriga. Detta gäller 

framförallt vid analys av ett barn med språkstörning (Hansson & Nettelbladt, 2007). 

Icke-linjär analys  

Icke-linjär fonologi har sin grund i generativ fonologi (Bernhardt, 1992) och introducerades i en 

doktorsavhandling av Goldsmith (1979). Bernhardt och Stoel-Gammon (1994) beskriver att den 

icke-linjära analysen precis som tidigare teorier beskriver fonologiska system i termer av 

sekventiellt organiserade segment och uppsättningar av regler, men att den dessutom skapar ett 

hierarkiskt system mellan ord, stavelser, segment och segmentella särdrag. Vid användning av det 

hierarkiska systemet inom fonologin har antal och typer av regler för att beskriva ljudmönster i 

ett språk kunnat begränsas. Den icke-linjära analysen ger enligt Bernhardt och Stoel-Gammon 

(1994) en djupare analys av ett barns fonologiska system än vad processanalys kan göra.  

Studier gällande fonologisk och fonetisk utveckling 

Endast ett fåtal studier har genomförts av typisk fonologisk utveckling hos svensktalande 

fyraåringar. Eneskär (1978) utförde en longitudinell studie över språkförmågan hos 250 barn i 

åldrarna fyra och sex år. I denna studie ingick bland annat ett uttalstest där fonemen /ʃ/, /ɕ/, /r/, 
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/s/ samt 52 konsonantkombinationer testades. Resultaten visade att barnen hade en stark 

utveckling av konsonantfonem och konsonantförbindelser mellan fyra och sex års ålder. Antal 

producerade fel minskade och de kategorier av fel som barnen använde sig av förändrades. Vid 

fyra års ålder var utelämning av fonem den mest förekommande processen, medan det vid sex års 

ålder istället var substitutionsprocesser som var vanligast. Vidare beskrivs att fonem som /r/ och 

/s/ är ljud som tillägnas sent i den fonologiska utvecklingen (Eneskär, 1978).  

 

I en magisteruppsats undersökte Blumenthal och Jacobsson (2013) fonologisk utveckling hos 134 

svensktalande förskolebarn i åldrarna 3;0–5;0. Barnen fick benämna 109 bilder föreställande 

vardagliga föremål. Resultatet visade att de vanligast förekommande avvikelserna hos samtliga 

barn var förvrängningar av fonem medan substitutioner sällan förekom. Förenklingar av 

konsonantförbindelser förekom oftare hos de yngre barnen. Enligt Nettelbladt (2007a) tillhör 

förenkling av konsonantförbindelser stadiet för de enkla morfemens fonologi som varar mellan 

1;6–4;0 år. Ingram (1976) beskriver att förenkling av konsonantförbindelser är en process som 

förändrar ordets struktur, en så kallad syntagmatisk process. Denna process varar under lång tid i 

barnens utveckling. Blumenthals och Jacobssons studie (2013)  visade inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan halvårsgrupperna 4;0–4;6 år och 4;6–5;0 år vad gäller de syntagmatiska 

processerna assimilationer, metateser, epenteser och deletioner. Enligt en studie av Smit, Hand, 

Freilinger, Bernthal och Bird (1990) gällande tillägnande av fonem hos engelsktalande barn, var 

mycket få konsonantförbindelser etablerade vid fyra års ålder. Majoriteten av dem etablerades 

istället vid sex eller sju års ålder och de sista konsonantkombinationerna först vid åtta till nio års 

ålder. Konsonantförbindelsen /bl/ etablerades vid 5;6 års ålder hos flickor och 6;0 års ålder hos 

pojkar. Förbindelserna /sp/, /st/, /sk/, /sn/, /sl/ och /spr/ etablerades vid sju till nio års ålder 

hos både pojkar och flickor, medan /tr/, /gr/, /fr/och /kr/ etablerades vid åtta års ålder (Smit 

et al., 1990). 

 

Dodd, Holm, Hua och Crosbie (2003) utförde en normativ studie på fonologisk utveckling hos 

684 engelsktalande barn i åldrarna 3;0–7;0. I denna studie undersöktes två aspekter av 

talutveckling, tillägnande av ljud (fonetisk utveckling) samt åldrar då så kallade ”error patterns” 

minskar i användning (fonemisk utveckling). Uttrycket ”error patterns” används i stället för 

fonologiska processer för att undvika antaganden kopplade till teorin bakom processanalys. 

Hodson och Paden (1981) undersökte i sin studie 60 engelsktalande barn i åldrarna 4;0–5;0. 

Deras resultat visade att de artikulatoriska egenskaperna hos dessa barn låg mycket nära de vuxna 

modellerna men att vissa “error patterns” förekom en eller ett flertal gånger hos mer än 12 % av 
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barnen. Försvagning av likvidorna /r/ och /l/ var den avvikelse som främst visades hos barnen. 

Assimilationer förekom oftast i nasal, labial samt velar form, och regressiva assimilationer var 

mer vanligt förekommande än progressiva. Metateser förekom endast hos 15 % av barnen 

(Hodson & Paden, 1981). De avvikelser som förekom påverkade dock inte förståeligheten i 

någon stor utsträckning. I normering av SVenskt Artikulations- och Nasalitets-TEst (SVANTE) 

(Lohmander, Borell, Henningsson, Havstam, Lundeborg & Persson, 2005) undersöktes s-

avvikelser hos tre- och femåringar gällande segment och konsonantkombinationer. Normeringen 

visade att andelen s-avvikelser hos treåringar i segment och konsonantkombinationer uppgick till 

68 %, hos femåringar uppgick andelen till 29 %. 

Percentage Phonemes Correct (PPC) och Percentage Words Correct (PWC) 

Shriberg och Kwiatkowski (1982) utvecklade analysmetoden Percentage Consonants Correct 

(PCC) som används för att bedöma andel korrekta konsonantfonem. De producerade 

konsonanterna jämförs med målkonsonanterna, och den procentandel som består av korrekta 

konsonantfonem indikerar på vilken nivå barnets fonologiska utveckling ligger. Liknande 

analysmetoder som senare utvecklats är Percentage Phonemes Correct (PPC) och Percentage 

Words Correct (PWC).  Med PPC mäts andelen korrekta fonem ett barn kan producera i 

jämförelse med målfonemen, medan PWC mäter andelen korrekt uttalade ord hos ett barn 

(Lundeborg & McAllister, 2007). I Blumenthals och Jacobssons uppsats (2013) visades att 

andelen korrekta fonem, PPC, och ord, PWC, var större i den äldre åldersgruppen (4;0–5;0) än i 

de tre yngre åldersgrupperna. Denna skillnad var statistiskt signifikant mellan helårsintervallerna. 

Det kunde även avläsas statistiskt signifikanta skillnader mellan den yngsta gruppen (3;0–3;6) och 

resterande grupper på halvårsintervall (Blumenthal & Jacobsson, 2013). 

Könsskillnader  

Det finns en generell uppfattning om att flickor presterar bättre i verbala och lingvistiska 

funktioner än pojkar (Dodd et al., 2003). I studien av Dodd et al. (2003) hittades inga skillnader 

mellan könen bortsett från hos den äldsta åldersgruppen (5;6–7;0) där flickornas produktion av 

språkljud låg närmre målordet. Enligt en undersökning av Smit et al. (1990) tillägnar sig flickor 

språkljud något tidigare än pojkar. Skillnaden har dock endast kunnat påvisas i åldersgrupperna 

4;0, 4;6 och 6;0. Roberts, Burchinal och Footo (1990) har inte kunnat finna någon skillnad mellan 

könen vad gäller användning av fonologiska processer. I studien av Blumenthal och Jacobsson 

(2013) kunde inte heller några könsskillnader påvisas gällande PPC eller PWC.   
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Etablering av fonem 

Enligt en amerikansk studie av Sander (1972) är det fördelaktigt att utgå från åldersintervaller hos 

barn med typisk utveckling där specifika fonem är etablerade. Intervallen för typiskt tillägnande 

av fonem börjar vid medianåldern för när 50 % av barnen använder språkljuden korrekt i två av 

tre positioner och slutar då 90 % av barnen använder språkljuden korrekt i två av tre positioner. 

Att utgå från dessa intervaller anses bättre än att använda bestämda åldrar, eftersom stora 

individuella skillnader föreligger. Åldern då barn tillägnar sig fonem varierar minst för de tidigast 

etablerade språkljuden. Den största åldersvariationen finns för tillägnande av konsonantfonemet 

/s/ (Sander, 1972). Amayreh och Dyson (1998) beskriver etablering av fonem i tre stadier. Det 

första stadiet kallas “bruklig produktion”, och innebär att minst 50 % av barnen använder ett 

fonem korrekt i minst två av tre positioner. Nästa stadium benämns som tillägningsstadiet. Detta 

innebär att minst 75 % av barnen har tillägnat sig fonemet i samtliga positioner. Slutligen 

beskriver de bemästringsstadiet, där minst 90 % av barnen har fonemet korrekt i alla möjliga 

positioner. 

Normering 

Efter att ett nytt test utformats bör det standardiseras. Standardisering innebär att regler utformas 

för hur testet skall presenteras, genomföras samt hur resultaten skall utvärderas. Därefter bör 

testet normeras (Hansson & Nettelbladt, 2007). Huvudsyftet med en normativ undersökning är 

att ta fram normer som motsvarar den genomsnittliga prestationsnivån hos en referensgrupp som 

antas vara representativ för populationen (Hegde, 2003). En normering och standardisering är 

viktig att genomföra för att testet korrekt ska kunna visa hur ett enskilt barn presterar i 

förhållande till den typiska populationen inom samma åldersgrupp. Det är även relevant för att 

olika testresultat ska kunna jämföras med varandra. En annan viktig faktor är att fastställa 

reliabiliteten, det vill säga hur noggranna mätningarna är (Hansson & Nettelbladt, 2007). 

Skillnad mellan screeningmaterial och test 

För att identifiera ett barn med misstänkt språkstörning kan en screeningundersökning användas. 

Screeningmaterial är ofta en kortversion av ett test som används som en första undersökning av 

barnets språkliga förmåga (Hansson & Nettelbladt, 2007). Screeningmaterial kan exempelvis vara 

lämpligt att använda om barnet bedöms ha svårt att koncentrera sig mer än en kort stund 

(Hellqvist, 1995). Vid misstanke om språkstörning efter genomgången screeningsundersökning 

genomförs en diagnostiserande bedömning. Detta innebär att logopeden genomför en mer 

detaljerad undersökning av barnets fonologi, grammatik, ordförråd och språkförståelse (Hansson 

& Nettelbladt, 2007).  
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Arbetet med föreliggande studie kan generera ökad kunskap gällande fyraåringars fonologi och 

hur barn tillägnar sig fonologiska drag. Utöver detta finns ett behov av att ta fram referensvärden 

till kortversionen av LINUS. Detta motiverar föreliggande studie.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att samla referensdata vad gäller fonologisk utveckling för 

åldersgruppen 4;0–5;0 år samt undersöka huruvida det föreligger några åldersskillnader. 

Frågeställningar 

 Var i den fonologiska utvecklingen befinner sig fyraåringar med typisk språkutveckling 

utifrån kortversionen av LINUS? 

 Vilka fonem och konsonantkombinationer är etablerade i åldrarna 4;0–4;6 samt 4;6–5;0? 

 Finns det några skillnader mellan halvårsgrupperna vad gäller PPC och PWC?  

 Hur vanligt förekommande är strukturavvikelser, i form av assimilationer, metateser, 

epenteser samt deletioner, och föreligger det några skillnader mellan halvårsgrupperna?   

Metod 

Urvalsprocedur 

Datamaterialet till denna studie samlades in i tre medelstora städer i sydöstra Sverige. Innan 

datainsamlingen påbörjades gjordes en undersökning av den socioekonomiska nivån i olika 

stadsdelar. Syftet var att hitta områden som låg så nära riksgenomsnittet som möjligt gällande 

inkomst- och utbildningsnivå. Uppgifter avseende detta inhämtades från kommunernas hemsidor 

och jämfördes sedan med medelvärdet för riket enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) varefter 

lämpliga stadsdelar valdes ut.  

 

Skolområdeschefer för stadsdelarna kontaktades. Ett informationsbrev skickades via e-post med 

en beskrivning av projektet samt en förfrågan om att vidare kontakta förskolechefer i respektive 

skolområde, se bilaga 1. Vid godkännande kontaktades förskolechefer via e-post med 

information om projektet samt förfrågan om godkännande att vidare kontakta förskolepedagoger 

på förskolor, se bilaga 2. Om svar uteblev följdes informationsbrevet upp med ett telefonsamtal.  

 

Förskolepedagogerna kontaktades via telefon där de informerades om projektet och tillfrågades 

om de var intresserade av att delta i studien. Vid visat intresse skickades informationsbrev till 
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personal samt informations- och samtyckesblanketter riktade till målsmän, se bilaga 3 och 4. 

Förskolepedagogerna fick själva bestämma om de ville få informationen skickad till sig via e-post 

eller brev. Pedagogerna ansvarade för att dela ut informations- och samtyckesblanketter till 

berörda målsmän. Blanketterna samlades sedan in på förskolan. Utifrån pedagogernas önskemål 

och verksamhet gjordes överenskommelser om datum och tid för besök.  

 

Samtyckesblanketter delades ut till totalt 157 barn, varav 87 barn ej deltog i studien. 15 barn 

uppfyllde ej kriterierna, 18 var ej närvarande då förskolan besöktes, 11 barn/målsmän ville ej 

medverka och 26 lämnade ej in samtyckesblanketterna. De sista 17 barnen (fördelat på fyra 

förskolor) uteslöts då kvoten var fylld innan förskolorna hann besökas. Totalt spelades 70 barn 

in, se figur 1.   

 

 

Figur 1. Flödesschema över utdelade blanketter och antal inspelningar. 

Deltagare  

Studien har grundats på material från totalt 70 barn i ålderspannet 4;0–5;0 år. Under 

datainsamling har en jämn halvårs- och könsfördelning eftersträvats. Se tabell 2 för redovisning 

av fördelning av studiens deltagare vad gäller halvårsintervall, medelålder samt kön. 

 

 

Antal utdelade 
blanketter 

157 

Insamlade 
blanketter 

131 

Uteblivna 
blanketter 

26 

Tackade ja 
120 

 

Tackade nej 
11 

Uppfyllde 
ej kriterier 

15 

Var ej 
närvarande 

18 

Medverkade 
ej då kvoten 

var fylld 
17 

Spelades in 
70 
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Tabell 2. Fördelning av halvårsintervall, medelålder, standardavvikelse (SD) och kön hos deltagare 

Halvårsfördelning Antal barn Medelålder i 

månader (SD)  
  

48–53;31 mån  32 51 (±1,7)     22   10 

54–59;31 mån  38 56 (±1,8)      21   17 

Totalt antal barn 70      43   27 

Inklusionskriterier 

För att försöka säkerställa att deltagarna följde en typisk språkutveckling valdes inklusionskriterier 

ut. Dessa utgjordes av svenska som modersmål, ingen nuvarande eller tidigare kontakt med 

logoped samt inga kända hörselproblem. Målsmän fick bedöma om barnen uppfyllde kriterierna 

och delge detta i samtyckesblanketterna.  

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att planera testförfarandet. Deltagaren var en pojke, 49 månader, 

vilken valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Då pojken inte uppfyllde inklusionskriterierna 

räknades resultatet från pilotstudien ej med i studien. 

Material  

Kortversionen av LINUS innehöll 40 fotografiska bilder föreställande vardagliga föremål. 

Samtliga svenskans konsonant- och vokalfonem fanns representerade förutom supradentalerna 

/ɳ/, /ɭ/ och /ʂ/. Konsonantfonemen fanns representerade initialt, medialt och finalt förutom 

fonemen /j/ och /h/ som endast förekom i två av tre positioner samt /ɕ/, /ɖ/, /ʈ/ och /ŋ/ 

som endast förekom en gång. Tjugoen av svenskans konsonantkombinationer var representerade 

i testmaterialet där två av dessa kombinationer förekom både initialt och finalt. Med hjälp av 

bedömningsmaterialet kan barns fonologi undersökas på segmentnivå samt avseende ordstruktur, 

ordaccent och betoningsmönster. 

Testförfarande 

Testningarna genomfördes i ett avskilt rum som tillhandahölls av förskolepersonal på 

förskolorna. Varje barn bedömdes enskilt med en eller två av författarna närvarande. Barnet fick 

benämna bilder presenterade på en datorskärm, placerad ca 30 cm från barnet. Om bilderna inte 

benämndes spontant användes tre olika eliciteringsstrategier. I första hand användes 

meningskomplettering, i andra hand gavs barnen två alternativ och om barnet fortfarande inte 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Mars_symbol.svg
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benämnde bilden uppmanades barnet att repetera målordet. Testningarna tog mellan 3,5 och 12 

minuter per barn. Vid genomförandet av bedömningen visades bilderna på två likvärdiga datorer 

med 13,3 tums skärm. Deltagarna spelades in med hjälp av inspelningsutrustning av märket 

Olympus Digital Voice Recorder, VN-8500PC, placerad ca 30 cm från barnet. 

Bedömning av interbedömarreliabilitet 

Inledningsvis transkriberades inspelningarna gemensamt av båda författarna. Vid 

meningsskiljaktigheter hölls en konsensusdiskussion varvid beslut togs om hur inspelningen 

skulle transkriberas. För att kunna avgöra interbedömarreliabiliteten transkriberades fem 

slumpmässigt utvalda inspelningar av författarna var för sig för att sedan jämföras. Antal 

överensstämmande fonem mellan transkriptionerna räknades med undantag för allofonisk 

variation. Summan delades på totalt antal möjliga fonem. Medelvärdet för 

interbedömarreliabiliteten var 97, 9 %. Resterande transkriptioner delades upp mellan författarna.   

Analys  

Fonem och konsonantförbindelser 

Den nedre gränsen för att ett fonem kan räknas som etablerat sattes till att det skulle användas 

korrekt i > 90 % av antalet möjliga produktioner av fonemet. På gruppnivå innebar det att > 90 

% av barnen skulle använda fonemet korrekt. På liknande sätt undersöktes vilka 

konsonantförbindelser som var etablerade hos barnen, men då de flesta förbindelserna endast 

förekom en gång räknades istället om barnen använt det korrekt eller inte. Varje produktion av 

fonem samt konsonantförbindelser som uttalades korrekt i förhållande till den vuxna modellen 

betraktades som korrekta. Om fonemet eller konsonantförbindelsen realiserades med en 

substitution eller förvrängning betraktades det som en felaktig produktion. Vid felaktig 

produktion av en konsonantförbindelse undersöktes huruvida förbindelsen förenklades eller 

substituterades. Hänsyn har tagits till dialektala variationer på uttalet, bland annat olika allofoner 

av /r/. Om /r/ realiserats som /ɹ/ har detta dock räknats som en avvikelse. Detsamma gäller när 

/s/ realiserats som /θ/ eller /sʲ/. De fonem som enligt författarna var påverkade av förenkling 

av ord- eller stavelsestruktur räknades bort från antal möjliga korrekt producerade fonem. Antalet 

korrekta produktioner av varje fonem och konsonantförbindelse inom gruppen summerades och 

medelvärdet för barnen beräknades. Även medelvärden för de olika halvårsintervallerna 

beräknades.  
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Strukturavvikelser, betoningsmönster och ordaccent 

Antalet förekomster av förenklingar av ord- eller stavelsestruktur såsom assimilationer, epenteser, 

metateser och deletioner beräknades hos varje barn, därefter beräknades medelvärdet. Avvikelser 

i betoningsmönster och ordaccent beaktades men då detta sällan eller aldrig förekom har inga 

vidare beräkningar genomförts.  

Statistisk bearbetning 

Demografiska data analyserades med deskriptiv statistik i Excel, Microsoft Office 2010. 

Jämförelser mellan halvårsgrupperna vad gäller PPC, PWC och strukturavvikelser gjordes med 

analytisk statistik. För detta användes det icke-parametriska testet Mann Whitney U-test i IBM 

SPSS® Statistics 22. Signifikansnivån som användes var p < 0,05.  

Etiska överväganden 

Samtliga målsmän till deltagare i studien tilldelades informations- och samtyckesblanketter. Såväl 

målsmän som barn har när som helst kunnat avbryta sitt deltagande, även efter att inspelningen 

slutförts. Vid inspelning avidentifierades barnen och tilldelades ett kodnummer. Efter avslutad 

studie kommer samtliga inspelningar raderas. Alla resultat presenteras på gruppnivå och inga 

enskilda barns resultat kan spåras.  

Resultat 

PPC och PWC 

Medelvärde och standardavvikelse, SD (redovisat i parentes), gällande PPC för hela 

åldersgruppen var 92,9 % (±0,6). För den yngre halvårsgruppen, (4;0–4;6 år) var medelvärdet och 

SD 91,5 % (±0,1) och för den äldre halvårsgruppen, (4;6–5;0 år) var det 94,2 % (±0,1). 

Medelvärde och SD gällande PWC för hela åldersgruppen var 71,5 % (±0,2). För den yngre 

halvårsgruppen var medelvärdet och SD 66,2 % (±0,2) och för den äldre var det 76,1 % (±0,2). 

Det fanns signifikanta skillnader gällande PPC och PWC (p < 0,05) mellan de två 

halvårsgrupperna, se tabell 3.   
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Tabell 3. Jämförelse PPC och PWC mellan halvårsgrupper med medelvärde (x ), standardavvikelse (SD) och p-värde 
 

Åldersgrupp PPC    (SD) p-värde PWC    (SD) p-värde 

4;0–4;6 (n=32) 91,5 % (0,1)  66,2 % (0,2)  

4;6–5;0 (n=38) 94,2 % (0,1)  76,1 % (0,2)  

Differens äldre/ yngre 
åldersgrupp 

2,7 % 0,02 9,9 % 0,02 

Etablering av fonem 

I båda grupperna var alla klusiler etablerade, förutom supradentalerna /ʈ/ och /ɖ/.  

Nasalerna /m/ och /n/, frikativorna /f/, /v/ och /h/, lateralen /l/ samt approximanten /j/ 

fanns etablerade i båda halvårsgrupperna. Varken den äldre eller den yngre halvårsgruppen hade 

etablerat frikativorna /s/, /ɕ/ och /ɧ/ eller tremulanten /r/. Hur nära de icke-etablerade 

fonemen var att etableras redovisas i tabell 5. I den yngre halvårsgruppen var /ŋ/ etablerad, vilket 

det inte var i den äldre halvårsgruppen. Bland de äldre var samtliga vokaler etablerade, medan 

/ɵ/ ej var etablerat hos de yngre barnen. Se tabell 4 för en sammanställning av de etablerade och 

icke-etablerade fonemen i halvårsintervallerna.  

 
Tabell 4. Etablerade och icke-etablerade fonem i halvårsintervallerna. Fonem som var etablerade i båda åldersgrupperna är 
markerade med fetstil 
 

Åldersgrupp  Etablerade fonem Icke-etablerade fonem 

4;0–4;6 Klusiler: p, b, t, d, k, ɡ 
Frikativor: f, v, h 
Nasaler: m, n, ŋ 
Lateral: 1 
Approximant: j 

Vokaler:  ɛ, ɛ:, a, æ, æ: ɪ, ɔ, 

ø, ø:, œ:, ʉ:, y:, ʏ, o:, e:, u:, 

ʊ, i:, ɑ: 
 
 

Klusiler: ʈ, ɖ 

Frikativor: s, ɕ, ɧ 
Tremulant: r 

Vokaler: ɵ 

4;6–5;0 Klusiler: p, b, t, d, k, ɡ 
Frikativor: f, v, h 
Nasaler: m, n 
Lateral: l  
Approximant: j 
Vokaler: Samtliga vokaler 
etablerade 
 

Klusiler: ʈ, ɖ 

Frikativor: s, ɕ, ɧ 
Tremulant: r 
Nasal: ŋ 
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Tabell 5. Hur nära icke-etablerade fonem var att etableras i båda halvårsgrupperna. Antal barn som etablerat fonemet i 
respektive halvårsgrupp presenteras i procent 
 

Åldersgrupp  Fonem (%) 

4;0–4;6 s (79)                r (65)         ɵ (89) 

ɕ (78)                ʈ (69) 

ɧ (73)               ɖ (78) 

4;6–5;0 s (84)                r (73)         ŋ (84) 

ɕ (79)                ʈ (82) 

ɧ (89)               ɖ (60) 

Etablering av konsonantförbindelser 

I hela gruppen var konsonantförbindelserna /bl/, /kn/, /st/ (initialt), /kt/, /mp/, /kl/ 

etablerade. De konsonantförbindelser som inte var etablerade i någon av grupperna var /fr/, 

/ɡr/, /kr/, /sk/, /sl/, /sn/, /sp/ (initialt och finalt), /sv/, /spr/, /tr/, /dr/, /ps/, /st/ (finalt), 

/rm/. Det fanns inga skillnader gällande etablering av konsonantförbindelser mellan 

halvårsgrupperna, varför tabell 6 visar data sammanslagna för båda halvårsgrupperna. Vid felaktig 

produktion av konsonantförbindelser var det främst förenklingar och substitutioner som skedde. 

I hela gruppen förekom förenklingar av konsonantförbindelser totalt 47 gånger fördelat på 29 

barn (41,4 %). Substitutioner i förbindelser förekom totalt 292 gånger fördelat på 58 barn (82, 9 

%). I den yngre halvårsgruppen förenklades konsonantförbindelser totalt 30 gånger fördelat på 

15 barn (46,9 %), och substituerades totalt 156 gånger fördelat på 29 barn (90,6 %). Hos de äldre 

förenklades konsonantförbindelser 17 gånger fördelat på 14 barn (36,8 %) och substituerades 136 

gånger fördelat på 29 barn (76,3 %).   

 
Tabell 6. Etablerade och icke-etablerade konsonantförbindelser hos samtliga barn i studien. Konsonantförbindelser som var 
etablerade i båda åldersgrupperna är markerade med fetstil 
 

Ålder  Etablerade 

konsonantförbindelser 

Icke-etablerade 

konsonantförbindelser 

4;0–5;0 Initial: bl, kn, st 

Medial: kl 

Final: mp, kt 

Initial: ɡr, kr, tr, fr, sk, sl, sn,      

sp, sv, spr, st 

Medial: dr 

Final: sp, rm, ps  

Strukturavvikelser 

De vanligast förekommande strukturavvikelserna hos fyraåringarna var assimilationer, metateser, 

vokalepenteser och deletioner. Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna. 
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 Assimilationer 

Assimilationer förekom 1 gång hos 24 barn, 2 gånger hos 1 barn och 3 gånger hos 1 barn i hela 

åldersgruppen.  Totalt förekom assimilationer 30 gånger fördelat på 26 barn (37,1 % ). 

Medelvärde och SD för antal assimilationer i hela gruppen var 0,4 (±0,6). I den yngre 

halvårsgruppen förekom totalt 16 assimilationer fördelat på 12 barn (37,5 %). Medelvärde och 

SD för antal assimilationer var 0,5 (±0,7). I den äldre halvårsgruppen förekom totalt 14 

assimilationer fördelat på 14 barn (36,8 %). Medelvärde och SD för antal assimilationer var 0,4 

(±0,5), se tabell 7. Skillnaden mellan halvårsgrupperna var ej statistiskt signifikant. Det ord som 

utsattes för flest assimilationer i båda grupperna var garderob (hos 20 barn). Ordet uttalades ofta 

med en regressiv fjärrassimilation och realiserades som [ɡabɛjoːb].  

 Metateser 

Metateser förekom 1 gång hos 26 barn och 2 gånger hos 4 barn i hela gruppen. Totalt förekom 

metateser 34 gånger fördelat på 30 barn (42,8 %), medelvärde och SD för antal metateser i hela 

gruppen var 0,5 (±0,6). I den yngre halvårsgruppen förekom metateser totalt 17 gånger fördelat 

på 15 barn (46,8 %). Medelvärde och SD för antal metateser var 0,5 (±0,6). I den äldre 

halvårsgruppen förekom metateser totalt 17 gånger fördelat på 15 barn (39, 5 %). Medelvärde 

och SD för antal metateser var 0,4 (±0,6), se tabell 7. Skillnaden mellan halvårsgrupperna var ej 

statistiskt signifikant. Det ord som utsattes för kontaktmetates flest gånger var stövlar (hos 17 

barn), vilket realiserades som [stølvar]. Kontaktmetates förekom även i visp (hos två barn), som 

då realiserades som [vɪps]. Mest utsatt för fjärrmetates var ordet garderob (hos elva barn) som 

exempelvis realiseras som [ɡabɛroːd]. Även ordet lejon utsattes för fjärrmetates och realiserades 

som [jɛlɔn], dock endast av ett barn.  

 Vokalepenteser 

Vokalepenteser förekom en gång hos tolv barn och två gånger hos två barn i hela gruppen. Totalt 

förekom vokalepenteser 16 gånger fördelat på 14 barn (20 %). Medelvärde och SD för antalet i 

hela gruppen var 0,2 (±0,5). I den yngre halvårsgruppen förekom vokalepenteser totalt 10 gånger 

fördelat på 8 barn (25 %). Medelvärde och SD var 0,3 (±0,6). I den äldre halvårsgruppen 

förekom vokalepenteser totalt sex gånger fördelat på sex barn (15,8 %). Medelvärde och SD var 

0,2 (±0,4), se tabell 7. Skillnaden mellan halvårsgrupperna var ej statistiskt signifikant. Det ord 

som utsattes för vokalepentes flest gånger var ordet igelkott (hos åtta barn) som då realiserades 

som [iːɡɛlkɔtɛ]. Även ordet baddräkt utsattes för vokalepentes (hos tre barn) och realiserades då 

som [bɑːdɛrɛkt]. Ordet kram realiserades en gång som [kərɑːm].  
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Tabell 7. Medelvärde (x ) och standardavvikelse (SD) för samtliga åldersgrupper vad gäller assimilation, metates och 
vokalepentes. Antal gånger de produceras i respektive åldersgrupp är markerat i fetstil 
 

Åldersgrupper Assimilation 

   (SD) Antal 

Metates     

    (SD) Antal 

Vokalepentes 

   (SD) Antal 

4;0–5;0 0,4 (±0,6) 30 0,5 (±0,6) 34 0,2 (±0,5) 16 

4;0–4;6 0,5 (±0,7) 16 0,5 (±0,6) 17 0,3 (±0,6) 10 

4;6–5;0 0,4 (±0,5) 14 0,4 (±0,6) 17 0,2 (±0,4) 6 

Deletioner 

De vanligaste typerna av deletioner som förekom var förenkling av konsonantförbindelse samt 

utelämning av obetonad stavelse. 

 

Förenkling av konsonantförbindelse förekom 1 gång hos 21 barn, 2 gånger hos 2 barn, 3 gånger 

hos 4 barn, 4 gånger hos 1 barn samt 6 gånger hos 1 barn i hela gruppen. Totalt förekom 

förenklingar 47 gånger fördelat på 29 barn (41,4 %), medelvärde och SD för antalet i hela 

gruppen var 0,7 (±1,1). I den yngre halvårsgruppen skedde förenklingar av 

konsonantförbindelser totalt 30 gånger fördelat på 15 barn (46,9 %), medelvärde och SD hos de 

yngre var 0,9 (±1,4). I den äldre halvårsgruppen skedde förenklingar av konsonantförbindelser 17 

gånger fördelat på 14 barn (36,8 %), medelvärde och SD var 0,4 (±0,7), se tabell 8. Skillnaden 

mellan halvårsgrupperna var ej statistiskt signifikant.  Det vanligaste ordet som utsattes för 

förenklingar av konsonantförbindelser var baddräkt där konsonantförbindelsen /dr/ förenklades 

av tre barn och /kt/ av elva barn. Andra ord som förenklades ofta var spruta (av sju barn) samt 

frukost där /fr/ förenklades av två barn och /st/ av fem barn. 

 

Utelämning av obetonad stavelse förekom 1 gång hos 16 barn och 2 gånger hos 3 barn i hela 

gruppen. I 14 fall skedde utelämningen i pretonisk stavelse och i 8 fall skedde utelämningen i final 

position. Utelämning av final stavelse förekom endast i ordet gräsklippare. Totalt förekom 

utelämning av obetonad stavelse 22 gånger fördelat på 19 barn (27,1 %), medelvärde och SD för 

antalet i hela gruppen var 0,3 (±0,6). I den yngre halvårsgruppen utelämnades obetonade 

stavelser totalt 13 gånger fördelat på 10 barn (31,3 %). Medelvärde och SD hos de yngre var 0,4 

(±0,7). I den äldre halvårsgruppen förekom utelämning av obetonad stavelse totalt nio gånger 

fördelat på nio barn (23,7 %). Medelvärde och SD hos de äldre var 0,2 (±0,4), se tabell 8. 

Skillnaden mellan halvårsgrupperna var ej statistiskt signifikant.  Det ord som flest gånger utsattes 

för utelämning av obetonad stavelse var garderob (hos elva barn) som exempelvis realiserades som 
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[ɡaroːb]. Även ordet gräsklippare utsattes för utelämning av obetonad stavelse (hos åtta barn), 

vilket ofta realiserades som [ɡrɛːsklɪpa]. 

 

Tabell 8. Medelvärde (x ) och standardavvikelse (SD) för samtliga åldersgrupper vad gäller förenkling av 
konsonantförbindelse och utelämning av obetonad stavelse. Antal gånger de produceras i respektive åldersgrupp är markerat i 
fetstil 
 

Åldersgrupp Förenkling av 
konsonantförbindelse  

   (SD) Antal 

 

Utelämning av obetonad 
stavelse 

   (SD) Antal 

4;0–5;0  0,7 (±1,1) 47 

 

0,3 (±0,6) 22 

4;0–4;6  0,9 (±1,4) 30 
 

0,4 (±0,7) 13 

4;6–5;0 0,4 (±0,7) 17 

 

0,2 (±0,4) 9 

Olika realiseringar av /s/och /r/på segment- och stavelsenivå 

Hos de barn där fonemen /s/ och /r/ ej var etablerade på segment- eller stavelsenivå förekom 

olika typer av avvikelser.  

 

Hos 15 barn (21,4 %) realiserades /s/ som den palatala frikativan /ɕ/. Förekomsten av 

palatalisering av /s/ i hela gruppen var en gång hos sju barn, två gånger hos tre barn, tre gånger 

hos två barn, fem gånger hos ett barn samt åtta gånger hos två barn. Medelvärde och SD för 

antal palataliseringar av /s/, på segment- och stavelsenivå hos den yngre halvårsgruppen var 0,9 

(±1,8). I den äldre halvårsgruppen var medelvärde och SD 0,3 (±1,3). Det fanns en statistiskt 

signifikant skillnad mellan halvårsgrupperna (p < 0,05), se tabell 9. 

 
Tabell 9. Jämförelse mellan halvårsgrupperna vad gäller förekomst palatalisering av /s/. Andel barn i procent, antal 

produktioner, medelvärde av produktioner (x   med standardavvikelse (SD) samt p-värde 
 

Åldersgrupp n Andel barn, % 
(antal 
produktioner)  

   (SD) p Jämförande 
åldersgrupp 

4;0–4;6 32 37,5 (30) 0,9 (±1,8) 0,003 4;6–5;0 
4;6–5;0 38 7,9 (10)  0,3 (±1,3) 0,003 4;0–4;6 

 

Hos en del barn realiserades /s/ som /sʲ/eller /θ/. Hos fyra barn (5,7 %) blev /s/ palatalt färgat 

och realiserades som allofonen /sʲ/. Interdentalisering av /s/ förekom hos totalt 37 barn (52, 9 

%).  Interdentalisering skedde endast 1 gång hos 13 barn, som mest hade ett barn 12 

interdentaliseringar. Medelvärde och SD för antal interdentaliseringar av /s/ på segment- och 
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stavelsenivå i den yngre halvårsgruppen var 2,0 (±2,5). I den äldre halvårsgruppen var 

medelvärde och SD 1,5 (±2,9). Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

halvårsgrupperna, (p < 0,05), se tabell 10. 

 

Tabell 10. Jämförelse mellan halvårsgrupperna vad gäller förekomst interdentalisering av /s/. Andel barn i procent, antal 

produktioner, medelvärde av produktioner (x   med standardavvikelse (SD) samt p-värde 
 

Åldersgrupp n Andel barn, % 
(antal 
produktioner) 

   (SD) p Jämförande 
åldersgrupp 

4;0–4;6 32 68,8 (65) 2,0 (±2,5) 0,03 4;6–5;0 
4;6–5;0 38 39,5 (58) 1,5 (±2,9) 0,03 4;0–4;6 

 

Det förekom r-avvikelser hos båda grupperna. Ofta realiserades /r/ som /j/, men det förekom 

även att det realiserades som /l/.  

 

I helgrupp realiserades /r/ som /j/ hos 33 barn (47,2 %). Detta förekom endast 1 gång hos 11 

barn, som mest förekom det 16 gånger hos 5 barn. Medelvärde och SD av antal /r/ som 

realiserades som /j/ i den yngre halvårsgruppen var 5,1 (±6,8). I den äldre halvårsgruppen var 

medelvärde och SD 4,0 (±6,5). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan halvårsgrupperna, (p 

> 0,05), se tabell 11.  

 

Tabell 11. Jämförelse mellan halvårsgrupperna vad gäller förekomst av realisation av /r/ som /j/. Andel barn i procent, 

antal produktioner, medelvärde av produktioner (x   med standardavvikelse (SD) samt p-värde 
 

Åldersgrupp n Andel barn, % 
(antal 
produktioner) 

   (SD) p Jämförande 
åldersgrupp 

4;0–4;6 32 53,1 (164) 5,1 (±6,8) 0,38* 4;6–5;0 
4;6–5;0 38 42,1 (153) 4,0 (±6,5) 0,38* 4;0–4;6 
 
* Ej 
signifikant  

     

 

Förekomsten av realisering av /r/ som /l/ var en gång hos tolv barn, två gånger hos tre barn, 

fem gånger hos ett barn samt tolv gånger hos ett barn, inom hela åldersgruppen. Medelvärde och 

SD för den yngre halvårsgruppen vad gäller antal /r/ som realiserades som /l/ var 0,8 (±2,3). I 

den äldre halvårsgruppen var medelvärde och SD 0,3 (±0,5). I helgrupp realiserade 17 barn (24,3 

%) /r/ som /l/.  Det fanns inga signifikanta skillnader mellan halvårsgrupperna, (p > 0,05), se 

tabell 12.  
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Tabell 12. Jämförelse mellan halvårsgrupperna vad gäller förekomst av realisation av /r/ som /l/. Andel barn i procent, 

antal produktioner, medelvärde av produktioner (x   med standardavvikelse (SD) samt p-värde 
 

Åldersgrupp n Andel barn, % 
(Antal 
produktioner) 

   (SD) p Jämförande 
åldersgrupp 

4;0–4;6 32 21,9 (24) 0,8 (±2,3) 0,88* 4;6–5;0 

4;6–5;0 38 26,3 (11) 0,3 (±0,5) 0,88* 4;0–4;6 

 
*Ej 
signifikant 

     

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I resultatet visades att den äldre halvårsgruppen hade en större andel korrekta fonem och ord. 

Denna skillnad var statistiskt signifikant. En stor andel konsonant- och vokalfonem var 

etablerade bland fyraåringarna i studien. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

halvårsgrupperna vad gäller interdentalisering och palatalisering av /s/. Dessa substitutioner 

förekom färre gånger i den äldre halvårsgruppen än i den yngre halvårsgruppen. Gällande 

strukturavvikelserna assimilationer, metateser, epenteser och deletioner kunde inga statistiskt 

signifikanta skillnader påvisas mellan halvårsgrupperna. Inte heller några skillnader mellan 

halvårsgrupperna påträffades gällande etablering av konsonantförbindelser. De 

konsonantförbindelser som ej fanns etablerade inom någon av halvårsgrupperna var framförallt 

de som innehöll fonemen /s/ och /r/. 

PPC och PWC 

I föreliggande studie hade den äldre halvårsgruppen något högre PPC och PWC. Denna skillnad 

var statistiskt signifikant. Resultatet skiljer sig från magisteruppsatsen av Blumenthal och 

Jacobsson (2013) som visade att andelen korrekta fonem och ord var något lägre i åldersgruppen 

4;6–5;0 än i åldersgruppen 4;0–4;6. På grupp- och individnivå var PWC genomgående lågt i 

jämförelse med PPC. Det kan bero på att enstaka fel på segmentnivå ger en relativt hög PPC 

medan motsvarande fel ger ett felaktigt ord i PWC. Exempelvis leder försvagning av /r/ i 

helikopter till en hög PPC (9/10) medan PWC blir 0.  

Etablering av fonem och konsonantförbindelser  

Båda halvårsgrupperna hade etablerat en stor mängd konsonant- och vokalfonem. Samtliga 

konsonantfonem bortsett från de supradentala klusilerna /ʈ/ och /ɖ/, frikativorna /s/, /ɕ/ och 
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/ɧ/ samt tremulanten /r/var etablerade. Den yngre halvårsgruppen hade etablerat nasalen /ŋ/ 

vilken inte fanns etablerat hos de äldre. De fonem som enligt Nettelbladt (2007a) ska vara 

etablerade före fyra års ålder stämmer överens med resultaten från denna studie. Även de fonem 

som Nettelbladt beskriver som etablerade mellan fyra och sex års ålder är i överensstämmelse 

med resultaten i föreliggande studie, se tabell 1. Att den yngre halvårsgruppen etablerat /ŋ/ 

medan den äldre ej gjort det kan bero på att det är ett ljud som är under utveckling inom denna 

åldersgrupp. Det kan även kopplas till att det finns en stor individuell variation gällande 

tillägnandet av språkljud. Majoriteten av de fonem som ej finns etablerade hos någon av 

halvårsgrupperna, /ɧ/, /ɕ/, /r/, /ʈ/ och ɖ/, skall enligt Nettelbladt ej etableras förrän efter sex 

års ålder. I kortversionen förekommer fonemen /ɕ/, /ŋ/, /ʈ/, och /ɖ/ endast en gång. Det är 

därför svårt att bedöma om dessa fonem är etablerade hos barnen eller ej. Enstaka felaktiga 

produktioner kan förekomma vilket i resultatet då återspeglas som att fonemet ej är etablerat. Att 

fonemen ej visas som etablerade kan även bero på att det är ljud som etableras sent i barns 

fonologiska utveckling.  

Vissa av de icke-etablerade fonemen var betydligt närmre att etableras hos den äldre 

halvårsgruppen. Bland de som utmärker sig mest var /ɧ/, /r/ och/ʈ/ som i den äldre 

halvårsgruppen realiserades korrekt hos 89 %, 73 % samt 82 % av barnen, se tabell 5. Detta tyder 

på att även om fonemen ej finns etablerade i någon av halvårsgrupperna finns det en skillnad i 

hur nära etablering fonemen befinner sig. /ɖ/ är det enda fonem där den yngre halvårsgruppen 

presterar bättre, bortsett från /ŋ/. Detta kan tyckas något besynnerligt men skulle kunna 

förklaras med vilken metod etablering har beräknats. De gånger ett ord utsatts för assimilation 

har författarna räknat det som att antalet möjliga realisationer av fonemet minskat. I materialet 

förekommer /ɖ/ endast i ordet garderob, vilket ofta utsattes för assimilationer. Då assimilationer 

förekommer i större utsträckning inom den yngre halvårsgruppen skulle resultatet kunna tolkas 

som att barnen i den äldre halvårsgruppen använde sig mer av substitutioner vilket i analysen ger 

en högre andel felaktiga produktioner av fonemet /ɖ/. Att den yngre halvårsgruppen ligger 

närmare etablering av /ɖ/ än den äldre gruppen skulle även kunna förklaras med den så kallade 

u-kurvan som förekommer i den fonologiska utvecklingen (Strömqvist, 2008). Enligt denna har 

det yngre barnet en mer vuxenlik realisation av fonemet då ord till en början lärs in genom 

imitation. Då barnet blir äldre börjar orden och språkljuden analyseras, vilket ur den vuxnes 

perspektiv kan upplevas som att barnet går tillbaka i uttalsutvecklingen. Det skulle kunna vara en 

förklaring till varför den yngre halvårsgruppen presterar bättre vad gäller etablering av vissa 
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fonem. Denna tanke går även att applicera på etableringen av fonemet /ŋ/ i den yngre 

halvårsgruppen.  

Gällande vokalfonemen var samtliga etablerade i den äldre halvårsgruppen medan vokalfonemet 

/ɵ/ ej var etablerat hos de yngre. Detta vokalfonem tillhör de som etableras först mellan fyra till 

sex års ålder (Nettelbladt, 2007a). 

Eneskär (1978) beskriver att det finns en stark utveckling av konsonantfonem och 

konsonantförbindelser mellan fyra och sex års ålder. Även Ingram (1976) beskriver att 

fonemförrådet ej är helt färdigställt före sju års ålder. Utifrån föreliggande studie går det inte att 

påvisa någon utveckling mellan halvårsgrupperna vad gäller etablering av konsonantfonem eller 

konsonantförbindelser. De etablerade fonemen stämmer dock väl överens med Nettelbladts 

(2007a) beskrivning av den fonologiska utvecklingen. Vad gäller etablering av 

konsonantförbindelser i föreliggande studie går det att koppla till Eneskärs (1978) beskrivning av 

den starka utvecklingen som ligger framför barnen, då det fortfarande fanns många 

konsonantkombinationer som ej var etablerade hos någon av halvårsgrupperna.  

Hodsons och Padens studie (1981) gällande att barnens artikulatoriska egenskaper ligger mycket 

nära det vuxna målspråket, undantaget försvagning av likvida /l/ och /r/, stämmer delvis 

överens med föreliggande studie. Barnen hade en stor mängd fonem etablerade, och samtliga 

hade ett förståeligt uttal. Däremot fanns en del fonem, allofoniska kontraster samt 

konsonantförbindelser som ej var etablerade hos någon av halvårsgrupperna. Det är också värt 

att nämna att studien av Hodson och Paden (1981) beskriver engelsktalande barns 

språkutveckling. De fonem som skall vara etablerade vid denna ålder kan därför inte helt 

jämföras med resultat från studier av svensktalande barn. 

Enligt Smit et al. (1990) skall den initiala konsonantförbindelsen /bl/etableras först vid 5;6 samt 

6;0 års ålder hos flickor respektive pojkar medan /st/skall etableras initialt mellan sju och nio års 

ålder. Detta stämmer ej överens med det resultat som visats i föreliggande studie då dessa 

konsonantförbindelser fanns etablerade i båda halvårsgrupperna. Båda grupperna hade förutom 

detta även etablerat konsonantförbindelserna /kn/, /kt/, /kl/, och /mp/, se tabell 6. I 

föreliggande studie kunde ingen skillnad gällande etablering av konsonantförbindelser förevisas 

mellan halvårsgrupperna. Majoriteten av konsonantförbindelser innehållande /r/ och /s/ var inte 

etablerade hos fyraåringarna i föreliggande studie. Detta stämmer överens med studien av Smit et 

al. (1990) då de initiala konsonantförbindelserna /sp/, /spr/, /sk/, /sn/, /sl/ samt /tr/, /ɡr/, 

/fr/ och /kr/ ska vara etablerade först mellan sju och nio år. Det är dock värt att nämna att även 
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studien av Smit et al. grundar sig på engelsktalande barn, detta gör det svårt att jämföra med 

resultaten från föreliggande studie. Resultatet från föreliggande studie kan kopplas till Eneskärs 

(1978) beskrivning av att /r/ och /s/ etableras sent vilket skulle kunna förklara att 

konsonantkombinationer innehållandes dessa fonem ej produceras korrekt. De 

konsonantförbindelser som inte etablerats utsattes antingen för substitutioner eller för 

förenklingar. Substitutioner var mycket vanligare hos den yngre halvårsgruppen, då det förekom 

hos 90,6 % av barnen, i jämförelse med 76,3 % av de äldre barnen. Även utelämning av fonem i 

konsonantkombinationer förekom i större utsträckning i den yngre halvårsgruppen, hos 46,9 %, 

medan det förekom hos 36,8 % i den äldre gruppen. Detta tyder på att den äldre halvårsgruppen 

var närmre att etablera fonemen än vad den yngre gruppen var, eftersom en mindre andel av de 

äldre barnen använder sig av förenklingar eller substitutioner. Enligt Nettelbladt (2007a) närmar 

sig barn inom stadiet för färdigställande av fonemförrådet en vuxenlik fonologi genom ett gradvis 

tillägnande av fonologiska drag. Enligt författarna skulle detta kunna kopplas till den minskning 

av substitutioner och strukturavvikelser som visas mellan halvårsgrupperna i föreliggande studie.  

Strukturavvikelser 

Eneskär (1978) beskriver att utelämning av fonem är den vanligaste strukturavvikelsen. Detta kan 

kopplas till föreliggande studie då resultaten visar att förenkling av konsonantförbindelse är den 

mest förekommande strukturavvikelsen. Denna avvikelse förekom 1–6 gånger hos 41,4 % av 

barnen i hela gruppen. Såväl Eneskär (1978) som Smit et al. (1990) visar att det vid fyra års ålder 

är svårt för barnen att producera konsonantkombinationer. Enligt Eneskär (1978) etableras 

konsonantkombinationer sent i ett barns fonologiska utveckling. 

Hodson och Paden (1981) visade i sin studie att de artikulatoriska egenskaperna hos barnen låg 

mycket nära de vuxna modellerna, men att vissa ”error patterns” förekom en eller ett flertal 

gånger hos mer än 12 %. Av dessa ”error patterns” nämns bland annat assimilationer och 

metateser. I föreliggande studie visas att assimilationer förekom mellan 1 och 3 gånger hos 37,1 

% av fyraåringarna. Liksom i Hodsons och Padens studie förekom regressiv fjärrassimilation i 

större utsträckning än progressiv. Metateser observerades 1–2 gånger hos 42,8 % av barnen i 

föreliggande studie. Detta är ett betydligt högre antal än Hodson och Paden har kunnat påvisa då 

metateser endast observerades hos 15 % av de barn som ingick i deras studie. Enligt Nettelbladt 

(2007b) är metateser en ovanlig process som endast förekommer i den tidigaste 

språkutvecklingen. En förklaring till att metateser förekommer hos barnen i föreliggande studie 

skulle kunna vara att orden stövlar och garderob är frekventa ord i barnens ordförråd, vilka befästes 

under en utvecklingsperiod där metateser var vanliga och därför fortfarande hänger kvar. 
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Möjligen kan det vara så att realisationerna [stølvar] och [ɡabɛroːd] uppfattas som rart av vuxna i 

barnens omgivning och därför inte korrigeras.   

Ordet igelkott realiserades som [iːɡɛlkɔtɛ] hos åtta barn, vilket i resultatet har tolkats som en 

vokalepentes. Nettelbladt (2007a; 2007c) beskriver att barn i början på sin fonologiska utveckling 

uppfattar ord som oanalyserade enheter och kopplar varje ord till en betydelse. Realisationen 

[iːɡɛlkɔtɛ] skulle således kunna tolkas som att barnet kopplar ordet till föremålet kotte och att det 

därmed handlar om en lexikalt betingad missuppfattning. På samma sätt skulle realisationen 

[ɡrɛːsklɪpa] kunna tyda på att barnet kopplar ordet till företeelsen att klippa, i stället för att som i 

resultatet tolka det som en utelämning av obetonad stavelse. I resultatet visades att utelämning av 

obetonad stavelse enbart skedde i pretonisk position bortsett från utelämning av final stavelse i 

gräsklippare. Det kan ytterligare stärka reflektionen om att realisationen [ɡrɛːsklɪpa] snarare beror 

på en lexikalt betingad missuppfattning. Om dessa realisationer tolkas som lexikalt betingade 

missuppfattningar innebär det att resultatet i föreliggande studie är missvisande då uträkningar 

gällande epenteser samt utelämningar i praktiken kan betraktas som felaktiga.  

Olika realiseringar av /s/ och /r/ på segment- och stavelsenivå 

I föreliggande studie fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan halvårsgrupperna vad gäller s-

avvikelser i form av palatalisering och interdentalisering. I normering av SVANTE (Lohmander 

et al., 2005) kunde en stor utveckling av /s/ i segment och konsonantkombinationer konstateras 

hos barn mellan tre och fem års ålder. Fyraåringarna i föreliggande studie kan därför sägas ha 

befunnit sig mitt i denna utvecklingsfas, vilket därmed kan kopplas till de statistiskt signifikanta 

skillnader mellan halvårsgrupperna som påvisats. Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

halvåren kunde påvisas i denna studie vad gäller r-avvikelser i form av försvagning av likvida/r/. 

Det var dock en av de mer förekommande avvikelserna hos barnen, vilket stämmer överens med 

resultat från Hodsons och Padens studie (1981). Nettelbladt beskriver i sin tabell (2007a) att /s/ 

och /r/ är ljud som etableras sent i barns fonologiska utveckling. Detta skulle kunna bero på att 

det är en oralmotorisk utmaning för barnen att producera dessa fonem vuxenlikt, både vad gäller 

produktion av enskilda segment och i konsonantkombinationer.  

Metoddiskussion  

En normering syftar till att ta fram normvärden som motsvarar den genomsnittliga 

prestationsnivån hos en referensgrupp som antas vara representativ för populationen (Hegde, 

2003). I föreliggande studie har endast barn med typisk utveckling valts ut genom 

inklusionskriterier. Detta i syfte att ta fram referensvärden för fonologi hos barn med typisk 
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utveckling i åldrarna 4–5 år, snarare än normvärden. Rekryteringsprocessen utföll så att antalet 

pojkar blev för litet för att analysera eventuella könsskillnader.  

För att analysera etablering av fonem och konsonantkombinationer användes en metod utifrån 

Sander (1972) samt Amaryeh och Dyson (1998). Metoden anpassades dock till hur kortversionen 

av materialet var utformat. I föreliggande studie ansåg författarna att det inte var aktuellt att 

beräkna inom vilka positioner ett fonem var etablerat då alla fonem ej förekom i samtliga 

positioner. I stället beräknades antalet gånger ett fonem producerades korrekt på individnivå. 

Gränsen sattes till att fonemet kunde betraktas som etablerat hos barnet om den korrekta 

produktionen förekom vid minst 90 % av fallen. På gruppnivå gällde att minst 90 % av barnen 

skulle ha en korrekt produktion av fonemet för att det skulle anses som etablerat. När ett fonem 

endast förekom en gång i testet, så som /ɕ/, /ŋ/, /ʈ/, /ɖ/, blir det dock problematiskt att räkna 

utifrån 90 % etablering. Vid dessa tillfällen valdes att säga att det var etablerat om barnet 

producerade fonemet korrekt. Vid de tillfällen som barnet hade en felaktig produktion av dessa 

fonem räknades det som ej etablerat. Detta skapar ett problem då enstaka felaktiga produktioner 

ger resultatet att fonemet räknas som icke-etablerat. Det är dock svårt att hitta en annan metod 

som skulle fungera bättre då en kortversion inte bör vara alltför omfattande och det därför är 

adekvat att ha få exempel av ljud som inte är så vanliga.  

Vid analys av barnets fonologiska kunskaper har analysmetoderna PPC och PWC använts. De är 

funktionella metoder men medförde dock vissa problem i föreliggande studie. Exempelvis kan 

nämnas att författarna valt att räkna interdentalisering av /s/som ett felaktigt fonem. Detta ledde 

till att barnet fick ett lågt PPC och PWC jämfört med om enstaka ord utsattes för exempelvis 

assimilationer. Vissa ljud såsom /s/ och /r/ förekommer i en stor andel av orden. Då 

interdentalisering av /s/ förelåg, skedde detta genomgående i flertalet fall. Det gav ett lågt värde 

på såväl PPC som PWC, även om det var den enda uttalslättnaden som förekom hos det enskilda 

barnet. Assimilationer skiljde sig från interdentalisering då detta oftast drabbade enstaka ord och 

ej skedde genomgående hos fyraåringarna i föreliggande studie.   

Vid analys transkriberades samtliga inspelningar. De strukturavvikelser som förekom 

antecknades. Vid statistiska beräkningar valde författarna att endast analysera de 

strukturavvikelser som var mest förekommande. Detta kan förklaras med att syftet med 

uppsatsen främst handlar om att titta på etablering av fonem. Hade samtliga strukturavvikelser 

lyfts fram skulle studien blivit alltför omfattande. En annan förklaring till den valda metoden är 

att uppsatsen belyser fyraåringars fonologi utifrån gruppnivå och att inga enskilda analyser skulle 

genomföras.  
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Slutsatser 
 
Resultatet visar att en stor andel konsonant- och vokalfonem var etablerade hos fyraåringar i 

föreliggande studie. Endast två fonem (/ŋ/, /ɵ/) skiljde sig åt gällande etablering mellan 

halvårsgrupperna (4;0–4;6 samt 4;6–5;0). Det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan 

halvårsgrupperna vad gäller PPC och PWC då den äldre halvårsgruppen hade en större andel 

korrekta fonem och ord. Bland fyraåringarna har strukturavvikelserna assimilationer, metateser, 

epenteser och deletioner förekommit. Inga signifikanta skillnader mellan halvårsgrupperna har 

kunnat påvisas gällande strukturavvikelser. Avvikelser i produktion av /s/ och /r/ var vanligt 

förekommande. Det fanns signifikanta skillnader mellan halvåren vad gäller interdentalisering och 

palatalisering av /s/. Försvagning av /r/ visade sig ej vara signifikant mellan halvårsgrupperna. 

Resultat från föreliggande studie kan ha klinisk betydelse då kan tillhandahålla referensvärden till 

kortversionen av LINUS som kan användas av logopeder vid bedömning av barns fonologiska 

kunskaper.  

Framtida studier  
 
För framtida studier skulle en analys av hur fonem etableras i olika positioner kunna genomföras. 

En mer detaljerad analys av det slaget kräver dels att ett mer omfattande test används, dels ett 

större deltagarantal. I denna studie har inte andel korrekta vokaler studerats närmare. Det skulle 

kunna vara intressant att använda sig av analysmetoden PVC för att undersöka detta i framtida 

studier. Det skulle även vara intressant att undersöka om några könsskillnader föreligger utifrån 

denna kortversion av bedömningsmaterialet. I föreliggande studie har könsskillnader beaktats vad 

gäller PPC och PWC, men då datamaterialet ej utgjordes av tillräckligt många pojkar utfördes 

inga vidare statistiska beräkningar.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till enhetschef 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Rebecka Netin och Fanny Pehrson, från Logopedutbildningen, 

termin 5 på Linköpings universitet. Under hösten och början av våren skall vi skriva 

vår kandidatuppsats. Den kommer utgöra en del i ett större arbete för att ta fram 

referensmaterial till ett nytt logopediskt test. Detta test prövar barns språkljudssystem.  

 

För att kunna göra tillförlitliga bedömningar av talet hos barn med svårigheter är det 

viktigt att veta vad barn med typisk alternativt förväntad utveckling klarar. Syftet med 

vår kandidatuppsats är därför att undersöka vilka språkljud typiskt utvecklade barn i 

åldrarna 4:0–4:11 år använder sig av. Testningen innebär att barn får benämna bilder 

föreställande vardagliga föremål. Det kommer ta cirka 20 minuter och ske enskilt. Vi 

kommer behöva spela in vad barnet säger för att senare kunna analysera det. Denna 

inspelning kommer bara att behandlas av oss samt vår handledare på 

logopedutbildningen och kommer senare förstöras. Barnen kommer att redovisas i 

grupper om kön och ålder, där de är avidentifierade. Inga individuella bedömningar 

kommer utföras. 

 

För att kunna genomföra denna testning behöver vi komma i kontakt med barn i den 

aktuella åldern ute på förskolor. Inför detta behöver vi även ha tillstånd från barnens 

målsmän. Vi undrar därför om vi kan kontakta förskolechefer inom ditt område? 

Vi är tacksamma för din hjälp i genomförandet av denna studie. Vid frågor är du 

välkommen att kontakta oss via e-mail. 

 

Fanny Pehrson 

xxxx@student.liu.se 

 

Rebecka Netin 

xxxx@student.liu.se  

 

 

Handledare: 

Inger Lundeborg Hammarström 

Universitetslektor 

xxxx@liu.se
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Bilaga 2. Brev till förskolechef 
Hej! 

Vi är två studenter från Logopedutbildningen, termin 5 på Linköpings universitet. Under 

hösten och början av våren skall vi skriva vår kandidatuppsats. Den kommer utgöra en del i 

ett större arbete för att ta fram referensmaterial till ett nytt logopediskt test. Detta test prövar 

barns språkljudssystem. Vi kommer att göra en normering till kortversionen av detta 

bedömningsmaterial. Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka vilka språkljud typiskt 

utvecklade barn i åldrarna 4:0–4:11 år använder sig av.  

 

För att kunna genomföra denna testning behöver vi komma i kontakt med barn i den aktuella 

åldern ute på förskolor. För testningen krävs 35 barn i åldrarna 4:0–4:5 år samt 35 barn i 

åldrarna 4:6–4:11 år. Barnen vi testar får inte ha några kända språksvårigheter och får inte 

heller ha varit i kontakt med logoped sedan tidigare. Barnen måste ha svenska som 

modersmål. 

 

Vi har varit i kontakt med enhetschefen för er verksamhet och denne har givit sitt 

godkännande till att vi nu kontakter er. Vi vänder oss till er för att få tillstånd att kontakta 

lärare och målsmän för elever på förskolan XXXX. Vi skulle vilja utföra testningarna mellan 

november och januari, givetvis i samråd med berörd personal och målsmän. För testningen 

skulle vi behöva ha tillgång till ett rum där vi kan sitta enskilt med barnet. 

 

Testningen innebär att barn får benämna bilder föreställande vardagliga föremål. Det kommer 

ta cirka 20 minuter för varje barn och ske enskilt. Vi kommer behöva spela in vad barnet 

säger för att senare kunna analysera det. Denna inspelning kommer bara att behandlas av oss 

samt vår handledare på logopedutbildningen och kommer senare förstöras. Barnen kommer 

att redovisas i grupper om kön och ålder, där de är avidentifierade. Inga individuella 

bedömningar kommer utföras. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och såväl barn som målsmän har rätt att avbryta testningen 

när som helst. 

 

Vi är tacksamma för din hjälp i genomförandet av denna studie. Vid frågor är du välkommen 

att kontakta oss via e-mail. Med vänliga hälsningar. 

 

Fanny Pehrson: xxxx@student.liu.se  

Rebecka Netin: xxxx@student.liu.se    

Eller vår handledare: Inger Lundeborg Hammarström xxxx@liu.se 

 

Jag samtycker till att barn från XXXX tillfrågas gällande deltagande i normering av ett nytt 

språkljudstest och att testningarna genomförs i förskolans lokaler. 

 
 

Underskrift 

 
 

Namnförtydligande 

 
 

Ort och datum 
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Bilaga 3. Brev till förskolepedagoger  
 

Hej! 

Vi är två studenter från Logopedutbildningen, termin 5 på Linköpings universitet. Under 

hösten och början av våren skall vi skriva vår kandidatuppsats. Den kommer utgöra en del i 

ett större arbete för att ta fram referensmaterial till ett nytt logopediskt bedömningsmaterial. 

Detta material prövar barns språkljudssystem. Ett av de områden som logopeder tittar på vid 

en bedömning av barns språkutveckling är barns förmåga att producera språkljud, även kallat 

barns fonologiska förmåga. För att göra denna bedömning använder logopeder sig av olika 

bedömningsmaterial. Ett nytt sådant material är nu under utveckling. För att kunna använda 

det nya materialet för en säker bedömning av avvikelser, behöver vi veta hur det fungerar för 

barn utan svårigheter och det är just detta vår uppsats kommer beröra.  

 

Vi kommer att göra en normering till kortversionen av detta bedömningsmaterial. Syftet med 

vår kandidatuppsats är att undersöka vilka språkljud typiskt utvecklade barn i åldrarna 4:0–

4:11 år använder sig av. Därför behöver vi komma ut till olika förskolor och genomföra 

bedömningar. Vi har fått godkännande från er förskolechef att kontakta er pedagoger för att 

senare besöka er förskola.  

 

För att kunna genomföra denna undersökning behöver vi komma i kontakt med barn i de 

aktuella åldrarna på er förskola. Barnen vi bedömer får inte ha några kända språksvårigheter 

och får inte heller ha varit i kontakt med logoped sedan tidigare. Barnen måste ha svenska 

som modersmål samt inte ha några kända hörselproblem. Vi kommer via några frågor i 

samtyckesbrevet till föräldrarna att samla in information om dessa kriterier. Vad vi behöver 

hjälp med är att skicka ut till och samla in samtyckesblanketter från målsmän. Vi skulle också 

behöva hjälp med att distribuera påminnelselappar om så behövs. Vi strävar efter att få besöka 

förskolan under november-januari, givetvis i samråd med Er och berörda målsmän. Vid 

bedömningen skulle vi behöva ha tillgång till ett rum där vi kan sitta enskilt med barnet. 

 

Bedömningen innebär att barn får benämna bilder föreställande vardagliga föremål. Det 

kommer ta cirka 10–15 minuter och ske enskilt. Vi kommer behöva spela in vad barnet säger 

för att senare kunna analysera det. Denna inspelning kommer bara att behandlas av oss samt 

vår handledare på logopedutbildningen och kommer senare förstöras. Inga andra uppgifter om 

barnen än ålder och kön kommer att redovisas. Vi kommer inte att redovisa vid vilka 

förskolor vi har bedömt barnen, endast skriva att bedömningen gjorts på förskolor i en 

medelstor svensk stad. Barnens resultat kommer att behandlas på gruppnivå och inga enskilda 

barns identiteter kommer att röjas. Medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Vi 

strävar efter att barnet skall uppfatta bedömningssituationen som lättsam och rolig. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-post.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Fanny Pehrson   Rebecka Netin 

xxxx@student.liu.se  xxxx@student.liu.se 

 

Handledare: Inger Lundeborg Hammarström  xxxx@liu.se 
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Bilaga 4. Brev och samtyckesblankett till målsmän 
 

 

Hej! 

Vi är två studenter, Rebecka Netin och Fanny Pehrson, från Logopedutbildningen, termin 5 på 

Linköpings universitet. Som färdiga logopeder kommer vi i framtiden bland annat jobba med 

behandling och utredning av barn och vuxna som har språk- tal- röst- och sväljproblem.  

 

Under hösten och början av våren skall vi skriva vår kandidatuppsats. Den kommer utgöra en 

del i ett större arbete för att ta fram referensmaterial till ett nytt logopediskt 

bedömningsmaterial. Detta material prövar barns språkljudssystem.  

 

För att kunna göra tillförlitliga bedömningar av talet hos barn med svårigheter är det viktigt 

att veta vad barn med typisk utveckling klarar. Syftet med vår kandidatuppsats är därför att 

undersöka vilka språkljud typiskt utvecklade barn i åldrarna 4:0–4:11 år använder sig av.  

 

Bedömningen innebär att ditt barn får benämna bilder föreställande vardagliga föremål. Det 

kommer ta cirka 10–15 minuter och ske enskilt. Vi kommer behöva spela in vad barnet säger 

för att senare kunna analysera det i lugn och ro. Denna inspelning kommer bara att behandlas 

av oss samt vår handledare på logopedutbildningen och kommer senare förstöras. Inga andra 

uppgifter om barnen än ålder och kön kommer att redovisas. Vi kommer inte att redovisa vid 

vilka förskolor vi har bedömt barnen, endast skriva att bedömningen gjorts på förskolor i en 

medelstor svensk stad. Barnens resultat kommer att behandlas på gruppnivå och inga enskilda 

barns identiteter kommer att röjas. Vår strävan är att göra bedömningsstunden lättsam och 

rolig för barnen. 

 

Vi kommer att besöka förskolan någon gång under november och januari för att genomföra 

bedömningarna. Vi undrar nu om vi får bedöma ditt barn under förutsättningen att ditt barn 

vill vara med. Deltagandet i studien är frivilligt och såväl era barn som ni har rätt att avbryta 

testningen när som helst. 

 

De barn som ingår i bedömningen är de som har svenska som modersmål, inga kända 

hörselproblem, samt inte varit i kontakt med logoped sedan tidigare. 

 

Ditt godkännande kommer att innebära: 

 Att ditt barn deltar i studien. 

 Att vi får genomföra bedömningen under november-januari.   

 Att vi gör en ljudinspelning av barnet som sedan förstörs. 

Vi är tacksamma för er och ert barns hjälp att genomföra denna studie. Vi behöver ha ditt svar 

på bifogade svarstalong, om ditt barn får medverka i studien eller ej, samt barnets födelsedata 

(dag/månad/år, ej fyra sista siffror).  

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post. 

 

Fanny Pehrson: xxxx@student.liu.se    

Rebecka Netin: xxxx@student.liu.se 

Med Vänlig Hälsning, Fanny och Rebecka. 
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Svarstalong för samtycke gällande medverkan i språkljudsbedömning 

För att delta i studien krävs att barnet inte har: 

 Något annat modersmål än svenska

 Några kända hörselproblem

 Varit i kontakt med logoped sedan tidigare.

□ Ja, mitt barn får delta i studien

□ Nej, mitt barn får inte delta i studien

Om du svarar ja, var vänlig ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst. 

Mitt barn har svenska som modersmål Ja Nej 

Mitt barn har varit i kontakt med logoped Ja Nej 

Mitt barn har/har haft problem med hörseln Ja Nej 

Barnets namn och födelsedata (dag/månad/år) 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Ort, datum. 

Svar lämnas till förskolan senast ______________________ 

Tack för din medverkan! 


